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ВСТУП 

 

Складні економічні процеси, що відбуваються як на мікро-, так і на 

макрорівні господарської системи України, вимагають адекватних 

управлінських рішень. Однак базовий курс економічної теорії здатний озброїти 

лише уявленнями про найбільш загальні (ідеальні) закономірності 

функціонування національної економіки та поведінки господарюючих 

суб'єктів. Тому навчальна дисципліна «Інституційна економіка» покликана 

розширити та доповнити економічний кругозір студентів знаннями про 

природу економічних інститутів та їх вплив на поведінку економічних 

суб’єктів. Ці знання допоможуть орієнтуватися в економічних реаліях 

сьогоднішнього дня. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інституційна економіка» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Навчальна 

програма орієнтована на системний підхід до вивчення навчального матеріалу і 

продукування знань.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інституційна 

економіка» є дослідження закономірностей взаємодії інституційного 

середовища з економічною сферою, впливу інститутів на поведінку 

економічних агентів і форми їх господарської організації 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Інституційна 

економіка» входить до циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки та 

носить теоретичний характер. Даний курс концептуальним і змістовним чином 

пов’язаний з основними дисциплінами економічного блоку. Так, він спирається 

на знання, отримані студентами в процесі вивчення економічної теорії, 

економічного аналізу господарської діяльності. Під новим кутом зору 

розглядаються питання, які поставлені в таких навчальних дисциплінах, як 

правознавство, соціологія, теорія менеджменту, теорія держави і права та ряду 

інших. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інституційна економіка» є 

забезпечення засвоєння студентами базових понять сучасної інституційної 

економічної теорії та формування у них системних і реалістичних уявлень про 

закономірності економічної організації на всіх її рівнях. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Інституційна економіка» – 

сформувати у студентів навички інституційного аналізу ситуацій 

господарського життя, а також практичні вміння моделювати і прогнозувати 

поведінку економічних суб’єктів в певних інституційних рамках для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни «Інституційна 

економіка» є розширення та поглиблення знань студентів у сфері інституційної 

економіки, оволодіння ними понятійним апаратом сучасної інституційної 
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науки, що дозволяє самостійно орієнтуватися в складних проблемах 

функціонування економіки і суспільства, прогнозувати соціально-економічні 

ситуації на різних рівнях поведінки економічних суб'єктів в умовах сучасного 

ринкового господарства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття і категорії інституційної економіки; 

 основні особливості провідних шкіл і напрямків інституційної 

економіки; 

 інституційні чинники економічної еволюції; 

 методи інституціонального аналізу об'єктів, явищ і процесів; 

 основні особливості інституційної структури та інституційного 

середовища національної економіки. 

вміти  
 аналізувати явища і процеси в економіці у взаємозв'язку з 

економічними інститутами; 

 виявляти проблеми інституційного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій; 

 використовувати джерела інформації, що характеризують стан 

інституційного середовища і його вплив на економічні процеси. 

володіти: 

 понятійним апаратом сучасної інституційної економічної теорії; 

 навичками роботи з оригінальними науковими публікаціями з 

інституційної економіки; 

 навичками пошуку і використання інформації, необхідної для 

здійснення інституційного аналізу сучасної економіки; 

 методами і прийомами аналізу економічних інститутів. 

Рекомендована кількість годин максимального навчального навантаження 

на освоєння дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання складає 

90 годин (3 кредити ЄКТС). 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Економічна наука і її структура. Особливості феномену економічної 

науки. Економічна наука та їі місце у прогнозуванні й оцінці суспільного 

розвитку. Проблеми сучасної економічної науки. Діалектика взаємодії реальної 

економічної системи і науки. Предмет і методологічні принципи інституційної 

економіки. Інструментарій інституційної економіки. Роль і функції інститутів в 

соціально-економічному прогресі. Практична значимість інституційної теорії. 

Економіка і право. 
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Ядро, інструментарій, методологія ортодоксальної неокласичної теорії. 

