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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Інституційна економіка» є формування у майбутніх 

магістрів навичок аналізу наявного інституційного середовища, впливу інститутів на 

поведінку економічних суб’єктів та форми їх організації, а також навичок 

інституційного дизайну та інженерії.  

Тривалість 
3 кредит ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год., самостійна робота 

58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Проблемно-порівняльний метод висвітлення матеріалу, кейсові-пошукові методи, 

дискусійно-діалогові методи  

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: виконання домашнього завдання; робота на семінарських заняттях; 

виконання завдань дистанційного курсу; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність базових економічних знань  

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загальноорганізаційних структур.  

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні технології. 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

http://www.ypep.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  

Уміти аналізувати наявне інституційне середовище, 

виявляти його вплив на поведінку економічних суб’єктів та 

демонструвати навички інституційного дизайну та 

інженерії. 

організаційному рівнях.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Здатність виявляти особливості впливу інституційного 

середовища на поведінку економічних суб’єктів та форми 

їх організації, здійснювати інституційний дизайн та 

інженерію. 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Методологічні основи інституційної економіки 

Тема 1. Вступ до 

інституційної економіки 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Наукові школи неоінституційної 

економіки та їх загальна характеристика. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 2. Людина, 

економічна поведінка та 

інституційна структура 

суспільства 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Теорія ігор та її застосування в 

інституційній економіці. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 3. Інституційно-

економічна теорія 

трансакційних витрат 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Трансакційний сектор економіки та його 

структура. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 4. Інституційно-

економічна теорія прав 

власності 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Зовнішні ефекти та їх вплив на економічну 

поведінку. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 



Тема 5. Інституційно-

економічна теорія 

контрактів. 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Інституційні механізми виконання 

контрактів. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Модуль 2. Інституційні аспекти організації господарської діяльності та інституційна динаміка 

Тема 6. Інституційні 

основи економічної 

організації. 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Гібридні способи організації господарської 

діяльності. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 7. Інституційно-

економічна теорія фірми.  

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Контрактна та агентська теорія фірми. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 8. Інституційні 

основи діяльності держави 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Теорія суспільного вибору, її значення і 

обмеженість. 

2. Теорія бюрократії. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 9. Інституційні 

аспекти неформальної 

економіки 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Правові аспекти економічної 

ефективності. Економічні злочини. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 

Тема 10. Механізм 

інституційних змін та 

інституційна динаміка 

 

Виконання домашнього завдання; робота на 

семінарських заняттях; виконання завдань 

дистанційного курсу. 

Завдання 1. Питання для самостійного 

вивчення 

1. Проблеми розвитку національної моделі 

інституційного середовища. 

Завдання 2. В дистанційному курсі 

опрацювати теоретичний матеріал по 

темі. 

Завдання 3. В дистанційному курсі 

виконати тестування самоконтролю 

знань за темою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни «Інституційна 

економіка»  включає у себе: 

- загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office; 

- спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає 

в себе дистанційний курс в середовищі Moodle. 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: відповіді (усні або письмові) на ключові питання теми з використанням 

підручників (їх ксерокопій) та мобільних девайсів не дозволяються. Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати в процесі заняття для пошуку відповідей на додаткові питання, виконання завдань дистанційного 

курсу. Користуватися допомогою сторонніх осіб для виконання завдань дистанційного курсу заборонено 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): виконання домашнього завдання (15 балів); робота на семінарських заняттях 

(10 балів); тестування (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Модуль 2 (теми 6-10): виконання домашнього завдання (15 балів); робота на семінарських 

заняттях (10 балів); тестування (15 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


