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Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом навчальної дисципліни «Інституційна економіка», 

засвоєння знань, надбання вмінь та навичок у вільний від аудиторних 

навчальних занять час. У процесі самостійної роботи студенти повторюють й 

закріплюють той матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним 

працівником на лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні 

питання, що передбачені для самостійного вивчення. 

Основними видами самостійної роботи студента при вивченні 

навчальної дисципліни «Інституційна економіка» є підготовка до 

семінарських занять, опрацювання матеріалів дистанційного курсу, 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Формами самостійної роботи студентів при підготовці до семінарських 

занять є опрацювання питань теми заняття, які виносяться на обговорення, та 

письмове виконання домашнього завдання. У процесі підготовки до 

семінарських занять студенти повторюють й закріплюють той матеріал, що 

був розглянутий на лекційних заняттях, а також опановують окремі 

програмні питання, що передбачені для самостійного вивчення. Засобами 

контролю виконання перелічених форм даного виду самостійної роботи 

студентів є конспект лекцій та зошит домашніх завдань, усні та письмові 

відповіді під час семінарського заняття, експрес-тестування, словниковий 

диктант, поточні модульні роботи.  

Обов’язковим видом самостійної роботи студентів усіх форм навчання 

є опрацювання ними навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу 

дисципліни, який розміщений в навчальному середовищі Moodle. Даний вид 

самостійної роботи студентів передбачає виконання ними окремих завдань за 

кожною темою навчальної дисципліни: опрацювання лекційного матеріалу, 

виконання кейсових завдань, самоконтроль знань. Засобами контролю знань 

студентів є відповідні види тестів. 

 



МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

методологічний індивідуалізм, методологічний холізм, обмежена 

раціональність, дослідницька програма, «жорстке ядро», «захисний пояс», 

класичний інституціоналізм, неповнота інформації, очікування, колективні 

дії, нова інституційна економічна теорія, еволюційний інституціоналізм, 

соціоекономічний інститут, неоінституціоналізм, предмет інституційної 

економіки, метод інституційної економіки, функції інституційної економіки. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. Які програми наукових досліджень конкурують в сучасній 

економічній теорії? 

2. Сформулюйте основні методологічні передумови неокласичної 

економічної теорії. 

3. Розкрийте ключові особливості «старого інституціоналізму». 

4. Чиї наукові роботи сприяли визнанню інституціоналізму як 

самостійного напряму економічної думки в 70-ті рр. ХХ ст.? 

5. Назвіть і охарактеризуйте два основних напрями сучасного 

інституціоналізму. 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення 

1. Наукові школи неоінституційної економіки та їх загальна 

характеристика. 

2. Економічний «мейнстрим» та альтернативні школи економічної 

теорії. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 7-21; 2, с. 7-63; 3, с. 325-335; 4, с. 14-32; 5, 

с. 19-40; 6, с. 41-75; 7, с. 6-17; 8, с. 24-134; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19. 

 

ТЕМА 2. ЛЮДИНА, ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ТА 

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття:  

обмежена раціональність, зразок поведінки, норма (правило), опортуністична 

поведінка, механізм виконання правила, інститут, координаційна функція 

інституту, розподільча функція інституту, формальні правила, неформальні 

правила, інституційне середовище, інституційна угода, ієрархія інститутів, 



надконституційні правила, конституційні правила, економічні інститути, 

економічна людина. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань: 

1. Що означають поняття «обмежена раціональність», 

«опортуністична поведінка»? 

2. Наведіть приклад ситуації, за якої формальні і неформальні норми 

взаємодоповнюють одна одну, а за якої - суперечать. 

3. Чи завжди наявність регулярності у поведінці означає існування 

відповідного інституту? 

4. Яка логіка дії механізму примусу правила до виконання? 

5. Що включається до складу інституційного середовища? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Індивідуальні та колективні рішення. 