Головні недоліки традиційної економічної теорії. Критика парадигми і 

інструментарію теорії неокласики. Виникнення інституціоналізму: онтологічні 

та гносеологічні передумови. Різновиди інституціоналізму. Класичний 

інституціоналізм і його дослідницька програма. Особливості методології та 

методики теорії інституціоналізму. Еволюція і тенденції інституційно-

соціологічних теорій. Структура сучасного інституціоналізму. Дослідницька 

програма нової інституціональної теорії, основні дослідницькі проблеми і 

напрями досліджень. 

 

ТЕМА 2. ЛЮДИНА, ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ТА 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 

Економічна теорія як наука про поведінку людини і умовах вибору. 

Моделі людини в історії економічного аналізу. Інтерпретація людського 

чинника різними економічними школами. Класична школа. Індивід у вченні К. 

Маркса. Історична школа про людину. Суб’єктивна школа про індивіда. 

Людина в теорії інституціоналізму. Теорія Кейнса і його інтерпретація 

людського чинника. Модель людини в сучасній економічній теорії. Людина 

«економічна»,  «соціальна», «творча», «інституційна». Поведінкові передумови 

інституційної економіки. Обмежена раціональність. Опортуністична поведінка: 

сутність та основні прояви. 

Поняття інституту. Роль інститутів у функціонуванні економічної 

системи. Функції інститутів. Інституційна структура суспільства. Формальні і 

неформальні інститути: природа санкцій. Зони конфлікту і збігу. Взаємодія 

формальних та неформальних інститутів. Умови ефективності неформальних 

інститутів. Імпорт інститутів і механізми примусу до дотримання правил. 

Зовнішні та внутрішні інститути: генезис правил. Угоди і еволюція правил. 

Модель Пейтона. Юридичні норми і економічні інститути. Категорія «норми» в 

юридичній та економічній науках.  

Інститути: механізми вирішення проблем координації і мотивації. 

Принципи побудови і аналізу формальних моделей інституціональних норм. 

Підходи до моделювання інститутів: інститути як гравці, як правила і як 

рівноваги. Методи еволюційної теорії ігор в аналізі формування інститутів. 

Порівняльний інституційний аналіз. Ситуація координації, ефект суміщених 

очікувань і фокальні точки (Шеллінг). Ситуації «невидима рука» і «дилема 

ув'язнених»; обіцянки, які заслуговують на довіру. Ситуація нерівності. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Поняття трансакції. Види трансакцій за Дж.Коммонсом: трансакції угоди, 

управління і раціонування. Трансакції за О.Вільямсоном. Поняття 

специфічності активів. Основні параметри трансакцій (частота, невизначеність, 

специфічність активів) і вибір механізму управління трансакціями. 

Поняття трансакційних витрат. Трансакційні витрати як прояв тертя в 

економіці. Трансакційні і трансформаційні витрати, їх взаємозамінність. 
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Неокласичний та інституційний підходи до визначення трансакційних витрат. 

Витрати координації та мотивації: класифікація Мілгрома-Робертса. 

Класифікація Норта-Еггертсона. Основні чинники виникнення трансакційних 

витрат. Витрати функціонування ринкового механізму і витрати 

внутрішньофірмових трансакцій. Карта трансакційних витрат. Трансакційні 

витрати та інститути, проблема алокаційної нейтральності інститутів. Підходи 

до кількісного аналізу трансакційних витрат. 

Види трансакційних витрат і засоби їх мінімізації. Витрати здійснення 

переговорів в умовах асиметричної інформації. Витрати пошуку інформації та 

виявлення альтернатив. Витрати вимірювання. Досліджувані, дослідні і довірчі 

блага. Витрати захисту контракту від третіх осіб. Витрати контролю за 

дотриманням контрактів і опортуністичної поведінки. Способи зниження 

ризиків опортуністичної поведінки. 

