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"Інституціональна економічна теорія
як рольова модель економіки конвенції"
Розглянуто питання інституційного аналізу, що знаходиться в центрі
уваги економічної науки з 1980 року і до цих пір. Він розпочався з критики
класичного інституціоналізму, а потім розвивався як неоінституціональна
економічна теорія, напрям економічної думки, що становить певне часткове розширення неокласичної теорії. Пізніше з’явився новий французький інституціоналізм як критика неоінституціональної економічної теорії,
неокласичної односторонньої й абстрактної раціональності та індивідуалізму. Ці напрями формально і концептуально різні, але у них є деякі
суттєві риси, у першу чергу, в ідеологічному плані. Економіка конвенції є
одним з важливих напрямків сучасної економічної науки. Вона є частиною широкого інтелектуального обговорення економістів, соціологів, істориків, психологів, інших громадських та наукових кіл. Вона становить
гетерогенний інтелектуальний рух, що намагається подолати основні
принципи неокласичної економічної теорії. Зокрема, передбачуване існування ринкової рівноваги, що має на увазі оптимальний розподіл ресурсів та ціноутворення в умовах ідеального ринку, а також раціональну поведінку економічних агентів для оптимізації їх економічної діяльності з
тим, щоб отримати максимальну вигоду. Пояснено деякі важливі елементи теорії консенсусу та теорії економіки конвенцій, які, враховуючи їх
безперечну оригінальність, відіграють важливу роль у моделях неоінституціональної економічної теорії. Обґрунтовано та визначено зв’язок між
цими оригінальними економічними теоріями, риси їх подібності та принципові лінії демаркації. Гіпотеза даного дослідження полягає в тому, що
ці напрями, незважаючи на численні формальні та концептуальні відмінності, мають досить багато спільного. Це дозволяє зробити висновок про
те, що неоінституціональну економічну теорію в деяких її частинах можна розглядати як зразок для наслідування з боку теорії економіки конвенцій.
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