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Зміст
Курс «Інституційна та еволюційна економіка» містить розкриття змісту,
теоретико-методологічних засад і наукового інструментарію інституційної
економічної теорії; демонструє її аналітичні можливості у їх науковопрактичному застосуванні до дослідження та розв'язання проблем
функціонування і розвитку інституційної структури економіки. Проблематика
інституційної економіки розкриваються в межах її основних дослідних програм
– традиційного та нового інституціоналізму.
Мета навчання
Формування уявлення про зміст, структуру та фундаментальні теоретикометодологічні основи інституційної економічної теорії; техніку інституційного
аналізу функціонування й розвитку економіки; сутність, види та функції
інституцій; структурування елементів інституційного середовища; механізми
реалізації інституційних змін; методи та інструменти розв'язання інституційних
проблем економіки.
Програма курсу
Навчальний курс охоплює наступні основні структурні елементи:
1. Теоретико-методологічні витоки та основи інституційної економічної
теорії.
2. Дослідна програма традиційного інституціоналізму: структура та еволюція.
3. Дослідна програма нового інституціоналізму: структура та еволюція.
4. Інституції та норми як базові елементи інституційного аналізу.
5. Сутність та структура трансакційних витрат.
6. Теорія прав власності. Теорема Коуза.
7. Інституційна структура економіки.
8. Держава та організації в інституційній економіці.
9. Моделі поведінки людини в інституційній економіці.
10. Ґенеза та еволюція методологічних та концептуальних основ інституційноеволюційної економічної теорії.
11. Інституції в структурі еволюційного економічного розвитку.
12. Системні інституційні зміни та інституційне реформування
трансформаційних економік.
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