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ВСТУП 

 

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

макрорівні господарської системи України, вимагають адекватних 

управлінських рішень. Базовий курс економічної теорії забезпечує знаннями 

про найбільш загальні (ідеальні) закономірності функціонування національної 

економіки та поведінки суб'єктів господарювання. Навчальна дисципліна 

«Інституційна теорія», ураховуючи тенденції розвитку сучасної економічної 

науки, є необхідною для формування повноцінного світогляду майбутнього 

економіста, покликана доповнити знаннями про природу інститутів та їх вплив 

на поведінку економічних суб’єктів. Ці знання допоможуть орієнтуватися в 

економічних реаліях сьогоднішнього дня. 

Навчальна дисципліна «Інституційна теорія» має статус вибіркової за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня 

«бакалавр». 

Мета навчальної дисципліни полягає у розширенні об’єкта економічної 

теорії за межі, традиційно визначені неокласичним напрямом, формуванні у 

здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення, забезпеченні 

засвоєння студентами базових понять інституціонального напряму економічної 

теорії, формуванні знань та розуміння основних проблем сучасної 

інституційної теорії, її провідних напрямів розвитку. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: розширення та 

поглиблення знань студентів у сфері інституційної теорії, оволодіння ними 

понятійним апаратом сучасної інституційної 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. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інституційна теорія» є 

еволюція інституціоналізму, його теорій і концепцій, закономірності взаємодії 

інституційного середовища з економічною сферою. 
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Метою проведення практичних занять є перевірка засвоєння студентами 

лекційного матеріалу, організація самостійної роботи студентів, контроль за 

результативністю самостійної роботи та досягнення відповідності набутих 

студентами знань навчальній програмі й основній спеціальності.  

На третьому та сьомому (останньому) практичному занятті заплановано 

проведення модульної контрольної роботи та підведення підсумків роботи 

студентів із засвоєння програми навчальної дисципліни.  

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати : 

– основну проблематику досліджень у сучасній економічній думці; 

– головні напрями і школи інституціоналізму; 

– наукові здобутки провідних представників інституціональної теорії; 

– місце і роль інституціоналізму в сучасній економічній теорії; 

уміти : 

– аналізувати економічні ситуації з позицій різних шкіл інституціональної 

теорії; 

– розкривати сутність основних течій сучасного інституціоналізму та погляди 

провідних представників; 

– робити порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної 

економічної науки; 

– володіти методами і прийомами аналізу економічних інститутів. 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Інституційна теорія» містять перелік практичних занять за темами. У цих 

вказівках також наводяться контрольні питання для перевірки знань і питання 

до заліку з навчальної дисципліни. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Предмет і метод інституціональної економічної теорії. 

Формування та етапи розвитку інституціоналізму 

Мета: охарактеризувати предмет і метод інституціональної економічної 

теорії, розглянути процес формування та етапи розвитку інституціоналізму. 

Короткі теоретичні відомості 

Предмет інституціональної теорії. Методологія інституціональної теорії. 

Економічні функції інститутів. Неоінституціональна економіка: наука і 

мистецтво. 

Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної 

науки. Структура інституціональної теорії. Порівняльна характеристика 

традиційного та нового інституціоналізму. Основні передумови 

неоінституціоналізму. Неоднозначність сучасних інституціональних оцінок 

різних шкіл економічної теорії. Етапи розвитку інституціоналізму. 

Інституціоналізм в Україні. 

Завдання до теми 

 

1. Яке з нижчеперелічених правил покладено в основу інституту:  

а) спускатися з шостого поверху будинку по сходинах, а не через вікно;  

б) рівноважна ціна на ринку встановлюється під впливом попиту та пропозиції;  

в) сила дії дорівнює силі протидії;  

г) переходити дорогу потрібно на зелене світло.  

2. Усім формальним правилам властиве те, що:  

а) вони завжди являють собою зафіксовані неформальні норми;  

б) вони створюються з метою протидії традиціям;  

в) наслідком їх порушення є засудження з боку суспільства;  

г) їх виконання забезпечене державним захистом. 

