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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Інституційна економіка» складена
відповідно до освітньо-професійної програми «Економіка та економічна
політика» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності (напряму)

051 «Економіка»

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - формування у студентів теоретико-методологічної бази для
розуміння системи взаємозв’язків у сфері інституційних відносин, а також
набуття практичних вмінь і навичок щодо аналізу стану й інституційної системи
економіки.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Завдання вивчення дисципліни «Інституційна економіка» полягає у набутті
студентами необхідних знань з теорії і практики функціонування інституційної
системи економіки, а також вивчення закономірностей механізму функціонування
і розвитку економічних інститутів.
1.3. Кількість кредитів - 3 кредити ECTS.
1.4. Загальна кількість годин – 90 годин.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
2-й
3-й
18 год.
9 год.
- год.
63 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота, у тому числі
год.
Індивідуальні завдання
год.
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1.6. Заплановані результати навчання
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– сутність інститутів і функції, які вони виконують в економіці;
– місце інститутів в загальній моделі кругообігу доходів, товарів і ресурсів;
– види сучасних інститутів і їхню характеристику;
– структуру інституційної системи економіки;
– закономірності виникнення та розвитку економічних інститутів та
специфіку їхнього прояву в сучасних умовах;
– механізми встановлення інституційної рівноваги в економіці;
– принципи побудови сучасної системи міжнародних інститутів;
– складові інституційних систем та основні види цих систем;
– суть, види, причини інституційних криз та методи боротьби з ними;
– характеристику основних форм та видів інститутів держави в економіці;
– інституційний устрій реального сектору, кредитної та банківської систем;
вміти:
– оцінювати темпи та напрями інституційних змін в економіці;
– відслідковувати динаміку інституційних залежностей з точки зору
макроекономічної рівноваги;
– характеризувати величину трансакційного чиннику ;
– аналізувати поточну інформацію про інституційні реформи і прогнозувати
їх наслідки для економіки в цілому.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Інститути та інституційні системи
Тема 1. Інститут як поняття економічної науки
Тема 2. Моделі поведінки людини в інституційній економіці
Тема 3 . Інституційна структура економіки
Тема 4. Інституційні системи
Розділ 2. Інституційні форми організації господарчої діяльності
Тема 4. Трансакційні витрати
Тема 5. Теорія прав власності. Теорема Коуза
Тема 6. Економічна теорія організацій
Тема 7. Фірма як економічна організація
Тема 8. Групи інтересів як інституційні інноватори
Тема 9. Інституційні підвалини економічної еволюції
Тема 10. Інституційні механізми перехідних процесів в економіці
Тема 11. Інституційні трактування глобалізації світової економіки
Тема 12. Інституційна система сучасної України: загальне та особливе
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л п лаб інд ср
л п лаб інд ср
1
2
3 4 5
6 7
8
9 10 11 12 13
Розділ 1. Інститути та інституційні системи
Тема 1. Інститут як 6
2 1
3
поняття
економічної науки
Тема 2. Моделі
6
2 1
3
поведінки людини в
інституційній
економіці
Тема 3.
4
1
3
Інституційна
структура
економіки
Тема 4.
4
1
3
Інституційні
системи
Разом за розділом 1 20
6 2
12
Розділ 2. Інституційні форми організації господарчої діяльності
Тема 5.
6
1 1
4
Трансакційні
витрати
Тема 6. Теорія прав 6
1 1
4
власності. Теорема
Коуза
Тема 7. Економічна 6
1 1
4
теорія організацій
Тема 8. Фірма як
6
1
5
економічна
організація
Тема 9.
6
1 1
4
Інституційні
підвалини
економічної
еволюції
Тема 10.
6
1 1
4
Інституційні
механізми
перехідних
процесів в
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економіці
Тема 11.
Інституційні
трактування
глобалізації
світової економіки
Тема 12.
Інституційна
система сучасної
України: загальне
та особливе
Разом за розділом
2
Усього годин

6

1

1

4

4

1

1

2

70

12 7

51

90

18 9

63

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Інститут як поняття економічної науки
Інституційні системи
Трансакційні витрати
Теорія прав власності. Теорема Коуза
Інституційні підвалини економічної еволюції
Інституційні трактування глобалізації світової економіки
Інституційна система сучасної України: загальне та
особливе
Разом

Кількість
годин
1
1
2
1
2
1
1
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5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Інституційні системи
Економічна теорія організацій
Інституційні підвалини економічної еволюції
Інституційні трактування глобалізації світової економіки
Разом

