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Услов:
Циљ предмета:

Циљ предмета је да се код студената продубе сазнања о улози и значају институционалних
норми, како формалних, тако и неформалних, о институционалној структури у оквиру које
се доносе микро и макро економске одлуке значајне за функционисање економског
система и економских субјеката. На основу стечених знања, студенти ће бити
оспособљени да, уз помоћ релевантног аналитичког оквира, анализирају конкретне
институционалне ситуације.
Исход предмета:

На основу усвојених сазнања о теоријско-аналитичким оквирима институционалне и
неоинституционалне економске теорије, студенту се пружа могућност целовитог
разумевања постојања међузависности у вршењу избора, тј. доношењу одлука о употреби
ограничених ресурса и постојећих институционалних правила као вида ограничења.
Крајњи исход се огледа у компетентности студента да се ангажује у решавању конкретних
институционалних проблемских ситуација.
Садржај предмета:

Предметне области и карактеристике основних праваца институционалне економије;
Методи институционалне економске теорије; Базичне категорије основних праваца
савфременог институционализма; Економија и економски систем; Својинска права и
теорија уговора; Трансакциони трошкови; Институције, трансакциони трошкови и крива
производних могућности; Својинска права и трансакциони трошкови (Теорема Коуза);
Институционална теорија фирме; Институционална теорија државе и државне
интервенције; Теорија јавног избора и улога политике у економији; Теорија бирократије;
Институционалне промене; Међузависност институција и економског развоја; Проблеми и
перспективе институционалне изградње у привредама у транзицији.
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