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Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Дисципліна «Інституціональна економіка формує систему знань 
стосовно закономірностей формування, функціонування та 
розвитку економічних інститутів, виявлення закономірностей 
взаємодії інституційного середовища з економічною сферою, 
впливу інститутів на поведінку економічних агентів та форм 
господарської організації, формує вміння аналізувати специфіку 
функціонування інститутів як чинників економічної рівноваги та їх 
динаміку на мікро- і макрорівнях.  
Інституціональна економіка розглядає ринкову господарську 
систему як відкриту нелінійну систему, що знаходиться в 
безперервному русі, цілісність якої обумовлена функціональною 
структурною будовою та процесами взаємодії економічних 
суб’єктів.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Конкурентоздатність національних економік і фірм все більше 
визначається їхньою здатністю до інновацій, до сприйняття 
новітніх технологічних досягнень, в основі яких – інституціональні 
умови зростання якості людських ресурсів та мотивації 
працівників. Тому для економіста важливо знати сутність та роль 
економічних інститутів та економічних організацій в забезпеченні 
функціонування та розвитку ринкової господарської системи, 
розуміти особливості функціонування інститутів. Адже 
найуспішнішим економічний  розвиток різних країн світу 
відбувався там, де змогли побудувати інституціональну структуру 
ринкової економіки, зважаючи на традиційні цінності, норми та 
правила суспільного життя. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- Отримати систему фундаментальних знань про 
інституціональні основи сучасної ринкової економіки; 

- оволодіти основними категоріями інституційної теорії; 

- сформувати уміння використовувати теоретичні знання для 
розуміння конкретних економічних явищ; 

- сформувати навички створення відповідних моделей чи 
проведення аналітичних досліджень окремих проблем макро- і 
мікрорівня; 

- знати специфіку формування інституційних умов переходу 
країн до нової системи господарювання; 

- аналізувати та обґрунтувати основні напрями інституційних 



перетворень в умовах України.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

- Визначати сутність і специфіку економічних інститутів;  

- критично осмислювати сучасні інституціональні теорії та 
проблеми міжпредметних зв’язків;  

-  аналізувати інституціональні чинники, що забезпечують 
економічний розвиток; 

- розуміти механізм функціонування сучасних економічних 
організацій; 

- аналізувати природу економічних операцій, які економічні 
організації здійснюють на ринку; 

- знати структуру інститутів національної ринкової економіки; 

- визначати зміст контрактних відносин між суб’єктами ринку; 

- використовувати набуті знання для аналізу діяльності бізнес-
організацій; 

- використовувати набуті знання в практиці управлінської та 
економічної роботи для підвищення її ефективності визначати 
специфіку інституційних умов переходу країн до нової системи 
господарювання;  

- визначати інституціональні основи прийняття управлінських 
рішень. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль «Інститути та їх роль у суспільстві» 
Тема 1. Інститути та їх роль у суспільстві. 
Тема 2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму. 
Тема 3. Інституціональна структура ринкової економіки. 
Тема 4. Економічна теорія права власності. 
Тема 5. Трансакції та трансакційні витрати. 
Тема 6. Інституційні теорії фірми. 
Тема 7. Інституційна  теорія держави. 
Тема 8. Інституційна динаміка. 
Тема 9. Інституційна трансформація економіки України. 
Види занять: лекції, семінари 
Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 
та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 
Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 
індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити Базується на знаннях таких дисциплін, як «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка».  

Пореквізити Формує передумови для вивчення таких дисциплін як маркетинг, 
менеджмент, економіка підприємства, економіка праці, фінансів та 
ін.  

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Хвесик Михайло Артемович, Голян Василь Анатолійович
Інституціональна модель природокористування в умовах 
глобальних викликів: монографія/ Національна академія наук 
України, Рада по вивченню продуктивних сил України.  –
 Київ: Кондор, 2007. – 480 с.: 
Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна 
економічна теорія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.  
Електронний навчальний посібник - 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233965&lang=uk-
UA  

Локація та матеріально- Аудиторія теоретичного навчання, проектор 



 

технічне забезпечення 
Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 
Диф. залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 
Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 
Викладач(і) ПІБ: Ороховська Людмила Анатоліївна 

Посада:  професор кафедри міжнародної економіки 
Вчений ступінь: доцент 
Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode 
 
Тел.: 0971843808 
E-mail: liudmyla.orokhovska@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
Розробник          Ороховська Л.А. 
Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 


