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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Багатоманітні та багаторівневі зміни, 

що охоплюють процес економічної життєдіяльності, радикальні перетворення 

глобального економічного простору спричиняють перманентні цивілізаційні 

постіндустріальні трансформації економічного середовища та набувають 

характеру глобальних викликів для економічної теорії. Серед таких викликів – 

глобалізація соціально-економічного розвитку, яка породжує невизначеність, 

нестійкість і непередбачуваність усіх економічних процесів, віртуалізація та 

цифровізація соціально-економічного простору, поступова дематеріалізація 

виробництва, суб’єктивізація економічного життя, що пов’язана з 

поглибленням диференціації та індивідуалізацією економічних потреб та ін. 

Комплекс принципово нових економічних проблем, що формують низку 

викликів не вкладаються в рамки традиційних уявлень економічної теорії, не 

можуть бути повною мірою пояснені й обґрунтовані в межах панівного 

економічного мейнстріму. Новітні виклики зумовлюють необхідність 

адекватнішого, повнішого та більш систематизованого науково-теоретичного 

відтворення надскладної економічної реальності в її різноманітності та 

своєрідності на основі нових концептуально-методологічних підходів і рішень, 

зокрема використовуючи потенціал гетеродоксальних економічних теорій.  

Сучасна економічна теорія, залишаючись відносно цілісною, стає ще більш 

структурно диференційованою, плюралістичною, багатопарадигмальною, 

репрезентованою різними науковими школами і традиціями. Серед останніх 

чільне місце посідає австрійська дослідницька традиція, фундаментальні 

основи якої були закладені ще під час заснування австрійської суб’єктивно-

психологічної школи у 70-х роках ХІХ століття. Вона реалізувала власне 

наукове бачення соціально-економічних процесів та особливі, унікальні наукові 

підходи, що визначають її місце в економічній теорії упродовж ста п’ятидесяти 

років. Ключовими концептуально-методологічними підходами, що виконали 

роль засновку наукової традиції, є суб’єктивний підхід у теорії цінності та 

економічній теорії загалом, психологізація економічних досліджень, визнання 

еволюційного характеру, спонтанності і невизначеності економічного розвитку. 

Тривалий час такі методологічні підходи, не набувши поширення в економічній 

науці, залишались на периферії економічного знання, проте наразі здобули 

шанс перетворитися на провідні елементи новітнього методологічного 

інструментарію економічної науки. 

Актуальність дослідження зумовлена також перманентним пошуком у 

світовій економічній науці дієвої альтернативи панівній неокласичній 

ортодоксії, на роль якої має змогу претендувати цілісна система наукових 

поглядів представників австрійської традиції економічного аналізу. 

Необхідність розкриття і систематизації творчого доробку австрійської 

дослідницької традиції спричинена її адекватною реакцією на низку глобальних 

викликів економічного розвитку, зокрема світові економічні кризи, 

трансформаційні процеси, відновлення та інституціоналізацію ліберальних 

основ життєдіяльності суспільств. За умови творчо-критичного науково-

практичного використання теоретико-методологічних та прикладних 
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напрацювань австрійської традиції українська економічна наука та практика 

одержить потужний інструментарій діагностування, осмислення та вирішення 

актуальних проблем сучасного вітчизняного економічного розвитку. 

Вивчення та аналітичне осмислення основних теоретико-методологічних 

позицій, ролі і місця австрійської школи в структурі економічної науки в різні 

історичні періоди здійснювали відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

В. Базилевич, І. Блюмін, М. Бухарін, В. Геєць, А. Гриценко, А. Чухно. Окремі 

аспекти творчого доробку австрійської суб’єктивно-психологічної школи в 

контексті її впливу на українську економічну думку розкривали В. Базилевич, 

Т. Гайдай, Л. Горкіна, Н. Гражевська, С. Злупко, Л. Корнійчук, І. Коропецький, 

П. Леоненко, А. Маслов, В. Небрат, Н. Супрун, Я. Талала, В. Фещенко та ін. 

Питання творчої спадщини Й. Шумпетера, сучасної еволюційної теорії та теорії 

економічної динаміки розкриті у працях Ю. Бажала, Т. Веблена, С. Вінтера, 

П. Леоненка, Р. Нельсона, Дж. Ходжсона. Ретроспектива та сучасність наукових 

розвідок ліберального та неоліберального напрямів економічної науки 

представлена працями відомих представників неоліберальної економічної теорії 

та її дослідників: Ю. Бажала, Ф. Бастіа, В. Бодрова, А. Гальчинського, 

Дж. Ґвартні, А. Гриценка, Р. Лоусона, Л. фон Мізеса, Дж. Мілля, В. Ойкена, 

М. Ротбарда, А. Сміта, В. Тарасевича, М. Фрідмана, Ф. фон Хайєка, Д. Харві.  

