
 

Дисципліна Інституціональна економіка 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інституціональна 

економіка» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Економіка 

підприємства», «Менеджмент», «Мікро-макроекономіка», 

«Економіка торгівлі», «Національна економіка», «Соціальне 

підприємництво». 
Що буде вивчатися Теоретичні основи інституціональної економіки. Формування та 

етапи розвитку інституціоналізму. Норми, правила та інститути 

економіки. Інституціональна структура ринкової економіки. 

Інституціональна теорія фірми. Економічна теорія прав власності. 

Суспільний вибір. Теорія трансакційних витрат. Права власності. 

Трансакції та трансакційні витрати, контракти. Економічні 

організації та домогосподарство. Людський капітал і мотивація. 

Інституціональна динаміка. Інституціональна трансформація 

економіки України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість зрозуміти понятійний та 

категорійний апарат щодо обґрунтування господарських рішень 

інститутів, організацій і окремих індивідуумів; альтернативні 

режими власності та використання обмежених економічних 

ресурсів; методологію й дослідницький інструментарій сучасних 

інституціональних теорій. Навчитися застосовувати методологію й 

дослідницький інструментарій інституціональних теорій для аналізу 

й оцінювання суспільно-економічних явищ, визначати величину та 

шляхи оптимізації трансакційних витрат на різних рівнях 

економіки; аналізувати стан і динаміку внутрішнього та 

зовнішнього інституціонального середовища; використовувати 

здобутки сучасних інституціональних теорії для вирішення 

конкретних, у тому числі й нестандартних ситуації в економіці, та 

для характеристики державної економічної політики. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

2. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної і правової держави. 

3. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

5. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

6. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

7. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, 



торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової 

кон’юнктури і діючих правових норм. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

спеціальні 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин. 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проекти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Залік / іспит 

 

 


