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ДИСЦИПЛІНА «ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» 

 
Анотація. Інституційний аналіз економічного розвитку – навчальна дисципліна, 
предмет якої становить сутність, структура та механізми інституційних змін у процесі 
економічного розвитку в їх теоретико-методологічному та аналітичному відтворенні в 
інституційно-еволюційний економічній теорії. Інституційні механізми економічного 
розвитку розкриваються на основі висвітлення методологічних засад інституційно-
еволюційної теорії, змісту економічної теорії інституційних змін, інституційної 
залежності від траєкторії попереднього економічного розвитку, а також структури 
інституційних змін у трансформаційних економіках. Аспіранти знайомляться з 
дослідними можливостями інституційної та еволюційної економічної теорії, 
отримують навички самостійної дослідної роботи із застосуванням її інструментарію. 
Методи – інституційний, еволюційний, міждисциплінарний, системний, аналітичний, 
проблемно-категоріальний, історико-генетичний, співставлення.  
Мета навчальної дисципліни: опанування аналітичним інструментарієм і 
дослідними можливостями інституційної економічної теорії на основі ознайомлення з 
методологією, концептуальними засадами та науково-практичними результатами 
інституційного аналізу економічного розвитку, формування практичних навичок його 
застосування у науково-дослідній роботі та підготовці наукових публікацій. 
Попередні вимоги: Вивчення аспірантами таких навчальних дисциплін, як 
економічна теорія, економічна історія та історія економічної думки, мікроекономіка, 
актуальні проблеми економічної теорії; знання основних етапів розвитку світової 
економічної теорії, її структурних складових у якості провідних напрямів та течій, 
зокрема інституційної економічної теорії; розуміння її співвідношення із сучасною 
економічною науковою ортодоксією та гетеродоксією; усвідомлення закономірностей 
цивілізаційного та формаційного розвитку економічних систем, основних етапів 
історико-економічного розвитку. Володіння методами наукового дослідження 
складних та динамічних процесів соціально-економічного розвитку; вміння 
застосовувати знання етапів економічного розвитку суспільства до аналізу історичної 
еволюції властивих їм економічних учень. 
Змістові модулі:  

 теоретико-методологічні засади інституційного аналізу економічного 
розвитку; 

 структура та механізми інституційних змін в економіці.  
Мова викладання: українська мова. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ДВА.2.4 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Гайдай Тетяна Вікторівна д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, макро- і 
мікроекономіки економічного факультету. 
Інформація про викладача: http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/staff/gayday/ 
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