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1. Ինստիտուցիոնալիզմի մեթոդաբանությունը 

2. Ինստիտուցինալիզմի ուղղությունների էվոլյուցիան. վաղ ինստիտուցիոնալիզմ եւ 

ժամանակակից ինստիտուցիոնալիզմ 

3. Ժամանակակից ինստիտուցիոնալիզմը եւ մեյնսթրիմը 

4. Ինստիտուցիոնալիզմի նոր դասական քննադատությունը 

5. Ժամանակակից ինստիտուցիոնալիզմի հիմնական ուղղություններն ու դպրոցները 

6. «Ինստիտուտ» հասկացությունը եւ նրա տարբեր սահմանումները 

7. Ինստիտուտների հիմնական հատկանիշները 

8. Ինստիտուտների ֆունկցիաները 

9. Ինստիտուտները եւ նորմերը. ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ նորմեր 

10.  Ինստիտուտները որպես սահմանափակումներ և որպես հասարա¬կա¬կան բարիքներ 

11.  Ինստիտուտները եւ ավանդույթները 

12.  Ինստիտուտների և կազմակերպությունների հարաբերակցությունը 

13.  Կազմակերպությունների ձեւերը. համայնք, կորպորացիա եւ ասոցացիա 

14.  Արեւմտյան եւ արեւելյան կորպորատիվ մոդելները 

15. Շուկան որպես ասոցացված համակարգ 



16. Սեփականության հասկացությունը կոնտինենտալ և անգլո-սաքսոնական իրավունքի 

համակարգում.  

17. Սեփականության իրավունքների հատկորոշումը. ռեսուրսի ազատ հասանելիությունը և 

ռեսուրսի նկատմամբ մասնավոր սեփականությունը 

18. Սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական հիմնավորումը. մարդկանց միջև 

հարաբերությունների անորոշությունը որպես ռեսուրսի թերօգտագործման պատճառ. 

19. Սեփականության իրավունքի տնտեսագիտական հիմնավորումը. խթանների 

համակարգի անարդյունավետությունը որպես ռեսուրսի գերօգտագործման  պատճառ. 

20. Տարբեր իրավական ռեժիմների համեմատական բնութագիրը. Ընդհանուր 

սեփականությունֈ Կոմունալ սեփականությունֈ  

21. Տարբեր իրավական ռեժիմների համեմատական բնութագիրը. Պետական 

սեփականությունֈ Մասնավոր սեփականությունֈ 

22. Քոուզի թեորեմըֈ Թեորեմի մեկնաբանությունները  և քննադատությունըֈ 

23. Արտաքին էֆեկտների հիմնախնդիրը ու դրանց ինտերնալացումը  

24. Ինստիտուցիոնալ փոխներգործությունները և նրանց կարգավորումը. կոնֆլիկտներ 

25. Խաղերի տեսությունը և ինստիտուցիոնալ փոխներգործությունների մոդելավորումը 

26. Հավասարակշռության իրավիճակների բազմազանությունը խաղերի տեսության մեջ 

27. Պարետոյի հավասարակշռության իրավիճակը 

28. Գերակշռող ռազմավարությունների հավասարակշռությունը   

29. Նեշի  հավասարակշռության իրավիճակը 

30. Շտակելբերգի  հավասարակշռության իրավիճակը 

31. Տրանսկցիոն ծախքերի տեսությունը.  

32. Տրանսակցիոն ծախքերի գոյության վերաբերյալ տարբեր մոտեցումները 



33. Տրանսակցիոն ծախքերի որոշիչները ըստ Օ.Վիլյամսոնի 

34. Տրասնակցիոն ծախքերի դասակարգումը 

35. Տրանսակցիոն ծախքերը եւ սեփականության իրավունքների հատկորոշումը. Քոուզի 

թեորեման 

36.  Օպորտունիստական վարքագծի հետ կապված ծախսերը 

37. Բարոյական ռիսկի եւ չափողականության հետ կապված ծախսերի դերը 

38. Ինֆորմացիոն ասիմետրիայի հաղթահարման ծախսերը. Ջ.Աքելրոֆի «կիտրոնների 

շուկան»  

39. Տրանսակցիոն եւ տրանսֆորմացիոն ծախքերի հարաբերակցությունը եւ ֆիրմայի չափերի 

հիմնախնդիրը 

40.  Ֆիրմայի ինստիտուցիոնալ տեսությունը  

41.  Ֆիրմայի ակտիվների յուրահատկությունը (սպեցիֆիկությունը) 

42.  Ֆիրմայի չափերի հիմնախնդիրը.  

43. Պայմանագրերի ժամանակակից տեսությունը 

44. Պայմանագրերի դասակարգումը 

45. Պայմանագրերի կարգավորման մեխանիզմները   