3. Відповідно до етичного підходу щодо походження інститутів:  

а) в основу інституту покладене знання, перевірене досвідом багатьох поколінь;  

http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18956-24-neodnoznachnst-suchasnih-nstitutsonalnih-otsnok-rznih-shkl-ekonomchno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18956-24-neodnoznachnst-suchasnih-nstitutsonalnih-otsnok-rznih-shkl-ekonomchno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18956-24-neodnoznachnst-suchasnih-nstitutsonalnih-otsnok-rznih-shkl-ekonomchno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18956-24-neodnoznachnst-suchasnih-nstitutsonalnih-otsnok-rznih-shkl-ekonomchno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18957-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18957-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18958-25-nstitutsonalzm-v-ukran.html
http://westudents.com.ua/glavy/18958-25-nstitutsonalzm-v-ukran.html
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б) інститут є вираженням особистісної позиції індивіда;  

в) інститути нав’язуються індивіду суспільством;  

г) інститут є угодою між членами суспільства.  

4. Ключова відмінність норми від правила полягає у тому, що:  

а) норма, на відміну від правила, не потребує суспільного визнання;  

б) норма не передбачає заборону певної дії;  

в) виконання норм не пов’язане з жодними витратами;  

г) норми не передбачають санкції за їх порушення. 

5. Залежно від ролі, яку інститути відіграють в економічній системі, їх можна 

класифікувати як:  

а) зовнішні та внутрішні;     б) формальні та неформальні;  

в) системні та локально-організаційні;   г) природні та штучні. 

6. У розвитку інституціональних економічних теорій виділяють: 

а) традиційний інституціоналізм;   б) сучасний інституціоналізм; 

в) усі відповіді неправильні;    г) усі відповіді правильні. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення правила, норми та інституту. Чи всяке правило є 

інститутом? 

2. Які ознаки властиві для методології інституціоналізму? 

3. Які функції інститутів ви знаєте? 

4. Чим формальні правила відрізняються від неформальних?Проаналізуйте, 

яким чином світова економічна криза позначилася на розвитку державних 

фінансів у зарубіжних країнах? 

5. Чи завжди наявність регулярності в поведінці означає існування відповідного 

інституту? 

6. Що таке інституціональна угода та інституційне середовище? Що входить до 

складу останнього? 

7. Охарактеризуйте теоретичні джерела інституціональної економіки.  

8. У чому полягають межі застосування неокласичного підходу? 
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9. Визначте сутність методологічного індивідуалізму і методологічного 

холізму. Які економічні напрями підтримують ці ідеї? 

Література: [5, с. 49–56; 11, с. 9–32; 13, с. 358–425; 15, с. 10–27;]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Ранній інституціоналізм 

Мета: ознайомитися з особливостями формування раннього 

інституціоналізму.  

Короткі теоретичні відомості 

Загальна характеристика раннього інституціоналізму. Соціально-

психологічний інституціоналізм. Соціально-правовий інституціоналізм. 

Кон’юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм. 

Завдання до теми 

1. Засновником інституціонального напряму в економічній науці є: 

а) Дж. Гелбрейт;    б) Д. Порт; 

в) Т. Веблен;    г) Д.Норт. 

2. Яка школа не належить до раннього інституціоналізму: 

а) соціально-психологічна;  б) німецька історична школа; 

в) соціально-правова;   г) кон’юнктурно-статистична. 

3. Традиційний інституціоналізм поділяють на: 

а) ранній критичний інституціоналізм; 

б) пізній (позитивістський) інституціоналізм; 

в) соціально-інституціональний; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Представниками раннього критичного інституціоналізму є: 

а) А. Берлі, Г.Мінз, Й. Шумпетер; 

б) Р. Коуз, Д. Норт, Г. Мюрдаль; 

в) Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл; 

г) О. Вільямсон, Г. Мюрдаль, Р. Хейлбронер. 

 

http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
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Контрольні питання 

1. У чому полягають особливості методу досліджень представників раннього 

інституціоналізму?  

2. Охарактеризуйте теоретико-методологічні засади та основні напрями 

раннього інституціоналізму. 

3. Визначте роль держави у поглядах інституціоналістів. 

