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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Дайте мені хорошу політику, 

і я дам вам хороші фінанси.

(Жозеф Домінік Луї, міністр фінансів Франції з 1814 р.)

Курс «Інституціональна економіка» допоможе вам
засвоїти фундаментальні та прикладні засади
стосовно сутності економічних інститутів та
економічних організацій держави, їх ролі в забезпеченні
функціонування та розвитку ринкової господарської
системи, зрозуміти особливості функціонування таких
інститутів.



МЕТА КУРСУ: СФОРМУВАТИ У СТУДЕНТІВ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ПРО
ГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ ЯК ВІДКРИТУ НЕЛІНІЙНУ СИСТЕМУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В
БЕЗПЕРЕРВНОМУ РУСІ, ЦІЛІСНІСТЬ ЯКОЇ ОБУМОВЛЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ
СТРУКТУРНОЮ БУДОВОЮ ТА ПРОЦЕСАМИ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ.

Компетентності Результати навчання

Здатність розробляти ефективні
рішення з використанням
практичного інструментарію
сучасної інстуцірнальної теорії
(СІТ)

Вміти визначати способи формалізації та реалізації
господарських рішень із використанням практичного 
інструментарію СІТ.
Вміти аналізувати суспільно-економічні явища, інтерпретувати
контрактні відносини та моделювати траєкторії розвитку
економічних систем та організацій із використанням практичного 
інструментарію СІТ.
Вміти прогнозувати господарські рішення з урахуванням впливу
чинників внутрішнього і зовнішнього інституціонального
середовища . 

Здатність обґрунтування
прийняття господарських рішень
та їх реалізацію з позицій СІТ

Вміти обґрунтовувати оптимальні економічні рішення інститутів, 
організацій і окремих індивідуумів.
Вміти формувати напрями підвищення ефективності економічних
рішень інститутів, організацій і окремих індивідуумів.
Вміти оцінювати величини трансакційних витрат та формувати
напрями їх зниження на різних рівнях економіки.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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.


