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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Мета дисципліни “Інституційна економіка” – надання знань 

про засади існуючих інституційних теорій та концепцій, опа-

нування понятійно-категоріальним апаратом та інструментарі-

єм аналізу колективної поведінки як соціально-економічної 

реальності та як об’єкту еволюції. 

Завдання дисципліни “Інституційна економіка” – ознайомлен-

ня зі складом інституційних теорій, їх спільними рисами та ро-

збіжностями; набуття навичок кваліфікації соціально-

економічних явищ прогнозування розвитку складних соціаль-

но-економічних ситуацій  та поведінки окремих економічних 

акторів; оволодіння методами якісного аналізу соціально-

економічних ситуацій та обґрунтування  кваліфікаційних оці-

нок економічній поведінці. 

Курс може бути корисним студентам спеціальностей 051 

«Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність», майбутнім менеджерам і фінансистам, а також будь ко-

му, хто бажає розуміти складні процеси розвитку суспільства. 

Результати навчання: студент повинен знати: 

- спектр поглядів на категорію економічного інституту; 

- організацію та структуру економічної поведінки; 

- риси та умови адекватності видів раціональності; 

- риси, умови та інструментарій стратегічної та коопера-

тивної поведінки; 

- специфічну інституційну термінологію; 

- склад моделей, які пояснюють та прогнозують поведі-

нку соціальних акторів у повноті соціально-економічних си-

туацій. 

вміти, мати навички: 

- ідентифікації типів економічної поведінки; 

- стратегічного та кооперативного мислення; 

- формулювання інтерпретацій спостереження стану та 

розвитку соціально-економічних ситуацій; 

- використання засобів якісного та кількісного аналізу 

складних соціально-економічних ситуацій та аналізу проблем 

розвитку суспільства; 

- володіння моделями та методами теорії ігор згідно до 

умов різних типів економічної поведінки; 

- виявити або розробити конкурентні переваги, які мо-

жуть бути основою стратегії економічного актору; 

- обґрунтувати параметри компромісу учасників коопе-

ративної поведінки. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення з економічної теорії, соціології, те-

орії ігор. 

 



 

Мета курсу (набуті компетентності) 

Внаслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде на-

ступних компетентностей: 

Загальних: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

4. Здатність працювати в команді. 

5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

7. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

8. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

9. Здатність бути критичним і самокритичним.  

10. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлюва-

ти цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхід-

ність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободлюдини і грома-

дянина в Україні. 

12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і до-

сягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового спо-

собу життя. 

 

Спеціальних: 

13. Критичне осмислення теоретичних засад економічної діяльності і поведінки.  

14. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

15. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірно-

стей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію. 

16. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

17. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох про-

фесійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків 

 

 



Структура курсу 

 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти 

і завдання 

1.  Тема 1. Предмет і 

метод інституційної 

економічної теорії 

2/0/1  1. Предмет інституційної економіки. 2. Ме-

тодологія інституційної економіки. 3. Еко-

номічні функції інститутів. 4. Неоінститу-

ційна економіка: наука і мистецтво. 5. Кри-

тичне мислення та інстуційна економіка: 

джерела, інструменти, перевірка 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

 

2.  Тема 2 Формування 

та етапи розвитку 

інституціоналізму 

2/0/1  1. Місце і роль сучасної інституційної теорії 

у розвитку економічної науки. 2. Структура 

інституційної теорії. 3. Порівняльна характе-

ристика традиційного та нового інституціо-

налізму. Основні передумови неоінституціо-

налізму. 4. Неоднозначність сучасних інсти-

туційних оцінок різних шкіл економічної те-

орії. Етапи розвитку інституціоналізму. 5. 

Інституціоналізм в Україні 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

3.  Тема 3 Інституцій-

на структура рин-

кової економіки 

2/0/1  1. Ринки як інституційна угода. Визначення 

ринку. Типи ринкових інститутів. Ринки й 

обмін. Чому взагалі функціонують ринки? . 

2. Інституційний зміст інфраструктури рин-

ку. 3. Типологія ринків та їхні функції. Пере-

ваги і недоліки вільного ринку 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

4.  Тема 4 Погляди на 

інформаційне пост-

індустріальне сус-

пільство 

2/0/1  1. Формування і розвиток теорії інформа-

ційного постіндустріального суспільства. 2. 