4. Яким є значення «бездіяльного класу» в теорії Т. Веблена та у сучасній 

практиці? 

4. Оцініть значення теорії угод Дж. Коммонса у сучасній економіці. 

Література: [6, с. 67–77; 11, с. 76–100; 15, с. 40–43; 17, с. 77–119; 23, 

с. 28–40; 26, с. 155–160; 27, с. 186–199]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Пізній та інституціонально-соціальний інституціоналізм 

Мета: ознайомитися з особливостями пізнього та інституціонально-

соціального інституціоналізму. 

Короткі теоретичні відомості 

Теорія «народного капіталізму». Концепція «колективного капіталізму». 

Теорії Й. Шумпетера. Соціологічна школа інституціоналізму. 

Завдання до теми 

1. Принцип методологічного індивідуалізму означає, що:  

а) будь-яке дослідження (та його результат) є суб’єктивним;  

б) дослідження поведінки певних груп суперечить принципам дослідження 

поведінки індивідів;  

в) визначення особливостей індивідуальної поведінки дає можливість виявити 

закономірності поведінки груп;  

г) кожний дослідник має розробляти та використовувати власну методологію 

дослідження.  

2. Припущення щодо існування єдино можливого рівноважного рішення є 

складовою:  
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а) захисного поясу неокласиків;  

б) ядра неоінституційної теорії;  

в) захисного поясу неоінституціоналізму;  

г) ядра неокласичної теорії.  

3. Одним з проявів обмеженої раціональності інституціоналісти називають:  

а) зміну принципу максимізації корисності на принцип задоволення;  

б) неспроможність індивідів співставити альтеративні способи досягнення 

цілей;  

в) надання переваги довгостроковій вигоді порівняно з короткостроковою;  

г) нехтування поглядами, думками референтних груп.  

4. Купівля недоброякісного товару є наслідком невиправдання такого 

припущення щодо ринкової взаємодії, як:  

а) симетричність інформації;  

б) миттєвість обміну;  

в) специфікація прав власності;  

г) однорідність товарів.  

5. Ядро неоінституційної теорії найбільш відповідає положенням:  

а) неокласичної теорії;   б) раннього інституціоналізму;  

в) соціального позитивізму;  г) нової інституційної теорії. 

Контрольні питання 

1. У чому проявляється сутність теорії «народного капіталізму»? 

2. У чому полягають методологічні особливості нової інституційної теорії? Чим 

можна пояснити її виникнення?  

3. Які існують підходи щодо класифікації шкіл сучасного інституціоналізму?  

4. Визначте, якими проблемами займаються представники кожної із шкіл 

сучасного інституціоналізму.  

5. Назвіть основні канали реалізації страхових продуктів у США, порівняйте їх 

між собою, вкажіть їхні переваги та недоліки. 

Література: [11, с. 101–131; 15, с. 292–305; 16, с. 68–117; 17, с. 175–208]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Теорія трансакційних витрат 

Мета: ознайомитися з теорією трансакційних витрат. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття та види трансакцій. Визначення трансакційних витрат (Р. Коуз; 

О. Вільямсом; К. Ерроу; Д. Норт). Неокласичний та інституційний підходи до 

визначення трансакційних витрат. Класифікація, вимірювання та засоби 

зменшення трансакційних витрат (Д. Норт; І. Капелюшніков; А. Шастітко; К. 

Менар; Е. Фуруботн, Дж. Воліс). 

Завдання до теми 

 

1. За Коммонсом, трансакції раціонування характеризуються тим, що:  

а) місце управляючої сторони посідає колективний орган;  

б) правові відносини між її учасниками є симетричними;  

в) її об’єктом є права на блага, обмін якими здійснюється;  

г) вона передбачає обмін права приймати рішення на дохід.  

2. На відміну від трансформаційних, трансакційні витрати:  

а) виникають у процесі зміни фізичних характеристик блага;  

б) завжди скорочуються з ростом розміру фірми;  

в) перешкоджають Парето-оптимальному розподілу ресурсів;  

г) є позитивними за умови досконалої конкуренції.  

3. Поява Інтернет-технологій найбільше сприяє скороченню трансакційних 

витрат:  

а) ex ante;    б) ex interim;    в) ex post.  