2. Теорія ігор та її застосування в інституційній економіці. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 21-32; 2, с. 7-16, 63-83; 3, с. 11-20, 30-48; 

4, с. 32-65; 5, с. 43-63; 6, с. 7-39; 7, с. 23-37; 8, с. 50-59; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

витрати виявлення альтернатив, витрати укладення контракту, витрати 

вимірювання, витрати опортуністичної поведінки, витрати специфікації і 

захисту прав власності, трансакція, торгова трансакція, трансакція 

раціонування, трансакція управління, трансакційні витрати, трансакційний 

сектор, трансформаційні витрати. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. Чому трансакція вважається базовою категорією інституційної 

економіки? 

2. У чому специфіка трансакцій угоди, управління і раціонування? 

3. У чому причина виникнення трансакційних витрат? 

4. Які існують класифікації трансакційних витрат? 

5. Які основні методи вимірювання трансакційних витрат? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Трансакційний сектор економіки та його структура. 

2. Шляхи скорочення трансакційних витрат економічними суб’єктами. 



Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 55-62; 2, с. 84-102; 3, с. 69-102; 4, с. 72-

138; 5, с. 133-143; 6, с. 77-106; 7, с. 48-57; 8, с. 495-505; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19. 

 

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

права власності, винятковість прав власності, специфікація прав власності, 

розмивання прав власності, зовнішні екстерналії, внутрішні екстерналії, 

державна власність, приватна власність, колективна власність, вільний 

доступ, теорема Коуза, теорема Познера, режим власності, розщеплення 

власності, структура прав власності, наївна теорія власності, теорія груп 

інтересів, теорія рентоорієнтованої поведінки. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. Назвіть основні атрибути права власності. Що розуміється під 

суб'єктом права і його об’єктом? 

2. Що розуміється під структурою права власності? З яких елементів 

може формуватися пучок правомочностей конкретного права? 

3. Що являє собою специфікація прав власності? Яким чином можуть 

бути специфіковані ці права? 

4. Поясніть, чому важлива визначеність і захищеність прав власності. 

Які причини породжують їх «розмивання»? 

5. Які режими власності Ви знаєте? У чому полягає їх відмінність? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Зовнішні ефекти та їх вплив на економічну поведінку. 

2. Права власності, трансакційні витрати та ефективність. Теорема 

Коуза. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 70-89; 3, с. 55-67, 257-280; 4, с. 150-231; 5, 

с. 105-120; 6, с. 108-138; 7, с. 37-47; 8, с. 423-459; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19. 

 



ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ КОНТРАКТІВ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

класичний контракт, контракт, механізм управління трансакціями, 

неокласичний контракт, повний контракт, неповний контракт, неявний 

контракт, відносницький контракт, контракт, що само виконується, 

репутація, ідіосинкратичні ресурси, малоспецифічні ресурси, контракт на 

довірі, контракт на плануванні, контракт на управлінні. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. Які контракти називаються неповними? У чому причини такої 

неповноти? 

2. У чому різниця між класичним, неокласичним та реляційними 

контрактами? 

3. Яких форм може набувати опортуністична поведінка в контрактних 

відносинах? 

4. Від чого залежить вибір структури управління контрактом? 

5. Які існують методи боротьби з можливими наслідками 

інформаційної асиметрії? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Правова система захисту контрактів. 

2. Роль довіри та репутації при укладанні контрактів. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 102-122; 2, с. 103-115; 3, с. 48-52; 4, с. 

236323; 5, с. 229-240; 6, с. 140-167; 7, с. 58-65; 8, с. 644-698; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19. 

 

МОДУЛЬ 2. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА 

 

ТЕМА 6. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІІ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

інституційна угода, гібридна угода, фірма, ринок, специфічний актив, 

ієрархія, домогосподарство, мережа, механізм координації, організація,  

влада, сім’я. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. Чому домогосподарство є якісно особливою інституційно-

економічною одиницею? 



2. Що таке механізм координації? Які базові механізми координації 

виділяє інституційна економіка? 

3. Як тлумачиться організація в інституційній економіці? Які її 

ознаки? 

4. У чому полягають особливості гібридних угод координації? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Гібридні способи організації господарської діяльності. 

