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Інституціональна економіка 

Вибіркова дисципліна  

Цикл професійної та практичної підготовки                                 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення дисципліни є взаємодія економічних суб’єктів 

ринкової економічної системи. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни – розкрити сутність та роль економічних 

інститутів,  умови і закономірності взаємодії економічних суб’єктів у ринковій 

економіці, вплив інституціональної структури на економічні процеси. 

 

Основні завдання 

 

- формування у студентів фундаментальних знань про сучасну ринкову 

економічну систему; 

- оволодіння поняттями і категоріями, що забезпечують безпосередній 

перехід від глибоких узагальнень до понять практики; 

- набуття вмінь використовувати теоретичні знання для розумінь 

конкретних теоретичних явищ; 

- вироблення навичок створення відповідних моделей і проведення 

аналітичних досліджень проблем макро- і макрорівня. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

 

Навчальна дисципліна «Інституціональна економіка» взаємопов'язана з 

такими дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; 

«Мікроекономіка»; «Історія економіки та економічної думки»; «Міжнародна 

економіка»; «Державне регулювання економіки». Матеріал курсу є базовим для 

прикладних дисциплін маркетингу, менеджменту, економіки підприємства, 

економіки праці, фінансів та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки студентів, за якого вони повинні: 

а) знати: 

- сутність, мету і завдання інституціональної економіки; 

- формування та етапи розвитку інституціоналізму; 

- сутність та роль власності в економічній системі; 

- організаційні особливості структури фірми; 



- основні поняття контрактного права; 

- сутність та особливості людського капіталу та його мотивації; 

- особливості специфікації прав власності у процесі приватизації. 

 

б) уміти: 

- визначити інституціональну структуру суспільства; 

- розробити організаційну структуру управління; 

- визначити тип інституційних угод; 

- застосувати прийоми мотивації працівників; 

- сприяти залученню інвестицій в людський капітал; 

- прогнозувати економічну поведінку домогосподарств. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Предмет і метод інституціональної економіки 

Тема 2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму 

Тема 3. Інституціональна структура ринкової економіки 

Тема 4. Права власності 

Тема 5. Трансакції та трансакційні витрати 

Тема 6. Економічні організації 

Тема 7. Домогосподарство 

Тема 8. Держава як економічна організація 

Тема 9. Контракти 

Тема 10. Людський капітал і мотивація 

Тема 11. Інституційна трансформація економіки України 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - доц. Пікулик О.І. 
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