Методологічні принципи та суттєві власти-

вості теорії інформаційного постіндустріаль-

ного суспільства. 3. Стара та нова економіч-

на історія, кліометрія та економічна антро-

пологія. 4. Еволюційна економіка та зміна 

соціально-економічних формацій як зміна 

расового обліку планети. 5. Зв`язок 

об`єктивного економічного процесу та його 

ідеологічного оформлення та супровіду: мі-

фологеми, релігії, ідеології, конвенціальні 

наукові парадигми 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

5.  Тема 5 Можливості 

прогнозування та 

впливу на науково-

технічний розви-

ток: суспільний 

прогрес та інститу-

ційні зміни 

2/0/1  1. Взаємозв'язок науково-технологічного ро-

звитку з інституційними змінами суспільст-

ва. 2. Інформація та знання як новий фактор 

виробництва і формування ефективного ін-

ституційного середовища. 3. Технологічні 

уклади: сутність та особливості розвитку. 4. 

Технологічний спосіб виробництва: сутність 

і роль в суспільно-економічному розвитку. 5. 

Склад методів прогнозування та їхня дореч-

ність у прогнозуванні масштабних та довго-

строкових суспільних процесів. 6. Керован-

ність інституційних змін. 7. Інституційне 

проектування: поняття та інструментарій  

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 



№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти 

і завдання 

6.  Тема 6 Людський 

капітал, інтелектуа-

льний капітал, соці-

альний капітал і 

мотивація 

2/0/1  1. Інституційні умови формування моделі 

економічної та соціальної людини. 2. Еволю-

ція явища та категорії "людський капітал". 3. 

Типологія раціональності та дотримання сво-

їх інтересів. 4. Сучасний інституціоналізм 

про поведінкові передумови. 5. Людське ви-

мірювання фірми. 6. Сутність та особливості 

інтелектуального капіталу. 7. Інтелектуаль-

ний капітал і зміни в соціально та організа-

ційно-економічній структурах виробництва. 

8. Визначення вартості (ціни) інтелектуаль-

ного капіталу 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

7.  тема 7 Інституційні 

теорії прав власно-

сті та інтелектуаль-

на власність у пост-

індустріальній еко-

номіці 

2/0/1  1. Параметри, обмеження і розподіл прав 

власності. 2. Економічна теорія прав власно-

сті. Приватні права власності та сучасна еко-

номічна теорія.. Структура прав власності 

фірми. Специфікація приватних прав власно-

сті в корпорації.. Державні і загальні права 

власності. Спільні права власності. 3. Еконо-

мічні інститути і трансакційні витрати. Тео-

рема Р. Коуза. 4. Сутність інтелектуальної 

власності. 5. Структура інтелектуальної вла-

сності. 6. Проблеми охорони інтелектуальної 

власності. 7. Створення інститутів захисту 

інтелектуальної власності. 8. Становлення і 

розвиток ринку об'єктів інтелектуальної вла-

сності. 9. Визначення вартості (ціни) інтеле-

ктуального продукту 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

8.  Тема 8 Процеси 

становлення пост-

ринкового суспіль-

ства: підривання 

ринкового госпо-

дарства і вартості 

та інституційна 

трансформація еко-

номіки україни 

2/0/1  1. Основні чинники, що визначають підри-

вання ринкової економіки. 2. Модифікація 

вартості у процесі становлення постекономі-

чного суспільства. 3. Вартість, що створю-

ється знаннями. 4. Інституційні основи ство-

рення держави довіри. 4.1. Можливість учас-

ті у підготовці законодавства. 4.2. Створення 

та діяльність нейтральних і неупереджених 

інститутів.. 4.3. Використання референдумів, 

як важливого інституту врахування суспіль-

ної думки.. 4.4. Формування й утвердження 

впливових неурядових організацій.. 4.5. 

Вплив міжнародних організацій. 5. Інститу-

ційні компоненти економічного зростання в 

Україні. 6. Формування підприємницького 

інституційного середовища в Україні 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

9.  Тема 9 Агентська 

теорія та засади 

протидії опортуніз-

му 

2/0/1  1. Засади теорії агентських відносин. 2. Мо-

делі поведінки принципалів та агентів. 3. 