2. Еволюція домогосподарства та його економіко-інституційних 

функцій 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 167-184; 3, с. 121-177; 5, с. 241-264, 375-

387; 6, с. 169-172; 7, с. 66-85; 8, с. 134-159, 514-521, 574-597, 654-663; 9; 10; 

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. 

 

 ТЕМА 7. ІНСТИТУЦІЙНА ТЕОРІЯ ФІРМИ. ЗОВНІШНІ 

ЕФЕКТИ ТА ТЕОРЕМА КОУЗА 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

специфічний актив, неокласична теорія фірми, агентська теорія фірми, 

контрактна теорія фірми, приватнопідприємницька фірма, партнерство, 

державна фірма, відкрита корпорація, агент, принципал, фірма, теорема 

Коуза, теорема Познера, зовнішній ефект, екстерналія, інтерналізація 

зовнішнього ефекту 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. У чому полягає інституційний погляд на економічну природу 

фірми? 

2. Назвіть основні типи організаційної структури фірми. У чому їх 

принципова відмінність? 

3. Що таке зовнішні ефекти? Які їх наслідки? 

4. У чому полягає практичне значення теореми Коуза? 

5. Які трансакційні витрати виникають в процесі діяльності фірми? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Контрактна теорія фірми 

2. Агентська теорія фірми. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 



Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 74-78, 153-167; 2, с. 116-133; 3, с. 104-120, 

145-152; 4, с. 164-181, 327-402; 5, с. 124-133, 264-340, 375-387; 6, с. 172-200; 

7, с. 85-93; 8, с. 521-547; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 

 

ТЕМА 8. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

держава, провали ринку, позитивні зовнішні ефекти, негативні зовнішні 

ефекти, асиметрія інформації, контрактна держава, експлуататорська 

держава, синтетична теорія держави, інституційна політика, суспільні блага, 

провали держави. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. У чому особливість інституційного підходу до аналізу держави? 

2. Яким перевагою володіє держава по відношенню до інших суб'єктів 

економічних відносин? 

3. Застосуйте метафори «бандита-гастролера» і «осілого» 

(стаціонарного) бандита для пояснення держави. У чому їх принципова 

відмінність? 

4. Які основні типи державного устрою Ви можете назвати? У чому 

полягає їх відмінність з точки зору механізму влади? 

5. У чому полягає інституційна функція держави в економічній сфері? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Теорія суспільного вибору, її значення і обмеженість. 

2. Теорія бюрократії. 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 206-215; 2, с. 134-154; 3, с. 206-230; 4, с. 

406-417; 5, с. 344-371; 6, с. 202-229; 7, с. 94-109; 8, с. 597-643; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. 

 

ТЕМА 9. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

неформальна економіка, нерегламентована економіка, тіньова економіка, 

кримінальна економіка, фіктивна економіка, неофіційна економіка, 

позаправова економіка, рожеві ринки, напівправова економіка, сірі ринки, 

нелегальна економіка, чорні ринки, прихована економіка, втрачена 



економіка, врахована економіка, неврахована економіка, ціна 

підпорядкування закону, ціна нелегальності, організована злочинність 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. У чому полягають особливості неформального сектора економіки? 

2. Які переваги і недоліки  неформальної економіки? 

3. Які види трансакційних витрат виникаютьу суб’єктів неформальної 

економіка? 

4. Які альтернативні механізми виконання контрактів та специфікації 

власності існують у неформальній економіці? 

5. Які причини породжують та стимулюють поширення тіньової 

економіки? 

Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Правові аспекти економічної ефективності.  

2. Економіко-правові злочини. 

3. Шляхи зниження тіньового сектора економіки України 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 3, с. 232-256; 5, с.155-187; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 

19. 
 

ТЕМА 10. МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 

Завдання 1. Випишіть до словника наступні терміни та поняття: 

інституційна зміна, інкрементна інституційна зміна, дискретна інституційна 

зміна, спонтанна інституційна зміна, цілеспрямована інституційна зміна, 

загальна схема інституціональних змін, адміністративний бар’єр, ефект 

блокування, режим функціонування інституту, залежність від траєкторії 

попереднього розвитку, ринок інститутів, явна і неявна інституційна 

операція, інституційна рівновага, інституційне проектування. 