 

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ 

Методологічні особливості теорії прав власності. Визначення поняття 

«прав власності». Трактування права власності в різних правових системах 

(загального права і континентального права). Континентальна і 

англосаксонська правові традиції. Права власності в економічній теорії. 

Специфікація прав власності, способи специфікації прав власності. 

Розмивання прав власності. Пучок прав власності. Розщеплення прав власності. 

Трансакційні витрати і специфікація (розмивання) прав власності. Цінність 

прав власності. Обмін як обмін пучками прав власності.  

Теорії виникнення і зміни прав власності (наївна теорія прав власності, 

теорія груп інтересів і витрати колективних дій; теорія рентоорієнтованої 

поведінки). Альтернативні режими прав власності. Загальна власність (вільний 

доступ) і проблема вичерпання ресурсів («трагедія загальнодоступної 

власності»). Виняткові права власності та умови їх формування. Колективна 

власність. Перша економічна революція. Оптимальна чисельність групи при 

колективній власності. Приватна власність. Витрати встановлення і захисту 

виключних прав власності. Державна власність. 

 

ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КОНТРАКТІВ 
Основні принципи економічної теорії контрактів. Поняття контракту. 

Контракт у юридичному та економічному сенсі. Теорія контрактних стимулів: 

фактор асиметричної інформації (Дж. Акерлоф). Проблема несприятливого 

відбору. Проблема «морального ризику». Теорія трансакційних витрат: вибір 

оптимального контракту (О. Вільямсон). Типологія контрактів: класичний, 

неокласичний та імпліцитний контракти, їх структура і властивості.  

Поняття досконалого контракту. Причини недосконалості контрактів. 

Проблеми, зумовлені неповнотою реальних контрактів. Опортуністична 

поведінка: несприятливий відбір, моральний ризик і проблема вимагання. 

Фактори, що впливають на вибір типу контракту. Інституційне середовище і 

вибір типу контракту. Поняття специфічності ресурсів. Класифікація 
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специфічних активів. Квазі-рента і вимагання. Механізми забезпечення 

виконання контрактів. Проблеми формування репутації. Роль довіри у ділових 

відносинах. Механізми контролю: зовнішні і внутрішні. Альтернативні способи 

організації угоди: ринок, гібридні форми і ієрархія. Гібридні форми: проблема 

гарантій специфічних капіталовкладень. Контракт про продаж. Контракт про 

наймання. Ринкові сигнали і фільтрація. 
 

МОДУЛЬ 2. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА 

 

ТЕМА 6. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІІ 

Поняття економічної організації. Організація і невизначеність. 

Необхідність виникнення та призначення організації. Організація в широкому 

сенсі (О. Вільямсон). Три базових способи організації: ринок, ієрархія, гібридні 

угоди. Організація у вузькому сенсі (П. Девіс, Д. Норт). Організація і теорія 

груп. Основні ознаки організації. Дихотомія: інститути і організації.  

Фактори, що визначають оптимальний розмір організації: специфічність 

активу, невизначеність, схильність сторін до ризику, складність угоди, ціна 

доступу до закону. Контроль і влада у господарській організації. Процедури 

вибору в організаційному просторі. Мотивація і поведінка в рамках 

економічних організацій. Організація як елемент інформаційної системи. 

Розподіл інформації всередині організації. Типи економічних організацій. 

Домашнє господарство як організація. Економічна теорія сім’ї Г. Беккера. 

Функції домашнього господарства в економіці. Поняття рутини. Рутинний 

характер діяльності домашнього господарства: інерційність інституційних змін. 

Еволюція домашнього господарства. Типологія домашніх господарств. 

Домашнє господарство в командній економіці. Домашнє господарство у 

ринковій економіці. Домашнє господарство в перехідній економіці. 

