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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

Варіативна 

 

 

Спеціальність 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

 

Модулів – 1 
                              (кількість семестрів) 

Спеціальність 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

16 год. – 

Практичні, семінарські 

14 год. – 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. – 

Індивідуальні завдання – 

Вид контролю: залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 10/80 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти сучасного 

економічного мислення, розширення об’єкта економічної теорії за межі, 

традиційно визначені неокласичним напрямком, забезпечення засвоєння 

студентами базових понять інституціонального напрямку економічної теорії, 

формування знань та розуміння основних проблем сучасної інституційної теорії, її 

провідних напрямів розвитку. 
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1.2 Завдання курсу: 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. 

1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Еволюція інституціоналізму 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

1. Предмет інституціональної теорії 

2. Методологія інституціональної теорії 

3. Економічні функції інститутів 

4. Неоінституціональна економіка: наука і мистецтво 

 

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної 

науки. 

2. Структура інституціональної теорії. 

3. Порівняльна характеристика традиційного та нового інституціоналізму. 

Основні передумови неоінституціоналізму. 

4. Неоднозначність сучасних інституціональних оцінок різних шкіл 

економічної теорії. Етапи розвитку інституціоналізму. 

5. Інституціоналізм в Україні. 

http://westudents.com.ua/glavy/18951--rozdl-2-formuvannya-ta-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18951--rozdl-2-formuvannya-ta-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.html
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ТЕМА 3. РАННІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

1. Загальна характеристика раннього інституціоналізму. 

2. Соціально-психологічний інституціоналізм.  

3. Соціально-правовий інституціоналізм. 

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

інституціоналізм. 

 

ТЕМА 4. ПІЗНІЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

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

2. Теорії Й. Шумпетера. 

3. Соціологічна школа інституціоналізму. 

 

Змістовий модуль 2. Неоінституціональні економічні теорії 

 

ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

1. Поняття та види трансакцій. 

2. Визначення трансакційних витрат (Р. Коуз; О. Вільямсом; К. Ерроу; 

Д. Норт).  

3. Неокласичний та інституційний підходи до визначення трансакційних 

витрат. 

4. Класифікація, вимірювання та засоби зменшення трансакційних витрат 

(Д. Норт; І. Капелюшніков; А. Шастітко; К. Менар; Е. Фуруботн, Дж. Воліс). 

 

ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ 

1. Методологічні особливості теорії прав власності. 

2. Власність як пучок прав та  як інститут. 

3. Причини і наслідки специфікації прав власності.  

4. Теорії виникнення і зміни прав власності. 

5. Проблема усунення зовнішніх ефектів (теорія А. Пігу; теорема Р. Коуза; 

теорема Р. Познера). 
 

ТЕМА 7. ТЕОРІЯ КОНТРАКТІВ 

1. Основні принципи економічної теорії контрактів. Поняття контракту. 

2. Поняття досконалого контракту. Причини недосконалості контрактів. 

3. Контрактний процес. 

4. Інституційне середовище і вибір типу контракту.  

5. Механізми забезпечення виконання контрактів. Проблеми формування 

репутації. 

 

ТЕМА 8. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

1. Поняття економічної організації. Організація і теорія груп.  

2. Фактори, що визначають оптимальний розмір організації Фактори 
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виникнення організації 

3. Домашнє господарство як організація. 

 

ТЕМА 9. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
1. Стабільність інституціональної структури та інституціональні зміни. 

2. Еволюційний та революційний варіант розвитку інститутів.  

3. Теорія суспільного вибору і пояснення труднощів інституціональних 

інновацій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п с.р.  л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Еволюція інституціоналізму 

Тема 1. Предмет і метод 

інституціональної економічної 

теорії. 

9 2 1 6 - - - - 

Тема  2. Формування та етапи 

розвитку інституціоналізму. 

9 2 1 6 - - - - 

Тема 3. Ранній 

інституціоналізм. 