4. За Воллісом та Нортом, трансакційні витрати у внутрішньо-фірмових 

відносинах можуть бути виміряні:  

а) через величину альтернативних витрат;  

б) через вартість послуг трансакційних галузей;  

в) як заробітна плата працівників, що виконують трансакційні функції. 
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Контрольні питання 

1. Що називають трансакцією та які їх види виділяє Дж. Коммонс?  

2. Перелічіть основні відмінності трансакційних та трансформаційних витрат 

(наприклад, з точки зору прогнозованості, впливу їх динаміки на 

взаємовідносини між суб’єктами економіки тощо).  

3. Назвіть найбільш оригінальні, з вашої точки зору, класифікації 

трансакційних витрат.  

4. Що розуміють під зовнішніми та внутрішніми трансакційними витратами? 

Наведіть приклади на різні види трансакційних витрат.  

Література: [8, с. 144–172; 11, с. 132–159; 12, с. 23–25; 15, с. 260–280]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Теорія прав власності 

Мета: ознайомитися з сутністю теорії прав власності. 

Короткі теоретичні відомості 

Методологічні особливості теорії прав власності. Власність як пучок прав 

та як інститут. Причини і наслідки специфікації прав власності. Теорії 

виникнення і зміни прав власності. Проблема усунення зовнішніх ефектів 

(теорія А. Пігу; теорема Р. Коуза; теорема Р. Познера). 

Завдання до теми 

1. За інституційною теорією, походження власності обумовлено:  

а) нерівністю членів суспільства, надмірними правами одних та безправністю 

інших;  

б) рідкісністю ресурсів;   в) альтернативністю використання ресурсів;  

г) правильні відповіді б) і в);   д) усі відповіді правильні.  

2. Право на капітал (одне з прав в пучку прав власності) означає:  

а) можливість дарування, продажу, зміни форми блага;  

б) можливість визначення напряму використання блага;  

в) відсутність часових меж у володінні благом;  

г) можливість отримання доходу з використання блага.  
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3. У відповідності до цивільного права:  

а) власність є пучком повноважень;  б) джерелом нових норм є прецедент; 

в) суддя є інтерпретатором та до певної міри творцем правової норми;  

г) передбачено наявність кількох власників однієї речі.  

4. Відповідно до теореми Коуза:  

а) повна специфікація прав власності – одна з умов рівності граничних 

приватних та суспільних витрат;  

б) первинний розподіл прав власності має вплив на кінцевий обсяг 

виробництва;  

в) право власності на ресурс буде передано найбільш ефективному власнику за 

будь-якого рівня трансакційних витрат;  

г) інтерналізація зовнішніх ефектів має здійснюватися за допомогою податків 

та субсидій.  

6. Характерною рисою комунальної власності є:  

а) кожний її учасник володіє винятковим правом на дохід з об’єкта власності;  

б) вона забезпечує жорсткий зв’язок між управлінськими рішеннями щодо 

об’єкта власності та результатом;  

в) вона не виключає ефекту вільного доступу;  

г) вона завжди призводить до надвикористання ресурсу. 

Контрольні питання 

1. Що таке «власність» і «права власності»? 

2. З якими основними правовими традиціями пов’язані історичні витоки 

інституціональної економічної теорії? 

3. Дайте визначення поняття «специфікація прав власності». Яка основна 

функція специфікації прав власності? 

4. За яких умов правочинність власності називається винятковою? 

5. Що розуміють під «розмиванням прав власності»? 

Література: [2, с. 65–74; 8, с. 108–119; 9, с. 258-281; 11, с. 158–175; 15, 

с. 59–79; 17, с. 120–170]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Теорія контрактів 

Мета: ознайомитися з сутністю теорії контрактів. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні принципи економічної теорії контрактів. Поняття контракту. 

Поняття досконалого контракту. Причини недосконалості контрактів. 

Контрактний процес. Інституційне середовище і вибір типу контракту. 

Механізми забезпечення виконання контрактів. Проблеми формування 

репутації. 