Домогосподарство в економіці України 

 

ТЕМА 7. ІНСТИТУЦІЙНА ТЕОРІЯ ФІРМИ. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ 

ТА ТЕОРЕМА КОУЗА 

Неокласична теорія: фірма як «чорний ящик». Неоінституційна теорія: 

трансакційні витрати як причина існування фірми (Р. Коуз). Проблема 

оптимального розміру фірми. Фірма як мережа контрактів (А. Алчіян, 

Г. Демсец). Підприємець як власник найбільш специфічного ресурсу фірми. 

Підприємець як суб'єкт виконання інноваційних завдань (Й. Шумпетер). 

Контрактна теорія фірми: формальна форма, неформальні договори. Теорія 

принципала-агента. Принципал як власник ресурсу. Агент як довірена особа 

(керівник). Способи вирішення проблеми принципала і агента: змагання 

агентів, участь агента в результатах спільної діяльності, фірма як коаліція 

агентів.  

Вибір внутрішньофірмової структури як спроба вирішення проблеми 

принципала і агента. Унітарна структура. Холдингова структура. 
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Мультидивізійна структура. Змішана структура. Альтернативні цілі фірм. 

Максимізація продажів або загальної виручки. Модель Вільямсона. Ринок і 

фірма: порівняльний аналіз вигод і витрат альтернативних форм координації 

економічної діяльності. Внутрішній ринок фірми і витрати впливу (Мільгром). 

Пояснення меж фірми. 

Зовнішні ефекти і неспроможність ринку. Проблема зовнішніх 

екстерналій. Позитивні і негативні зовнішні ефекти. Приватні та соціальні 

вигоди і витрати. Альтернативні способи інтерналізації зовнішніх ефектів. 

Коректуючі податки та субсидії. Податки Пігу. Адміністративні заборони. Роль 

ринку і держави у зниженні зовнішніх ефектів. Теорема Коуза та її логіка. 

Критика і спростування теореми Коуза. Практичне значення теореми Коуза. 

Роль специфікації прав власності в умовах ненульових трансакційних витрат. 

Теорема Познера. 

 

ТЕМА 8. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
Поняття держави. Держава як інститут. Держава як організація. Феномен 

виникнення держави. Теорії виникнення держави (Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Сміт, 

Дж. Б'юкенен, М. Олсон, Д. Норт). Типологія держав: проблема принципала і 

агента. «Контрактна держава». «Експлуататорська держава». Емпіричні методи 

оцінки характеру держави. Моделі поведінки держави (модель бандита-

гастролера; модель стаціонарного бандита; модель Фіндлі-Вілсона). 

Економіка та держава. Провали ринку. Суспільні потреби. Суспільні 

блага. Характерні риси суто суспільних благ. Проблема безбілетника. Функції 

держави: класичний, неокласичний, інституційний підходи (суспільні блага; 

зовнішні ефекти; специфікація і захист прав власності; інфраструктура). 

Мінімальні та максимальні межі участі держави в ринковій економіці. 

Обмеження, які ринкова економіка накладає на функції держави. «Провали» 

держави (відсутність чітких критеріїв ефективності діяльності, високий ступінь 

невизначеності результатів діяльності та ін.). 

Проблема принципала-агента в діяльності держави. Концепція 

взаємовпливу економічних і політичних структур (В. Ойкен). Теорія 

суспільного вибору: модель політичного обміну (Дж. Б'юкенен, Г. Таллок). 

Проблема рентоорієнтованої поведінки. Демократія як спосіб здійснення 

вибору (пряма демократія; представницька демократія, медіанний виборець; 

лобізм; логролінг; «парадокс голосування»). Економічний аналіз поведінки 

виборців. Теорія суспільного вибору, її значення і обмеженість. Конституційна 

економіка. Проблема вибору між диктатурою і анархією: порівняльний аналіз. 

Теорія бюрократії (модель раціональної бюрократії, бюрократія в теорії 

суспільного вибору). Бюрократія як економічне явище. Шукачі політичної 

ренти; проблеми контролю. Умови ефективної боротьби з бюрократією. 