10 2 2 6 - - - - 

Тема 4. Пізній та 
інституціонально-соціальний 
інституціоналізм. 

12 2 2 8 - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 40 8 6 26 - - - - 

Змістовий модуль 2 Неоінституціональні економічні теорії 
Тема 5. Теорія трансакційних 
витрат. 

11 2 2 7 - - - - 

Тема 6. Теорія прав власності. 11 2 2 7 - - - - 

Тема 7. Теорія контрактів. 11 2 2 7 - - - - 

Тема 8. Теорія організацій. 8 1 1 6 - - - - 

Тема 9. Інституціональна 

трансформація економіки 

України. 

9 1 1 7 - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 50 8 8 34 - - - - 

Усього годин  90 16 14 60     
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Предмет і метод інституціональної економічної 

теорії. 

1 - 

2 Тема  2. Формування та етапи розвитку 

інституціоналізму. 

1 - 

3 Тема 3. Ранній інституціоналізм. 2 - 

4 Тема 4. Пізній та інституціонально-соціальний 
інституціоналізм. 

2 - 

5 Тема 5. Теорія трансакційних витрат. 2 - 

6 Тема 6. Теорія прав власності. 2 - 

7 Тема 7. Теорія контрактів. 2 - 

8 Тема 8. Теорія організацій. 1 - 

9 Тема 9. Інституціональна трансформація економіки 

України. 

1 - 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Предмет і метод інституціональної 

економічної теорії. 

6 - 

2 Тема  2. Формування та етапи розвитку 

інституціоналізму. 

6 - 

3 Тема 3. Ранній інституціоналізм. 6 - 

4 Тема 4. Пізній та інституціонально-соціальний 
інституціоналізм. 

8 - 

5 Тема 5. Теорія трансакційних витрат. 7 - 

6 Тема 6. Теорія прав власності. 7 - 

7 Тема 7. Теорія контрактів. 7 - 

8 Тема 8. Теорія організацій. 6 - 

9 Тема 9. Інституціональна трансформація економіки 

України. 

7 - 

 

7. Методи навчання 

 

Під час лекцій з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів при викладенні теоретичного матеріалу застосовуються активні методи 

навчання, які спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а 
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насамперед на творче, продуктивне мислення: проблемні лекції, лекції із 

мультимедійною презентацією. 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності , а саме: 

– словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди, лекції. 

– наочні методи:  ілюстрації (таблиці, моделі), презентації 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-пошукові 

методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від репродуктивної, 

пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, творчу пізнавальну 

діяльність студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

– навчальна робота під керівництвом викладача.  Елементи самостійної праці 

студентів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою викладача, у результаті 

чого студенти набувають навичок самостійності, закріплюючи індивідуальний 

стиль діяльності; 

– самостійна робота студентів поза контролем викладача - домашні завдання: 

усні та письмові, які сприяють виробленню навичок самостійної пізнавальної 

діяльності. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

використовуються: 

– навчальні дискусії; 

– аналіз життєвих ситуацій, як метод застосування теоретичних знань на 

практиці. 

 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів складається з поточного, модульного та 

підсумкового контролю. 

Заходи поточного контролю (тестові завдання, опитування за темами 

лекційного матеріалу та питаннями, що виносяться на самостійне опрацювання, 

доповіді та реферати) проводяться під час аудиторних занять. 

Модульний контроль проводиться у формі виконання контрольних робіт по 

матеріалах змістових модулів (10 тестів множинного вибору з однією правильною 

відповіддю з 4-х можливих; 1 відкрите теоретичне питання). Завдання для 

модульного контролю мають комплексний характер і побудовані таким чином, 

щоб оцінити засвоєння матеріалу усіх тем, що були викладені протягом 

змістового модулю. 

Підсумковий контроль знань –залік, який  відбувається в усній формі. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Лекції 

 

Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 10 100 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 Т7 Т8 Т9 

8 8 8 8 8 8 8 7 7 

Модульна контрольна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Інституційна теорія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». – Кременчук : КрНУ, 2018. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Інституційна теорія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». – Кременчук : КрНУ, 2018. 