Завдання до теми 

1. Умови контракту будуть тим більше визначені, чим:  

а) більш специфічним є актив, що виступає предметом контракту;  

б) більш сильною є форма раціональності учасників контракту;  

в) більш сильною є форма слідування своїм інтересам учасників контракту.  

2. Ідіосинкратичним називають ресурс:  

а) альтернативні витрати використання якого дорівнюють нулю;  

б) дохід від використання якого дорівнює альтернативним витратам;  

в) дохід від використання якого більший за альтернативні витрати.  

3. Неокласичний контракт має таку ознаку, як:  

а) сильні стимули до виконання умов контракту;  

б) вирішення конфліктів без залучення третьої сторони;  

в) втрата репутації в якості ключової санкції за невиконання умов контракту;  

г) підляганні однієї сторони рішенням іншої.  

4. Регулювання діяльності природних монополій є прикладом контракту:  

а) класичного;    б) неокласичного;  

в) імпліцитного;    г) класичного чи неокласичного.  

5. Хто з цих осіб, за умови наявності відповідної освіти, є власником 

специфічного людського капіталу з точки зору роботодавця:  

а) випускник університету без досвіду роботи;  

б) працівник, який за три місяці змінив три місця роботи;  
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в) працівник з трирічним стажем роботи в одній фірмі.  

Контрольні питання 

1. У чому полягає специфіка визначення контракту в новій інституціональній 

економічній теорії? 

2. Перерахуйте основні критерії виділення трьох типів контрактів. 

3. Які відмінності контрактів купівлі-продажу, оренди, а також трудового та 

кредитного контрактів ви знаєте? 

4. Укажіть найбільш істотні відмінності між класичним, неокласичним і 

релятивним контрактами. 

5. Поясніть сутність і роль моделі «принципала-агента» в сучасній економіці? 

6. Які економічні теорії контрактів ви знаєте? У чому їх відмінності? 

Література: [8, с. 241–281; 9, с. 339–402; 11, с. 176–190; 15, с. 104–124; 

17, с. 209–247]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Теорія організацій. Інституціональна трансформація економіки 

України 

Мета: визначити сутність теорій організацій та ознайомитися з 

процесами, що супроводжують інституціональну трансформацію економіки 

України 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття економічної організації. Організація і теорія груп. Чинники, що 

визначають оптимальний розмір організації. Чинники виникнення організації. 

Домашнє господарство як організація. 

Стабільність інституціональної структури та інституціональні зміни. 

Еволюційний та революційний варіант розвитку інститутів. Теорія суспільного 

вибору і пояснення труднощів інституціональних інновацій. 

Завдання до теми 

1. В основі організації покладено такий контракт, як:  

а) неокласичний;     б) імпліцитний;  



16 

 

в) класичний;     г) неокласичний або імпліцитний.  

2. Яка з цих структур не є організацією:  

а) школа;      б) профспілка;  

в) компанія друзів;    г) релігійна секта.  

3. Формування організаційної структури є найбільш доцільним для випадку:  

а) нижчих витрат позалегальності порівняно з витратами доступу до закону;  

б) низького ступеня специфічності активів;  

в) однакової схильності учасників контракту до ризику;  

г) укладання контракту в умовах більш-менш визначеного середовища.  

4. Яка ознака не є властивою організації:  

а) наявність після контрактного опортунізму як з боку принципала, так і з боку 

агента;  

б) відповідність поведінки агента принципу цілераціональної дії;  

в) заміна агентом принципу максимізації корисності на принцип досягнення 

певного ступеня задоволення;  

г) несиметричність виграшу принципала та агента.  

5. На відміну від інституту, організація:  

а) сприяє економії трансакційних витрат;  

б) регулює деперсоніфіковані трансакції;  

в) має характеристики чистого суспільного блага;  

г) є макроінституційною категорією.  

6. Причиною трансформації інститутів Д. Норт називає:  

а) техологічні зрушення;   б) динаміку доходів власників ресурсів;  

в) зміну смаків та уподобань;  г) усі відповіді правильні;  

д) немає правильної відповіді.  