Кількість
годин
16
16
16
15
63

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом.
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7. Методи контролю
Навчальна дисципліна «Інституційна економіка» є складовою циклу
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», має
тісні міждисциплінарні зв'язки з такими дисциплінами як «Економічна теорія»,
«Національна економіка», «Логіка економічного розвитку». Крім того, для
успішного засвоєння даної дисципліни студенти повинні мати належний рівень
знань та умінь з таких дисциплін як «Політична економія». Методами навчання є
лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів.
Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інституційна економіка» враховує всі
види занять, передбачених навчальним планом. Перевірка знань та навичок
студентів проводиться за допомогою поточного, проміжного й підсумкового
контролю.
Під час вивчення дисципліни «Інституційна економіка» застосовуються
наступні методи оцінювання знань:
− поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час рішення задач,
розв’язання практичних завдань та кейсів;
− проміжний контроль здійснюється під час усних відповідей студентів.
− підсумковий контроль проводиться за допомогою проведення іспиту.
Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів, еквівалентною
чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно
системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний
матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного
білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння
самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати
їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно
узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.
Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає
програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та
понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.
Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв
основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та
формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного
матеріалу, має прогалини в знаннях.
Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає
значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє
навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення
професійних завдань.
Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за роботу
протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і проміжного
контролю) та за результатами підсумкового контролю (екзамену), що дає змогу
оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
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8. Схема нарахування балів

Екзамен

Сума

Розділ 2

Разом

Розділ 1

Контрольна робота

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

60

40

100

Т9

Т10

Т11

2

Т12

Т8

4

Т6

4

Т5

4

Т4

4
4
4
4
2
2
Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів

Т3

Т7

4

Т2

Т1

2

2

20

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для
для
дворівневої
чотирирівневої
шкали
шкали оцінювання
оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

зараховано

не зараховано

Завдання для самостійної роботи
1. Які неформальні інститути (етичного характеру) можна виділити в сучасній
господарській практиці в Росії. Наведіть приклад і обгрунтуйте свою відповідь.
2. Наведіть приклади економічних відносин в сучасній господарській практиці,
відповідних кожному типу трансакцій по Коммонса.
3. Які типи контрактації найбільш застосовні в господарській практиці. Оцініть
(приблизно) як застосування тих чи інших типів контрактів сприяє зниженню
(підвищенню) трансакційних витрат.
4. Наведіть приклад економічного інституту та пов'язаної організації, в чому
полягає їх дихотомія? Яке місце (роль) вони займають у господарській практиці?
5. Наведіть приклад однієї малої та великої групи (організації), які відіграють
8