Опортунізм як позитивне та негативне яви-

ще. 4. Різновиди опортунізму. 5. Підходи до 

організованої протидії опортунізму агентів 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

10.  Тема 10 Трансакції 2/0/1  1. Економічна природа трансакційних ви- Участь в об-



№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти 

і завдання 

та трансакційні ви-

трати 

трат. 2. Класифікація трансакційних витрат. 

3. Трансакційні витрати та інститути. 4. Ви-

трати інституційної трансформації. 5. Інсти-

тути представницької влади і трансакційні 

витрати. 6. Загальна економіко-політична рі-

вновага і хабарництво 

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

11.  Тема 11 Економічні 

організації 

2/0/1  1. Різноманітні типи економічних організа-

цій. 2. Контрактна природа фірми. 3. Струк-

тура фірми на конкурентних ринках. Закрита 

корпорація. Відкрита корпорація. Державні 

підприємства. Найважливіші висновки тео-

ретиків трансакційного підходу.. 4. Органі-

зації громадянського суспільства. 5. Особли-

вості змін у розвитку людського фактора в 

Україні 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

12.  Тема 12 Домогос-

подарство 

2/0/1  1. Домогосподарство як інститут ринкової 

економіки. 2. Система функцій домогоспо-

дарства у ринковій економіці. Дітородна фу-

нкція. 3. Типи домогосподарств. 3.1. Домого-

сподарство в командно-адміністративній 

економіці . 3.2. Домогосподарство у перехід-

ній економіці. 3.3. Домогосподарство у рин-

ковій економіці 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

13.  Тема 13 Держава як 

економічна органі-

зація 

2/0/1  1. Позитивні теорії держави. 2. Держава в 

контексті неоінституціональної економічної 

теорії. 3. Мінімальні та максимальні функції 

держави. "Провали" ринку. Антимонопольна 

політика. 4. Функції держави у постіндустрі-

альній економіці. 5. Конституціональна еко-

номічна теорія і "провали" держави. 6. Теорія 

політики та політичних інститутів 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 

14.  Тема 14 Контрактна 

теорія або теорія 

оптимальних меха-

нізмів 

2/0/1  1. Типи контрактів. Поняття контракту. Ко-

нтракт про продаж і наймання. Типи контра-

ктів. 2. Межа між організацією та ринком. 

Організація. Різниця між інститутом та орга-

нізацією. Чинники, що визначають оптима-

льну величину організації. Специфічність 

активів. Невизначеність. Схильність сторін 

до ризику. Складність угоди. Ціна доступу 

до закону. 3. Контракти і права власності. 

Визначення поняття обміну. Обмін та інсти-

тути 

Участь в об-

говоренні 

Тести 

Індивідуаль-

ні завдання 
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Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Індивідуальне завдання 1 10 

Індивідуальне завдання 2 10 

Індивідуальне завдання 3 10 

Індивідуальне завдання 4 10 

Індивідуальне завдання 5 10 

Індивідуальне завдання 6 10 

Індивідуальне завдання 7 10 

Індивідуальне завдання 8 10 

Індивідуальне завдання 9 10 

Індивідуальне завдання 10 10 

Разом поточна оцінка 100 

Іспит 100 

Разом екзаменаційна оцінка 100 

Активна участь в роботі групи на практичних та лекцій-

них заняттях за темами курсу враховується при визначен-

ні оцінки за індивідуальні завдання в межах 10 балів. 

Студент, який виконав поточні завдання під час контро-

льованих викладачем занять та набрав позитивну оцінку, 

має можливість не підтверджувати її іспитом. У разі 

отримання оцінки на іспиті нижче, студент має право на 

середню оцінку між поточною та екзаменаційною. 

 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проек-

ту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

не зараховано з можли-

вістю повторного скла-

дання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 
 

 



Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з те-

мами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні доку-

менту про проходження курсу студенту можуть бути перезара-

ховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політи-

ки академічної доброчесності. Запозичення мають бути офор-

млені відповідними посиланнями. Списування є забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути вико-

нані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні 

заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з 

будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням 

відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного 

семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мо-

більність тощо) терміни можуть бути збільшені. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповід-

но до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися 

вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають ін-

ші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю 

знань. 
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