7. Ефект історичної обумовленості розвитку означає, що:  

а) у процесі еволюції приживаються найбільш ефективні інститути;  

б) наявна інституційна структура стримує появу ефективних інститутів;  

в) характер інституційної еволюції обумовлюється попередньою траєкторією 

розвитку.  
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8. Революційний варіант розвитку інститутів передбачає:  

а) формальне закріплення вже існуючих у певному суспільстві неформальних 

норм;  

б) зміну, перш за все, неформальних норм;  

в) упровадження імпортованих формальних інститутів;  

г) упровадження позичених неформальних норм. 

Контрольні питання 

1. Яка економічна сутність організації? Чи можна організацію вважати 

інститутом? 

2. У чому полягає сутність контрактної теорії фірми? 

3. Які відмінні риси еволюційної теорії фірми? 

4. Які організаційно-правові форми підприємств в Україні ви знаєте? У чому їх 

переваги та недоліки? 

5. У чому полягає сутність проблеми «принципал – агент»? Організація скоріше 

породжує чи розв’язує цю проблему?  

6. Який характер мають владні відносини в межах домашнього господарства? 

7. Дайте визначення поняття «інституціональні зміни». 

8. У чому полягає відмінність між спонтанними і цілеспрямованими 

інституціональними змінами? 

9. Наведіть загальну періодизацію інституціональних змін. На якому етапі, 

згідно з цією періодизацією, знаходиться Україна? 

10. Поясність, у чому сутність феномена залежності від траєкторії 

попереднього розвитку. 

11. Що таке ефект блокування? 

Література: [3, с. 121–125; 8, с. 292–320; 9, с. 485–503; 11, с. 208–232; 15, 

с. 125–134, с. 210–215]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки. 

2. Економічні функції інститутів. 

3. Структура інституціональної теорії. 

4. Соціально-психологічний інституціоналізм. 

5. Соціально-правовий інституціоналізм. 

6. Кон’юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм. 

7. Порівняльна характеристика традиційного та нового інституціоналізму. 

8. Основні передумови неоінституціоналізму. 

9. Теорія «народного капіталізму». Концепція «колективного капіталізму». 

10. Теорії Й. Шумпетера. 

11. Соціологічна школа інституціоналізму. 

12. Поняття та види трансакцій. 

13. Визначення трансакційних витрат у працях Р. Коуза. 

14. Визначення трансакційних витрат за Д. Нортом. 

15. Неокласичний підхід до визначення трансакційних витрат. 

16. Інституційний підхід до визначення трансакційних витрат. 

17. Власність як пучок прав та як інститут. 

18. Теорії виникнення і зміни прав власності. 

19. Відображення проблеми усунення зовнішніх ефектів у теорії А. Пігу. 

20. Розв’язання проблеми усунення зовнішніх ефектів згідно з теоремою 

Р. Коуза. 

21. Основні принципи економічної теорії контрактів. Поняття контракту. 

22. Контрактний процес. 

23. Інституційне середовище і вибір типу контракту. 

24. Механізми забезпечення виконання контрактів. 

25. Поняття економічної організації. 

26. Організація і теорія груп. 

27. Чинники, що визначають оптимальний розмір організації. 

28. Фактори виникнення організації. 

29. Еволюційний та революційний варіант розвитку інститутів. 

30. Теорія суспільного вибору та інституціональні інновації. 

http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18952-21-mstse-rol-suchasno-nstitutsonalno-teor-u-rozvitku-ekonomchno-nauki.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18953-22-struktura-nstitutsonalno-teor.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18955-osnovn-peredumovi-neonstitutsonalzmu.html


19 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основними видами контролю навчального процесу є поточний і 

семестровий (підсумковий). 

Поточний контроль здійснюється на аудиторних заняттях усіх видів і під 

час перевірки контрольних, розрахункових та інших робіт, тестів, рефератів, що 

виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. таблицю 1), яка у відомості обліку успішності доповнюється 

оцінками за національною системою і за Європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Таблиця 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною рейтинговою 

шкалою 

Шкала оцінок 

оцінка за національною 

шкалою 
проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

іспит залік 

відмінно 

зараховано 

90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74 – 81 С добре  

задовільно 
64 – 73 D задовільно  

60 – 63 Е достатньо  

незадовільно 
не 

зараховано 

35 – 59 FX 

незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 

неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 

 

Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни 

«Інституційна теорія» є залік. 