істотну роль в господарському житті. Яке (які) колективне благо виробляє для
своїх членів кожна з названих вами груп?
6. Опишіть інституціональний механізм зменшення управлінської слабини у ВАТ.
Ефективний або неефективний представлений вами механізм, обгрунтуйте свою
відповідь.
7. Наведіть приклади зовнішніх і внутрішніх інститутів. На підставі наведених
прикладів, опишіть особливості їх формування в перехідній економіці. Який
вплив вони роблять на інституційні зміни.
8. До якого типу інституційних змін Ви б віднесли реформи 90-х років XX
століття. Обгрунтуйте свою відповідь.
10. Заборони є одним з фундаментальних підстав будь-яких форм соціального
порядку, включаючи і ринок. Виходячи з розуміння ринку як єдності трьох умов свободи вибору для продавців і покупців, конкуренції та рівноважного
ціноутворення - сформулюйте п'ять найбільш важливих, на Ваш погляд, заборон,
які забезпечують ринковий механізм порядку в економіці.
Варіант відповіді. Заборона обмежень на вільний доступ покупців і продавців на
ринок; заборону обмежень на вільний рух і використання інформації; заборону
примусу до угоди; заборона монопольної практики, заборона на приватизацію
загальних функцій держави, заборона на державне регулювання цін.
11. Чи відповідає принцип необмеженої свободи інформації сутності ринку як
такого?
Тести для самоконтролю
1. Згідно Норте причиною інституційних змін є:
а. взаємодія між інститутами та організаціями
б. зміна механізмів управління контрактними відносинами
в. протиріччя відносин влади і контролю
г. зміни в структурі прав власності.
2. Чи можна застосувати модель SRSM для аналізу ринкової діяльності людини
а. та
б. так, якщо взяти передумову про обмеженої раціональності
в. немає, тому що в ній немає обмежень, а в економіці досліджуються тільки
обмежені ресурси
г. немає, тому що роль людини в ній зумовлена його статусом
3. Конфлікт між інтересами власників та менеджерами поглиблюється через:
а. асиметрії інформації
б. жорсткого контролю з боку власника
в. приятельських відносин між менеджером і власником
г. немає вірної відповіді
4. Трансакція це:
а. обмін товарами і специфікація прав власності
б. відчуження і присвоєння прав власності і свобод, створених суспільством
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в. витрати ведення переговорів
г. витрати пошуку інформації
5. Теорія суспільного вибору вивчає:
а. ринки послуг
б. ринки товарів і послуг
в. "Політичні ринки"
г. вірні відповіді а) і в)
6. Передумовами неокласичної теорії не є:
а. стабільні переваги, які носять ендогенний характер;
б. раціональний вибір (максимізуючи поведінка);
в. нерівновагу на макрорівні для забезпечення більш активної діяльності
індивідів;
г. рівновагу на ринку і загальну рівновагу на всіх ринках;
7. У моделі інституційного рівноваги функція трансакційних витрат є:
а. попитом на інститути
б. пропозицією інститутів
в. кривої продуктової трансформації
г. всі відповіді не вірні
8. Що не відноситься до розмивання прав власності:
а. обмеження держави на вільний продаж землі
б. добровільне делегування частини правомочностей
в. обмеження держави на підприємства забруднюють навколишнє середовище
г. придбання прав власності, пов'язане з порушенням законодавства в ході
приватизації
9. Які види витрат не включаються до трансакційні витрати
а. витрати контролю виконання контракту
б. витрати пошуку інформації
в. транспортні витрати
г. витрати експлуатації економічної системи
10. Специфікація прав власності означає:
а. визначення законних шляхів передачі власності
б. виключення інших суб'єктів з вільного доступу до ресурсу
в. визначення об'єкта власності
г. визначення суб'єкта власності
11. Яке з тверджень відноситься до слабкої формі реалізації своїх інтересів,:
а. в економіці планові завдання в централізованому порядку виконуються
функціонерами, які повністю ідентифікують себе з поставленими перед ними
глобальними завданнями
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б. підприємці виконують вимоги податкової інспекції щодо організації обліку
в. індивіди дотримуються правил, спонтанно сформувалися в ході економічної
еволюції
г. торговець продає товар, приховуючи його справжні споживчі якості
12. Застосування товарних знаків і ярликів служить для зниження:
а. витрат пошуку інформації
б. витрат вимірювання
в. витрат масштабу
м. витрат специфікації і захисту прав власності
13. Згідно з М. Олсона поєднання загальних та індивідуальних інтересів
порівнянно з ринком:
а. монополії
б. олігополії
в. монополістичної конкуренції
г. досконалої конкуренції
14. Прикладом адхократии може служити організація з переважанням:
а. техноструктури
б. складною, що змінюється технології
в. низького ступеня складності
г. персоналу матеріально-технічного постачання
15. Вперше поняття організації як економічного феномена було використано для
побудови своєї теоретичної концепції:
а. М. Вебером
б. А. Маршаллом
в. Д. Кейнсом
г. К. Марксом
16. У класифікації Вільямсона використовуються дві основні моделі раціональної
поведінки:
а. раціональність і проходження своїм інтересам
б. раціональність та ірраціональність
в. насправді їх три
г. ірраціональність і проходження інтересам групи
17. Позначте правильне твердження:
а. старий інституціоналізм піддав критиці положення, що становлять "жорстке
ядро неокласики";
б. неоінституціоналізм піддав критиці положення, що становлять "жорстке ядро
неокласики";
в. ніхто і ніколи не піддавав критиці положення, що становлять "жорстке ядро
неокласики";
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г. поняття "жорстке ядро неокласики" не відомо економічній науці
18. Ви уклали зі своїм другом парі, закликавши в свідки вашого спільного
знайомого, який відомий вам обом своєї неупередженістю. Який тип контракту ви
уклали:
а. класичний
б. неокласичний
в. отношенческом
