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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 

господарюючих суб'єктів. Навчальна дисципліна «Інституційна теорія», враховуючи 

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. 

Програма навчальної дисципліни «Інституційна теорія» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеню 

вищої освіти «бакалавр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є еволюція інституціоналізму, 

його теорій і концепцій, закономірності взаємодії інституційного середовища з 

економічною сферою. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна пов’язана з курсами 

«Економікс», «Інституційна економіка», «Менеджмент», «Державне управління» та 

ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Еволюція інституціоналізму. 

2. Неоінституціональні економічні теорії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інституційна теорія» є 

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. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інституційна теорія» 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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; 

вміти: 

– 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. 

 

2. Інформаційний обсяг 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 



5 

 

  

 

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. 

 

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. 

http://westudents.com.ua/glavy/18951--rozdl-2-formuvannya-ta-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.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/18954-23-porvnyalna-harakteristika-traditsynogo-ta-novogo-nstitutsonalzmu.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/18957-etapi-rozvitku-nstitutsonalzmu.html
http://westudents.com.ua/glavy/18958-25-nstitutsonalzm-v-ukran.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
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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 

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.  
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3. Рекомендована література 

 

Основна 

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.  

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.  

 

Додаткова 

 

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.  
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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.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання поточний, модульний контроль, 

контрольні роботи. 
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