У навчальній карті самостійної роботи студентів узагальнено наведено 

критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни «Інституційна теорія» за 

денною формою навчання (таблиця 2). 
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Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни  

«Інституційна теорія» за денною формою навчання 

Таблиця 2 

Види самостійної роботи Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та звітності Максимальн

а кількість 

балів  

1 2 3 4 
(лекцій – 8, практичних занять – 7, підсумковий контроль – залік) 

І За систематичність та активність роботи на практичних (семінарських) заняттях 

1.1 Підготовка до 
практичних занять 
(вивчення обов’язкової та 
додаткової літератури, 
текстів лекцій; виконання 
тестових завдань) 

Протягом  

семестру 

Поточний контроль знань на 

практичних заняттях у т.ч. 

 

відповіді на питання  0−3 

оперативний письмовий 

контроль (у тому числі 

тестовий) 

0−3 

1.2 Відвідування 

практичних занять, 

наявність конспекту 

практичних занять 

Протягом  

семестру 

Перевірка конспекту 

практичних занять, у тому  

числі самостійного 

опрацювання  окремих 

завдань з навчального курсу  

7 

Разом за п. І   60 

ІІ За виконання модульних контрольних завдань 

2.1 Підготовка до 

модульних контрольних 

робіт 

2 модулі за 
семестр у 
строки, 
визначені 
викладачем 
згідно з 
навчальною 
програмою 

Перевірка правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

20 

   (10 х 2) 

Разом за п. ІІ   20 

ІІІ  За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

3.1 Написання реферату 

за заданою 

проблематикою 

Узгоджується з 
викладачем, 
який веде 
практичні 
заняття 
(1 реферат на 
семестр) 

Результати виконання 

індивідуальних завдань 

надати викладачу 

 

 

 

 

5 

3.2 Складання 

комплексного кросворду 

Узгоджується з 
викладачем, 
який веде 
практичні 
заняття 

 3 

3.3 Складання кросворду 

(за окремими темами) 

Узгоджується з 
викладачем, 
який веде 
практичні 
заняття 

2 

 

 

Разом за п. ІІІ   10 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

ІV ВИБІРКОВІ ВИДИ СРС (наукова робота студента) 

За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

(за вибором студента) 

4.1 Підготовка тез 

доповідей на наукову 

конференцію 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде лекції 

Виступ на конференції або 

опублікування тез доповіді 

15 

4.2 Написання наукової 

статті та підготовка її до 

публікації 

Узгоджується з 

викладачем, 

який веде лекції 

Публікація наукової статті у 

фахових виданнях 

 

 

30 

Разом за п. ІV   45 

УСЬОГО БАЛІВ                                                                          (без наукової роботи) 90 

ЛЕКЦІЇ                                                                                                                                10 

РАЗОМ БАЛІВ                                                                            (без наукової роботи) 100 
 

 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

3 бали (відмінно) – студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично 

правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки й 

узагальнення; здатність висловлювати й аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; без помилок дає 

відповіді на тестові завдання; демонструє знання першоджерел, підручників, 

посібників, лекційного курсу. 

2 бали (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового 

матеріалу, посилання на конкретні періоди та дати; допускає незначні помилки 

у відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, у 

стислій формі. 

1 бал (задовільно) – студент загалом володіє знанням матеріалу на рівні 

вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені 

окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, відповідях на 
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тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні 

періоди і дати. 

0 балів (незадовільно) – студент не відповідає на поставлене питання або 

відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не стосується 

смислу питання та свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Дає 

неправильні відповіді на тестові завдання. 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання  

модульної контрольної роботи наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Оцінювання рівня знань студента за виконання модульних 

контрольних завдань 

Рівень знань Кількість балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань модуля 

Відмінний 10 90–100 % 

Дуже добрий 9 80–89 % 

Добрий 7 65–79 % 

Задовільний 5 50–64 % 

Мінімальний 3 25–49 % 

Незадовільний 0 0–24 % 
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