Економічний аналіз корупції і шляхів її обмеження. 
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ТЕМА 9. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Неформальна економіка та проблеми її специфікації. Підходи до 

визначення неформальної економіки. Нелегальна економіка. Тіньова економіка. 

Причини виникнення неформальної економіки. Структура неформального 

сектора. Неофіційна економіка. Фіктивна економіка. Кримінальна економіка. 

Біла, сіра та чорна економіка.  

Інституційні угоди у неформальній економіці. Порівняльний аналіз 

легальної, неофіційної та кримінальної угоди. Трансакційні витрати 

неформальної економіки. Ціна нелегальності: мікроекономічний підхід. 

Позитивні та негативні аспекти неформальної економіки: макроекономічний 

підхід. Нелегальний ринок як інституційна структура. Кримінальна мережа. 

Проблеми кількісного визначення рівня неформальної економіки: монетарний 

метод, метод балансу доходів і витрат, аналіз зайнятості, метод технологічних 

коефіцієнтів, енергетичний метод, опитування. 

Правові аспекти економічної ефективності. Вплив законодавства на 

формування принципів функціонування економіки. Явні та імпліцитні аспекти 

економіки у праві. Правові злочини та економічна раціональність. Моделі 

злочину. Проблеми передбачення та попередження економічної злочинності. 

 

ТЕМА 10. МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 
Стабільність інститутів та інституційні зміни. Поняття «інституційної 

рівноваги». Сутність і чинники інституційних змін. Інституційні зміни як умова 

і результат соціально-економічного розвитку. Дискретні і безперервні 

інституційні зміни. Основні джерела інституційних змін. Централізовані і 

стихійні інституційні зміни. Роль держави в процесі інституційних змін. 

Проблема компенсацій в умовах інституційних змін. 

Нова економічна історія (Р. Фогель, Д. Норт). Концепції інституційних 

змін. Інституційна еволюція. Залежність від попередньої траєкторії розвитку 

(path-dependence). Форми залежності від траєкторії розвитку (слабка, середня і 

сильна форми). Теорія ідеології: інерційність інституційного розвитку. Теорія 

суспільного вибору: складність інституційних інновацій. Теорія ігор: 

поширеність норми як перешкода для її зміни. QWERTY-ефекти (П. Девід). 

Теорія відбору в процесі конкуренції найбільш ефективних інститутів (Алчіан, 

Фрідман). Класифікація стратегій інституційних реформ: шокова терапія, 

вирощування інститутів, стратегія проміжних інститутів. Конгруентність і 

конфлікт інститутів (Д. Норт, В. Полтерович, А. Олійник).  

Закономірності інституційних змін. Витрати і вигоди в процесі 

інституціональних змін. Критерії необхідності інституційних змін: кількісні та 

якісні параметри. Інституційне проектування. Інституційна матриця. Механізми 

інституційних змін: еволюція інститутів, закріплення неформальних правил, 

імпорт інститутів. Інституційні пастки. Способи виходу з інституційних пасток: 

мікроекономічні заходи, швидке економічне зростання, еволюція громадянської 

культури, системна криза. Інституційний трансферт. Експорт-імпорт інститутів. 
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Історична обумовленість інституційного розвитку. Імпорт інститутів і моделі 

відбору «ефективних» інститутів. Умови та методи аналізу формування 

ефективного інституційного середовища. Крива «інституційної спроможності». 
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Дело, 2001. – 407 с. 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

навчальної дисципліни «Інституційна економіка» є залік. За результатами 

поточного і підсумкового контролю студент отримує до 100 балів за 100-

бальною шкалою оцінювання. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з навчальної 

дисципліни «Інституційна економіка» є усне опитування та обговорення 

теоретичних питань на семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових 
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завдань, пакети завдань для поточних модульних робіт, завдання для 

самостійної та домашньої роботи, пакет завдань для комплексної контрольної 

роботи з дисципліни. 

 

 

 