Завдання 2. Дайте відповідь на питання для самоперевірки знань:  

1. У чому полягає відмінність між спонтанними і цілеспрямованими 

інституційними змінами? 

2. Чи завжди інституційні зміни сприяють підвищенню ефективності 

використання ресурсів? 

3. Що таке інституційна рівновага? 

4. В чому полягає зміст процесу конкуренції між інститутами? 

5. Чим обумовлена і в чому виражається залежність від траєкторії 

попереднього розвитку? 

6. Що таке ефект інституційного блокування (інституційної пастки)? 



Завдання 3. Законспектуйте наступні питання для самостійного 

вивчення  
1. Проблеми розвитку інституційного середовища підприємницької 

діяльності в Україні 

2. Інституційне забезпечення національної моделі державного 

регулювання економіки України 

3. Міжнародні рейтинги оцінки інституційного середовища 

Завдання 4. У дистанційному курсі опрацюйте лекційний матеріал 

за темою.  

Завдання 5. У дистанційному курсі виконайте тестування за 

темою. 

Завдання 6. У дистанційному курсі розгляньте та надайте відповідь 

до кейсового завдання  

 

Інформаційні джерела: 1, с. 224-231; 3, с. 283-313; 4, с. 419-441; 5, с. 

387-407; 6, с. 231-256; 7, с. 110-122; 8, 393-422; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 

18; 19. 
 



НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ 

Навчально–дослідне індивідуальне завдання з дисципліни «Інституційна 

економіка» відноситься до самостійної роботи студентів і представляє собою 

творче наукове завдання (ТНЗ). Воно слугує базою для розвитку творчих 

здібностей, поглиблення і закріплення знань студента. Тематика ТНЗ 

охоплює найбільш актуальні проблеми інституційної економіки за 

матеріалами усього курсу і потребує від студента навичок наукової роботи. 

Мета виконання ТНЗ полягає у тому, щоб поглибити, узагальнити та 

закріпити знання, які студенти одержують у процесі навчання, навчити 

студентів працювати з літературою, статистичними даними, пов’язувати 

теорію із практикою, а також представляти (презентувати) свою доповідь 

перед аудиторією. 

Виконання ТНЗ передбачає написання та оформлення реферату 

відповідно до визначених вимог і розробку слайдів (презентації).  

Робота студента над ТНЗ складається із наступних етапів: вибір теми; 

складання бібліографії (літературних джерел за обраною темою); вивчення 

літературних джерел і складання плану реферату; збір та обробка 

статистичних даних; написання тексту реферату; підготовка слайдів у 

програмі Microsoft PowerPoint; подання роботи на перевірку викладачу; 

захист ТНЗ.  

Реферат повинен мати наступну структуру. 

План. Після ознайомлення і вивчення відповідної літератури, необхідно 

скласти план реферату з 2–3 питань, узгодити його на консультації з 

викладачем. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією студенту 

можуть надати електронний каталог бібліотеки, довідкова література 

(енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична 

література (монографії, економічні журнали, газети). 

Вступ (1–2 сторінки) передує основному тексту в рефераті. В ньому 

необхідно показати: 

 значення та актуальність проблеми, яка досліджується;  

 ступінь її розробки в науковій літературі;  

 сформулювати основну мету і завдання реферату. 

Основна частина роботи (10–12 сторінок). У ній розкривається зміст 

досліджуваної теми. Виклад матеріалу повинен здійснюватися відповідно до 

складеного плану. Кожний розділ починати з нового аркуша, назви розділів 

виділяти в тексті. 

Висновки (1–2 сторінки). У вигляді коротких тез узагальнюються 

найважливіші положення, які були розглянуті в рефераті, причому у такій 

структурі і послідовності, щоб прочитавши їх, можна було одержати 

уявлення про структуру і зміст реферату. 

Оформлення реферату. Текст реферату повинен бути набраний на 

комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New Roman, 



розмір 14 пунктів, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 

мм. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Обсяг реферату 

12–16 сторінок через 1,5 інтервали. Закреслення, виправлення, скорочення 

слів (крім загальноприйнятих) не допускається. 

