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Кафедра Економіки, підприємництва. торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «  Інституціональна економіка » ґрунтується на 

досягнутих студентами компетентностях з дисциплін  

Що буде вивчатися Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо 

теоретичної та практичної підготовки студентів з питань  

формування теоретичної бази (концептуальної і 

методологічної) і практичних навичок аналізу економічних 

явищ і процесів та первинних уявлень про інституціональну 

теорію, як відносно нового напряму в економічній науці; 

демонстрація методологічних труднощів, яких зазнає 

економічна наука на сучасному етапі свого розвитку та 

необхідність застосування нових теоретичних знань при їх 

вирішенні.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок 

самостійної роботи  при формуванні у студентів системи знань 

і практичних навичок з отримання знань, щодо вирішення 

питань економічних відносин всередині й між суспільними 

інститутами, діяльності інститутів  та економічних суб'єктів, їх 

поведінки, взаємодії та процесів прийняття господарських 

рішень за умов сучасної ринкової економічної системи. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання: вміти аналізувати 

природу економічних операцій, які економічні організації 

здійснюють на ринку; визначати зміст контрактних відносин 

між суб’єктами ринку; формувати методологічну матрицю 

власних досліджень; уміння використовувати теоретичні знання 

для розуміння конкретних економічних явищ; знати структуру 

інститутів національної ринкової економіки; володіти 

поняттями і категоріями що забезпечують безпосередній 

перехід від глибоких узагальнень (фундаментальних знань) до 

понять практики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 



 

СК1.Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин 

СК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна програма, 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 розв’язання 

задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення занять Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

  


