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7. Засадничі елементи моделі Манделла―Флемінга 

 Канонічна модель Манделла─Флемінга. Структура балансу центрального банку. Врахування мобільності капіталу. “Кейн-
сіанська” та “монетаристська” інтерпретація функціональних залежностей на товарному і фінансовому ринках. “Пастка 
ліквідності”. Метод статичних порівнянь.  

8. Фіскальна і монетарна політика у відкритій економіці 

 Мультиплікатори фіскальної і монетарної політики. Грошова реформа і монетарна політика. Залежність впливу фіскальної 
і монетарної політики (англ. fiscal-monetary mix) на доход і процентну ставку від обраної системи обмінного курсу. Особли-
вості фінансування дефіциту бюджету за допомогою кредитів центрального банку, внутрішніх та зовнішніх облігацій. 
Довгострокове бюджетне обмеження. Сучасна дискусія щодо коротко- і довгострокових мультиплікаторів фіскальної полі-
тики. Особливості монетарної політики у “пастці ліквідності”.  

9. Макроекономічний вплив умов торгівлі та потоків капіталу 

 Ефект “локомотива” на зовнішніх ринках (дискусія в контексті світової фінансової кризи 2008─2009 рр.). Вплив зниження 
світових цін в економіці з невисокою мобільністю капіталу. Ефект Лаурсена─Метцлера. Вплив потоків капіталу для відмін-
них систем обмінного курсу. Залежність національних економік від світової процентної ставки. Внутрішня компонента про-
позиції грошової маси. Доцільність монетизації додатного сальдо платіжного балансу. Емпірична оцінка впливу внутріш-
ньої компоненти грошової маси на валютні резерви. Компенсаційний коефіцієнт (англ. the offset coefficient). Прикладні 
аспекти стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу за допомогою інструментів монетарної і фіскальної політики. 
Операції відкритого ринку.  

10. Макроекономічна рівновага у моделі Манделла―Флемінга 

 Ефект добробуту. Ідеальне досягнення макроекономічної рівноваги засобами монетарної і фіскальної політики в економі-
ці з повною інформацією стосовно рівноважних значень доходу та процентної ставки. Вибір інструментів стабілізаційної 
політики за умов неповної інформації. Рекомендоване використання інструментів економічної політики: монетарної 
(вирівнювання платіжного балансу) і фіскальної (рівновага доходу). Макроекономічна рівновага в економіці з високою 
мобільністю капіталу. Cтимулювання доходу в економіці з відсутністю мобільності капіталу. Адекватність теоретичних 
передбачень моделі  Манделла―Флемінга для стабілізаційної політики під час світової фінансової кризи 2008─2009 рр.  

11. Різноманітні розширення моделі IS─LM─BP 

 Відмінні припущення щодо цінової еластичності сукупної пропозиції. Модель AD─AS. Наслідки девальвації грошової оди-
ниці для різноманітних структурних характеристик. Інфляційний вплив девальвації грошової одиниці. Зв’язок між обмінним 
курсом та динамікою доходу. Емпіричне дослідження чинників динаміки доходу та інфляції у країнах ЦСЄ. Використання 
лог-лінійної моделі для теоретичного обґрунтування статистичної гіпотези, економетричного оцінювання і прикладної 
інтерпретації наслідків припливу капіталу. 

12. Модель Салтера―Свона  

 Проблема досягнення внутрішньої і зовнішньої рівноваги. Правило Тінбергена. Товари внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 
Інструменти заміщення. Імпортозаміщуючі, експортні та внутрішньо-орієнтовані галузі. Потенційні обмеження моделі Сал-
тера―Свона. Одночасне використання обмінного курсу та абсорбції для досягнення макроекономічної рівноваги. 
Емпіричне тестування статистичної моделі RER. 

13. Ціновий підхід до вирівнювання платіжного балансу 

 Девальвація грошової одиниці як чинник вирівнювання платіжного балансу. Умова Маршалла─Лернера. Модель Бікер-
дайка─Робінсон─Метцлера. Вплив девальвації грошової одиниці на обсяги експорту-імпорту. Рівновага ринку іноземної 
валюти. Ціновий “песимізм” і “оптимізм”. J-ефект. Емпіричні дослідження цінового чинника у зовнішній торгівлі. Теорія кор-
поративної конкуренції. Теорія гістерезису. Вибіркове визначення ціни на експортних ринках. Потенційні недоліки цінового 
підходу. “Правило 45o”. 

 

 

 



 
14. Абсорбційний підхід до вирівнювання платіжного балансу 

 Засадничі припущення абсорбційного підходу. Теоретична модель. Різноманітні ефекти: вільних потужностей, умов тор-
гівлі, добробуту, перерозподілу доходу, монетарної “ілюзії”. Інструменти доходу і заміщення в абсорбційному підході. Тор-
говельний протекціонізм. Мікроекономічна модель девальвації грошової одиниці. Вирівнювання від’ємного сальдо поточ-
ного рахунку в “перегрітій” економіці. Врахування взаємодії двох економік. Залежність внутрішньої абсорбції від RER. 
Аргументація окремих систем обмінного курсу ─ плаваючого, фіксованого, регульованого. 

15. Монетарна модель платіжного балансу  

 Загальна характеристика монетарної моделі. Структуралістська критика монетаризму в Україні. Кількісна теорія грошей. 
Деструктивність ринкової поведінки банківського сектора. Доцільність антициклічної фіскальної політики. Класичний моне-
таризм. Правила монетарної політики. Глобальний і політичний монетаризм. Довгострокова нейтральність девальвації 
грошової одиниці. Пояснення експортноорієнтованого зростання. Монетарна модель для плаваючого обмінного курсу. 
Потенційні переваги і недоліки монетарного підходу до вирівнювання платіжного балансу. Придатність монетарного підхо-
ду для пояснення економічних процесів у країнах, що розвиваються. 

16. Модель „залежної” економіки  

 Теоретичні засади моделі “залежної” економіки. Неоднорідна структура попиту і пропозиції. Структура внутрішньої абсор-
бції. Вплив змін у сукупній пропозиції. Аналіз девальвації грошової одиниці та залучення іноземних інвестицій. Збільшення 
виробництва у секторі товарів внутрішньої торгівлі. Фіскальна і монетарна політика у “залежній” економіці. Вирівнювання 
платіжного балансу в “залежній” економіці. Перехід до макроекономічної рівноваги у “перегрітій” економіці. Вплив підви-
щення світових цін в економіці зі залежністю сукупної пропозиції від RER. Емпіричне тестування моделі “залежної” 
економіки. Аналіз “голландської хвороби”. Причини відсутності “японської” чи “корейської хвороби”. 

17. Реальний обмінний курс (RER) як індикатор внутрішньої і зовнішньої рівноваги  

 Функціональні залежності RER. Рівноважне значення RER. Порівняльна характеристика динаміки RER у країнах Східної 
Європи та колишнього Радянського Союзу. Вивчення практики регульованого обмінного курсу (ісп. tablita) у країнах 
Латинської Америки. Порівняння впливу девальвації грошової одиниці як засобу зниження RER у відмінних моделях 
відкритої економіки. Вплив доларизації на вибір системи обмінного курсу. 
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Контроль знань: 

Домашні завдання 5х2 10  
Контрольні роботи 2х10 20 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5х2 10 
Тести   2x10 20 (комп’ютерний варіант) 
   5х2 10 (практичні заняття) 
Практикум  1х5 5 
Інтернет-практикум 1х5 5 
Колоквіум  1x10 10 
Всього    100 