Титульна сторінка оформлюється за зразком (додаток А). 

Нумерація сторінок починається з титульної, але цифра 1 на ній не 

ставиться (нумерація розпочинається із номера 3 на сторінці Вступ). 

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті аркуша. Обов’язкова 

нумерація таблиць і рисунків, яка може бути наскрізною. 

Наведені у тексті цитати або статистичні дані з економічної літератури 

повинні супроводжуватися відповідними посиланнями на джерела, з яких 

вони взяті та оформлені у такому вигляді, наприклад, [5, с. 27], де 5 – номер 

джерела за списком використаної літератури, сторінка 27.  

Список використаної літератури наводиться в кінці реферату (не менше 

8–10 літературних джерел наукового характеру, виданих за останні 5 років), 

яка розташована в алфавітному порядку за прізвищем автора (або при 

відсутності автора за назвою), з наведенням повної назви праці (або статті та 

назви журналу), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок 

по кожному літературному джерелу. Список літератури оформляється згідно 

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання».  

Реферат зшивається у папку. 

Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, 

кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше 8, 

включаючи вступ і висновки. 

Термін підготовки ТНЗ узгоджують із викладачем.  

Підготовлене ТНЗ захищається на семінарському (індивідуальному) 

занятті. Аргументом до захисту ТНЗ є висновок наукового керівника, у 

формі: «ТНЗ допускається до захисту» або «ТНЗ не допускається до 

захисту», тобто потребує доопрацювання відповідно до зауважень. 

Виконання та захист ТНЗ оцінюється за шкалою 2–10 балів. 

Критерії оцінювання ТНЗ за умови якісного його виконання (слайди, 

реферат) та без порушення термінів: 

8–10 балів ставиться, якщо у рефераті (слайдах) містяться елементи 

наукової творчості, робляться самостійні висновки, дається аргументована 

критика та самостійний аналіз фактичного матеріалу на основі глибоких 

знань наукової економічної літератури та вільного володіння матеріалом з 

даної теми.  

5–7 балів ставиться, якщо у рефераті повно розкриті питання теми, студент 

продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але відсутні 

елементи наукової творчості. 

2–4 бали ставиться, якщо питання теми розкриті на достатньому рівні, але 

студент не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити 

окремі теоретичні положення даної проблеми. 



За бажанням студенти можуть виконувати лише частину ТНЗ: або реферат, 

або презентацію.  

 

Тематика науково-дослідних робіт з навчальної дисципліни 

«Інституційна економіка» 

 

1. Невизначеність, інформація і трансакційні витрати у процесі 

трансформації інституційної структури економіки. 

2. Неявні трансакційні витрати і механізми передачі інформації. 

3. Особливості формування інституційної структури в економіці, заснованої 

на знаннях (неоекономіки). 

4. Лобіювання інтересів стабільних груп і стійкі неформальні інститути. 

5. Групи спеціальних інтересів і розподільчі коаліції. 

6. Еволюція груп спеціальних інтересів і модернізація економіки. 

7. Інституційні зміни і соціальний склероз. 

8. Інституційна інерція і трансформація інститутів корпоративної власності. 

9. Причини і механізми стабілізації субоптимальних інституційних структур. 

10. Особливості трансформації інститутів у постіндустріальному суспільстві. 

11. Інституційні зміни і імпорт інститутів в епоху глобалізації. 

12. «Парадокс демократії» в контексті інституційних змін в економіці. 

13. Наддержавні інститути регулювання і формування інституційного 

середовища в транзитивних економіках. 

14. Технологічні та інституційні зміни в постіндустріальному суспільстві. 

15. Механізми еволюції інститутів у різних економічних системах. 

16. Інституційні пастки і провали регулювання корпоративної власності 

17. Еволюція інститутів державного регулювання економіки 

18. Еволюція інститутів і формування соціального капіталу 

19. Екзаптація інститутів і економічна політика. 

20. Якість інститутів і людський капітал: проблема причинно-наслідкового 

зв’язку. 
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