г. таке парі не можна вважати контрактом
19. Хто з наведених економістів не є представником «Нової інституціональної
економіки»
а. Г. Коуз
б. Г. Саймон
в. О. Вільямсон
г. Л. Тевено
20. В якій з перерахованих трансакцій однією з характерних ознак є
непродуктивності обміну
а. трансакція раціонування
б. трансакція управління
в. трансакція угоди
21. Яке з наведених визначень не є визначенням інституту:
а. сукупність ролей і статусів, призначена для задоволення певної потреби
б. об'єднання громадян для захисту спільних інтересів
в. прийнята в даний час система суспільного життя
г. колективна дія з контролю, звільнення та розширенню індивідуальної дії
22. Під опортуністичних поведінкою розуміють:
а. невиконання наказу начальника
б. слідування своїм інтересам шляхом кооперації з колективом підприємців
в. ненавмисне розголошення комерційної таємниці
г. відмова власника специфічного фактора виробництва виконувати свої функції
без підвищення оплати
23. Які поведінкові передумови є найбільш важливими для можливості укладення
отношенческом контракту:
а. опортуністична поведінка
б. раціональність (максимізація)
в. довіра, що виключає опортуністична поведінка
г. послух (слабка форма реалізації своїх інтересів,)
24. Які інститути є найважливішими в ринковій економіці в трактуванні О.
Уїльямсона:
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а. власність, господарська етика, фірми
б. держава, профспілки, парламент
в. фірми, ринки, отношенческом контрактація
г. класична, неокласична та отношенческом контрактації
25.З точки зору концепції «національних продуктивних сил» Ф. Ліста, які
чинники і аспекти Ви б виділили в сучасній Україні в якості реальних і
потенційних джерел економічного розвитку:
А) сучасна правова система України;
Б) державний устрій;
В) національна система освіти;
Г) система релігійних та етичних норм;
Д) система наукових і науково-дослідних установ;
Е) національна банківська та фінансова система.
26.Поняття «правовий інститут» та «економічна функція» є:
А) тотожними;
Б) пересічними;
В) абсолютно незбіжними;
Г) пов'язаними більш складною генетичної зв'язком.
27.Гроші є:
А) Інститутом;
Б) Функціональним комплексом;
В) Інституційно-функціональним комплексом.
Д) Категорією, яка не може бути описана в рамках антиномії «інститут-функція».
28. Вираз: «Гроші - це те, що вони виконують» відображає:
А) Переважно функціональний підхід;
Б) Інституційний підхід;
В) Історичний підхід;
Г) Інституційно-функціональний підхід.
29. Обмеженість методу сходження від абстрактного до конкретного в
дослідженні перехідної економіки є:
А) Початкової і непереборний;
Б) притаманні лише окремим стадіям розвитку економічної науки;
В) свідчить про кризовий стан науки;
Г) свідчить про нестабільний стан об'єкта дослідження.
30. Люди вчиняють не найбільш вигідним, а найбільш законним чи звичним
чином:
а) Завжди;
б) іноді;
в) найчастіше;
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г) ніколи.
31. Вибір між вигідним і законним робить рівень корисності споживача:
А) більш високим;
Б) нижчими;
В) не змінює його;
Д) можливі варіанти А чи Б.
32. У міру зростання зрілості правового інституту ступінь його адекватності
раціональному вибору:
а) зростає;
б) не змінюється;
в) зменшується;
г) можливі варіанти А, Б або В.
33. Парадокс конституційного вибору Дж. Б'юкенена:
А) ілюструє необхідність інституціонального підходу в нестабільних станах
економіки;
Б) показує незастосовність інституційного підходу в нестабільних станах
економіки;
В) розкриває механізм інституційного генези та розвитку;
Г) доводить неможливість раціонального пояснення виникнення
інституціональної системи.
34.Процес інституціоналізації починається коли:
А) ймовірність інституційного поведінки не нижче ймовірності будь-який інший
форми поведінки;
Б) ймовірність інституційного поведінки не вище ймовірність будь-якої іншої
форми поведінки;
В) ймовірність інституційного поведінки вище ймовірність будь-якої іншої форми
поведінки.
35. Класична теорія рівноваги споживача може бути реалізована:
А) у будь-якій ситуації з обмеженими ресурсами;
Б) у ситуації, де обмеженими є ресурси, пов'язані з конкуренцією між суб'єктами;
В) в ситуації, де забезпечено умову повноти інформації;
Г) у ситуації, де діє більш-менш стабільна інституційна система.
36.Бюрократичні преференції - це:
а) переваги та обмеження, джерелом яких є неформальні посадові повноваження
державних службовців;
б) винагорода, яку отримує державний службовець за виконання лобістської
діяльності;
в) особливий вид державної управлінської діяльності, пов'язаний з компенсацією
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«провалів ринку»;
г) особливий метод розподілу повноважень всередині державного апарату.
37. Принцип незворотності соціально-економічної еволюції сформульовано:
а) Т. Вебленом;
б) М. Д. Кондратьєвим;
в) У. Мітчелом;
г) І. Пригожиним;
в) Дж. Гелбрейт.
38. Дослідження парадоксу конституційного вибору Дж. Б'юкенена є основою для
розуміння:
а) механізму генезису правових інститутів;
б) механізму взаємодії соціальної та технологічної сторін економіки;
в) причин багато варіантності інституційного розвитку;
г) цілей і завдань переходу до соціального ринкового господарства і правової
держави;
д) конфліктної природи процесу еволюції.
39. Формула ілюструє:
а) неможливість миттєвої інституціоналізації;
б) можливість еволюційного переходу до нового інституційному якості;
в) можливість катастрофічних стрибків у ході інституційної еволюції;
г) альтернативний характер інституційного розвитку суспільства.
40. Ризики і невизначеність, пов'язані з реалізацією ринкової спеціалізації:
а) не залежать від трансакційних витрат;
б) є фактором їх зростання;
в) ведуть до зниження трансакційних витрат;
г) є непрямим вираженням рівня трансакційних витрат.
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