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Опис дисципліни 
 

Підготовка дисертаційного дослідження зі спеціальності 051 «Економіка» потребує опанування 
широкого набору теоретичних підходів, які би дозволили сформувати багатогранну візію наукової 
проблеми та способи її вирішення. Дисципліна «Інституціональні підходи в макроекономічному аналізі» 
покликана створити підґрунтя для застосування інституціональних інструментів економічних досліджень 
при розв’язанні наукових проблем в сфері макро- та мезоекономіки. Її особливістю є те, що вона дає 
прикладні знання щодо застосування інституціональної теорії при розв’язання наукових задач. Для цього в 
рамках даної дисципліни поєднується демонстрація можливостей застосування квантифікації 
інституціональних феноменів із екстраполяцією інституціонального підходу на конкретну проблемну 
область, для чого використовується кейс-метод. Кейси сформовано за принципом фокусу на конкретну 
проблему, представлену в економічній літературі окремим дослідженням. Це дозволяє охопити огляд 
літературних джерел, узагальнення теоретичних підходів з кейс-проблеми та показати, як працюють 
інструменти інституціонального аналізу в практичних дослідницьких випадках. Такий підхід дозволить 
сформувати у майбутнього дослідника навики організації дослідницької роботи та розширити теоретичну 
палітру, на яку вона спирається. 

 
 

Структура курсу 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 1.Інституціональна 
теорія та 
макроекономіка 
 

Знати еволюцію інституціональної теорії та вміти з її 
допомогою пояснювати макроекономічні феномени. 
Вміти застосовувати інституціональні підходи до 
пояснення структурних процесів. Розуміти 
проблему зв’язку між політичними режимами та 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань, 
реферати 
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економічним розвитком. 

4/2 2. Інституціональні 
інструменти 
аналізу 

Оволодіти інструментами інституціонального 
аналізу, які, зокрема, характеризують політичні 
режими, рівень насильства, соціальної 
фрагментації, сприйняття корупції, якість інститутів, 
підхід до макроекономічних та структурних проблем 
з боку аналізу правових систем тощо. Вміти 
застосовувати інституціональні інструменти аналізу 
в практичній площині. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань, 
реферати 

4/2 3. Дивергенція 
темпів зростання: 
якість інститутів vs 
валютні курси 

Знати специфіку моделей зростання та впливу на 
них якості інститутів та обмінних курсів. Розуміти 
проблему компенсаторних зв’язків між якістю 
інститутів та обмінними курсами та її вплив на 
драйвери економічного зростання. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 

4/2 4. Застосування 
інституціонального 
підходу в аналізі 
антиінфляційної 
ефективності 
центробанків 

Опанувати основні емпіричні результати, 
сформовані на основі досліджень між рівнем 
незалежності центробанків та інфляцією і 
зростанням. Вміти з інституціональної точки зору 
пояснювати характер зв’язків між статусом 
центробанків та рівнем інфляції. Розуміти значення 
інститутів в аспекті ендогенної та екзогенної 
незалежності центробанків. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 

4/2 5. Незалежність 
центробанків та 
інфляція: культура 
vs якість інститутів 

Вміти «проектувати» традиційні дискусії в 
інституціональній теорії на практичний вимір 
проблеми зв’язку між інфляцією та статусом 
центробанків. Вміти аналізувати вплив різного роду 
чинників (культурні преференції, фрагментаризація 
суспільства, соціальна довіра, трансакційні витрати 
політичний процес, якість інститутів) на 
ефективність центробанків. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 

2/2 6. Сировинні 
економіки як 
особливий 
випадок: 
фінансовий 
розвиток, політичні 
режими та валютні 
резерви 

Здійснювати інституціональний аналіз сировинних 
економік в контексті дискусій про боротьбу за ренту. 
Виявляти специфіку сировинних економік завдяки 
врахуванню особливостей стимулів для 
фінансового розвитку та нагромадження резервів. 
Пояснювати неоднорідність сировинних економік на 
основі інституціонального підходу до аналізу 
фінансового розвитку та міжчасової зовнішньої 
стійкості. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 

2/2 7. Політичні 
режими та валютні 
резерви 

Опанувати нові підходи до пояснення надмірного 
нагромадження валютних резервів. Специфікувати 
особливості політичного бізнес-циклу в демократіях 
та автократіях. Розуміти проблему незалежності 
центробанків, вибору режиму обмінного курсу, 
фінансового розвитку та політичних режимів. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань, 
реферати  

2/2 8. Пов’язане 
кредитування та 

Застосовувати інституціональний підхід при аналізі 
зв’язків між фінансовим розвитком та економічним 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 
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інституціональний 
аналіз фінансової 
стабільності 

зростанням. Пропонувати шляхи вирішення 
проблеми регулювання пов’язаного кредитування в 
політиці підтримання фінансової стабільності. 

2/2 9. Якість інститутів 
та ефективність 
кредитування 
останньої інстанції 

Розуміти особливості кредитування останньої 
інстанції в середовищі слабких інститутів. Вміти 
застосовувати теорію ігор для пояснення взаємодій 
між банками та регулятором в процесі 
кредитування останньої інстанції та виявлення 
впливу якості інститутів на появу нерівноваги за 
Нешем. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 

2/2 10. 
Інституціональний 
аналіз прямих 
іноземних 
інвестицій (ПІІ) 

Вміти аналізувати потоки капіталу із застосуванням 
апарату інституціональної теорії. Визначати 
інституціональні драйвери ПІІ. Аналізувати 
особливості ПІІ в олігархічних економічних 
системах, роль оффшорингу в потоках капіталу, 
проблему адаптації до інституціональних 
викривлень та політичної вразливості бізнес-груп. 
Вміти обґрунтовувати значення Round-tripping ПІІ в 
економіках зі слабкими інститутами, проблему 
зв’язку між сировинним характером експорту та 
Round-tripping інвестиціями. 

розв’язання кейсів, 
ситуаційних завдань 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається 
із дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 
он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-10) 100 

 
 
 
Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


