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1.  Агентська теорія фірми 

2. Альтернативні механізми координації неформальної економіки 

3. Види трансакційних витрат та засоби їх мінімізації. 

4. Власність як економічний інститут. 

5. Гібридні способи організації господарської діяльності. 

6. Домашнє господарство як організація. 

7. Економіко-правові злочини. 

8. Економічний «мейнстрим» та альтернативні школи економічної теорії. 

9. Зовнішні ефекти та їх вплив на економічну поведінку. 

10. Ієрархія як інституційний механізм координації господарської діяльності 

11. Індивідуальні та колективні рішення в інституційній економіці. 

12. Інститут як базова категорія інституційної економіки. 

13. Інституційна динаміка та види інституційних змін. 

14. Інституційне забезпечення національної моделі державного регулювання економіки 

України. 

15. Інституційні «провали» держави та їх виправлення. 

16. Інституційні «провали» ринку. 

17. Інституційні механізми виконання контрактів. 

18. Інституційні основи діяльності держави 

19. Інституційні угоди неформальної економіки. 

20. Кількісна оцінка трансакційних витрат. 

21.  Кількісне визначення рівня неформальної економіки. 

22. Контрактна теорія фірми 

23. Контрактний процес та його особливості 

24. Мережа як інституційний механізм координації господарської діяльності 

25. Методологічні принципи інституційної економіки 

26. Механізм реалізації інституційних змін. 

27. Міжнародні рейтинги оцінки інституційного середовища 

28. Модель «економічної людини» в інституційній економіці. 

29. Наукові школи неоінституційної економіки та їх загальна характеристика. 

30. Неокласична економічна теорія та її наукові принципи. 

31. Неокласична теорія фірми. 

32.  Неформальна економіка та проблеми її специфікації. 

33. Об’єкт та предмет інституційної економіки як науки. 

34. Організаційні типи фірм та їх характеристика. 

35. Основні принципи економічної теорії контрактів. 

36. Особливості інституційної трансформації національної економіки України. 

37. Поняття економічної організації та її ознаки. 

38. Поняття трансакції та їх класифікація. 

39. Правові аспекти економічної ефективності.  

40. Проблеми розвитку інституційного середовища підприємницької діяльності в Україні. 

41. Проблеми розвитку національної моделі інституційного середовища України. 

42. Ранній (традиційний) інституціоналізм та його наукові досягнення. 

43. Ринок як інституційний механізм координації господарської діяльності 

44. Системи та режими використання прав власності. 

45. Специфікація і забезпечення прав власності. 

46. Сучасна інституційна теорія та проблема класифікації шкіл інституціоналізму. 

47. Теорема Коуза та її практичне значення. 

48. Теорії походження держави в інституційній економіці 

49. Теорії походження та еволюції систем прав власності. 

50. Теорія бюрократії. 

51. Теорія ігор та її застосування в інституційній економіці. 



52. Теорія суспільного вибору, її значення і обмеженість. 

53. Типологія інститутів та інституційна структура суспільства. 

54. Типологія контрактів, їх структура і властивості. 

55. Традиційна інституційна теорія та її еволюція. 

56. Трансакційний сектор економіки та його структура. 

57. Трансакційні витрати та їх класифікація. 

58. Фірма як ієрархічна організація. 

59. Фірма як контрактна організація 

60. Шляхи зниження тіньового сектора економіки України. 


