
 

 

Факультет / відділення 
__________________________________________ 
 
Кафедра економіки, підприємництва та 
маркетингу 
________________________________________ 
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Інституціональна економіка 

 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

перший (бакалаврський) 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  051 «Економіка»  

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Економіка 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Облік і оподаткування 

Семестр  6 cеместр (11 кл), 2 семестр (за ОКР МС)  

Курс 3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Предмет навчальної дисципліни 

інституціональні процеси, що відбуваються в 

економіці країн, коли вивчення акцентується на  

дослідженні інституціональної взаємодії 

суб’єктів економічної системи. 

Мета навчальної дисципліни розкрити умови 

і закономірності взаємодії економічних 

суб’єктів та організацій в економіці, вплив 

інституціональної структури на економічні 

процеси. При цьому об’єктом вивчення 

інституціоналізму є генезис, структура та 



функціонування економічних систем 

різноманітних суспільств. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

340 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  проф. Пустовійт Р.Ф. 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf 

Маркетинг: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_m.pdf 

Облік і оподаткування: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність: 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_p.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як членасуспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського(демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталогорозвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини ігромадянина в Україні. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації. 

ЗК10. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 



ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння 

проблемпредметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, 

мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

СК2. Здатність здійснювати професійну 

діяльність увідповідності з чинними 

нормативними та правовимиактами. 

СК3. Розуміння особливостей провідних 

наукових шкіл танапрямів економічної науки. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової 

танаціональної економіки, їх інституційної 

структури,обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної тазовнішньоекономічної політики 

держави. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-

математичніметоди та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного 

інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

1. Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки.  

2. Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних 

систем.  

3. Застосовувати аналітичний та методичний 



інструментарій для обґрунтування пропозицій 

та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  

4. Використовувати професійну аргументацію 

для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців 

у сфері економічної діяльності.  

5. Пояснювати моделі соціально-економічних 

явищ з погляду фундаментальних принципів і 

знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки.  

6. Застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

7. Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави.  

8. Проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність 

їх діяльності.  

9. Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-економічних 

і трудових відносин.  

10. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 150 

Кількість кредитів – 5 

Кількість лекційних годин – 26 

Кількість практичних занять – 248Кількість 

годин для самостійної роботи студентів – 96 



Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання  індивідуальне усне або письмове опитування; 

групове усне або письмове опитування; 

контрольна робота; індивідуальна або групова 

презентація (представлення виконаного 

завдання);  аналіз ділових ситуацій (аналіз 

ситуації, даної у вигляді текстового, графічного 

або усного матеріалу, аналіз варіантів 

вирішення проблеми, вибір оптимального 

варіанту), підготовка науково-дослідної роботи 

підготовка тези доповідей. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Характерні риси та 

еволюція інституціоналізму. 

Дослідницька програма неокласичної теорії. 

Практичні та теоретичні джерела 

інституціоналізму. Класифікації наукових 

спрямувань інституціоналізму. Характеристика 

неоінституційної теорії.                    

Тема 2. Норми, правила, 

інститути. Теорія ігор як 

метод інституціональної 

економіки. 

Цінність як основа норми. Сутність, елементи 

норм та правил. Інститути, теорії походження 

інститутів.  Загальна характеристика теорії ігор.  

Тема 3. Теорія прав 

власності.  

Власність як економічна категорія. Власність як 

інститут. Проблема усунення зовнішніх 

ефектів. Теорема Коуза. Характеристика систем 

власності. 

Тема 4. Теорія трансакційних 

витрат.  

Поняття та види трансакцій. Визначення 

трансакційних витрат. Класифікація, 

вимірювання та засоби зменшення 

трансакційних витрат. 

Тема 5. Теорія контрактів. Поняття контракту та сутність контрактного 

процесу. Види контрактів, слідування 

особистісним інтересам учасників контрактного 

процесу. Класифікація контрактів. 

Тема 6. Інституціональні 

концепції організації та 

Організація та її ключові ознаки. Фактори 

впливу на виникнення та функціонування 



система ринку. організацій. Ринок як різновид організації та її 

протилежність. Способи підвищення 

ефективності ринкових взаємовідносин. 

Тема 7. Домогосподарство як 

організація та 

інституціональний аналіз 

фірми. 

Сім’я та домогосподарство. Функції 

домогосподарства та його типи. Теорії 

походження фірми. Види внутрішньофірмових 

структур та типи фірм.   

Тема 8. Інституціональний 

устрій держави та концепція 

суспільного вибору.  

Функції держави: класичний, неокласичний, 

інституційний підходи. Теорії походження 

держави. Політична сфера як об’єкт 

дослідження теорії суспільного вибору. 

Демократія як спосіб здійснення вибору. 

Економічна теорія бюрократії та «фіаско» 

держави і способи його усунення. 

Тема 9. Аналіз 

інституціональних змін та 

інституціональна 

трансформація економіки 

України.  

Інституційна структура та причини її 

трансформації, інституційна динаміка. Процес 

інституційної трансформації, його можливі 

наслідки та проблеми імпорту інститутів. 

Напрями інституційних перетворень в Україні в 

1990-х рр. Характер та наслідки інституційної 

трансформації вітчизняної економіки. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання. 

Система оцінювання 



Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку 

навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, 

набраних за результатами поточного контролю.Підсумкова оцінка за умови 

іспиту виставляється як загальна сума балів набраних за результатами 

поточного (70%)та підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування (5 виступів) 20 

Модульні контрольні роботи №1, № 2 20 

Презентація 20 

Захист науково-дослідної роботи 10 

Наукова стаття, тези доповідей  Заохочувальні бали 

Екзамен 30 

 

Разом 100  

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, 

стереотипнівміння 

E 60-64 Виконання мінімальних вимог 

діяльності в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкі знання, відсутністьумінь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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