 

11. Рекомендована література 

 

1. Баранов О. Г. Інституціональна економіка : навч. посіб. / О. Г. Баранов ; 

Севастопол. нац. техн. ун-т. - Севастополь : СевНТУ, 2010. – 196 с.  

2. Васильцова В.М. Институциональная экономика : учебное пособие / 

В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.  

3. Земцова Л. В. Институциональная экономика : учебное пособие / Л. В. Земцова. 

– Томск : Эль Контент, 2012. – 168 с.  
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4. Институциональная экономика : новая институциональная экономическая 

теория : учебник / под ред. А. А. Аузана. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 

447 с.  

5. Колесніченко І. М. Інституціональна економіка : конспект лекцій / 

І. М. Колесніченко; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 

2008. – 216 с.  

6. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми 

методології): Монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 210 с. 

7. Ткач А. А. Інституціональна економіка : Нова інституціональна економічна 

теорія: Навч. посібник / А. А. Ткач. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 304 с.  

8. Фертікова Т. М. Інституційна економіка : навч. посіб. / Фертікова Т. М. ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 

2010. – 124 с. :  

9. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: Підручник / А. А. 

Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; за ред. акад. НАН України А. А. Чухна. 

– К. : Знання, 2010. – 687 с.  

10. Дементьев В.В. Институты, поведение, власть / В. В. Дементьев. – Донецк : 

ДонНТУ, 2012. – 310 с.  

11. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Рональд Коуз ; [пер. с. англ. Б. Пинскера]. – М. 

: Новое издательство, 2007. – 224 с.  

12. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. 

– К. : Основи, 2000. – 198 с.  

13. Одинцова М. И. Институциональная экономика : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Одинцова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2015. – 459 с.  

14. Олейник А. Н. Институциональная экономика : учеб. пособие / А. Н. Олейник. 

– М. : ИНФРА-М, 2013. – 416 с.  

15. Уильямсон Оливер И. Экономические институты капитализма : фирмы, рынки 

и «отношенческая» контрактация / Оливер И. Уильямсон ; [науч. ред. В. С. 

Катькало]. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.  

16. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория : достижения новой 

институциональной экономической теории / Эрик Г. Фуруботн, Рудольф Рихтер ; 

[пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой]. – СПб. : Изд. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2005. – 701 с.  

17. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты : Манифест современной 

институциональной экономической теории / Джеффри Ходжсон ; [пер.с англ. М. 

Я. Каждан] ; [науч. ред. В. И. Маевский]. – М. : Дело, 2003. – 464 с.  

18. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. 

Шаститко [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 2002. – 591 с.  

19. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Трауинн Эггертссон ; 

[пер.с англ. М. Я. Каждан] ; [науч. ред. А. Н. Нестеренко]. – М. : Дело, 2001. – 

407 с.  
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Інтернет-ресурси 

21. Заруцький І.Д. Диференціація складових інституційного середовища щодо 

впливу на функціонування підприємств АПК Електронний ресурс. – Режим 

доступу до статті: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/516/46/43Zaruts.htm  

22. Иванова Е.В. Институциоанльное развитие механизмов согласования в 

управлении регионами Електронний ресурс // Иванова Е.В., Радина О.И. - Режим 

доступу до статті: http://www.science-education.ru/pdf/2012/3/77.pdf  

23. Носова Т.Ю. Институциональная конкуренция и институциональная среда: 

взаимосвязь и взаимозависимость Електронний ресурс / Носова Т.Ю. // Наукові 

праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. – 

2008. – Т. 99. – Вип 86. – Економічні науки. – С. 6–11. – Режим доступу до статті:  

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2008/99-86-1.pdf 
 

 

 

12  Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік 

 

 

13 Засоби діагностики успішності навчання:  обговорення питань теми, тестові 

завдання, модульні завдання. 
 

 

 


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1. Опис навчальної дисципліни