Серед зарубіжних економістів та істориків економічної думки, що 

ґрунтовно вивчали напрацювання австрійської суб’єктивно-психологічної 

школи та австрійського неолібералізму заслуговують на увагу праці 

В. Автономова, О. Ананьїна, Н. Беррі, М. Блауга, В. Вольчика, Р. Ебелінга, 

Т. Емара, Б. Калдвелла, Р. Капелюшнікова, О. Ковальова, Д. Коландера, 

Р. Кубедду, Н. Макашової, У. Мякі, Т. Негіші, Дж. О’Дрісколла, М. Ріццо, 

І. Розмаїнського, Л. Спадаро, П. Усанова, А. Шастітка, Й. Шумпетера. 

Безпосередніми представниками австрійської традиції минулого та сучасності, 

які активно досліджували творчу спадщину своїх попередників, були 

Л. фон Мізес, Ф. фон Хайєк, В. Блок, П. Бьоттке, І. Кірцнер, Д. Лавой, 

Л. Лахманн, М. Ротбард, Дж. Салерно, Х. Уерта де Сото, Г. Хоппе, 

Г. Хюльсман, Й. Шумпетер та ін. Серед сучасних західних дослідників 

проблематики сутності, механізмів та наслідків конкуренції, зокрема 

австрійської – Д. Арментано, М. Бест, Дж. Стіглер; проблематика циклічних 

коливань в межах австрійського неолібералізму викликає зацікавленість низки 

зарубіжних дослідників, а саме Р. Гаррісона, М. Маллігана, М. Монтгомері, 

Г. Хаберлера, Ф. Шостака; окремі елементи творчого доробку представників 

австрійської традиції в аспекті дослідження механізмів соціально-економічної 

еволюції та формування основ соціально-економічного порядку вивчають 

С. Горвіц, Дж. Ліндеманс, Е. Штрайслер та ін.  

Визнаючи фундаментальну наукову цінність глибокого опрацювання 

наукового доробку австрійської школи та віддаючи належне результатам 

наукового пошуку вітчизняних та зарубіжних дослідників, потрібно відзначити, 

що у науковій економічній літературі дотепер недостатньо уваги приділено 

комплексним дослідженням австрійської наукової традиції, переважає 

фрагментарність у викладенні окремих її положень і підходів. Внаслідок цього 
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підсилюється актуальність проведеного дослідження, адже воно репрезентує 

першу спробу системного розкриття австрійської традиції у вітчизняній 

економічній науці у її історичній тяглості та цілісності як концептуально-

розгалуженої системи соціально-економічних поглядів від часів австрійської 

суб’єктивно-психологічної школи до австрійського неолібералізму 1930-х 

років, післявоєнного європейського та американського неолібералізму та 

новітньої австрійської неоліберальної теорії. Ідейна та теоретико-методологічна 

цілісність австрійської традиції та елементи методологічних новацій окреслені 

в окремих публікаціях зарубіжних дослідників історії економічної думки, але 

лишаються поза увагою вітчизняних фахівців. Відсутність у вітчизняній 

економічній літературі систематизованих досліджень австрійської традиції 

призводить до невиправданих запозичень окремих її положень до теоретичних 

розробок і практичних рекомендацій без врахування історичного, ментального і 

національного контексту, а також до неконгруентності здійснених запозичень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота у частині дослідження змісту та ролі австрійської 

неортодоксальної традиції в еволюції економічної теорії є складовою науково-

дослідних робіт економічного факультету та кафедри економічної теорії, макро- 

і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» № 11БФ040-01 

(реєстраційний номер 0111U006456) та «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, 

виклики та протиріччя» № 16БФ040-01 (реєстраційний номер 0116U004822), 

«Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної 

стратегії України» № 16КФ040-05. Особистий внесок автора полягає у 

розкритті особливостей становлення та еволюції австрійської традиції 

економічного аналізу на основі опрацювання творчого доробку австрійської 

суб’єктивно-психологічної школи та соціально-економічних теорій новітньої 

австрійської школи в контексті розбудови концептуальних засад економічної 

стратегії розвитку України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне 

дослідження австрійської неортодоксальної наукової традиції в еволюції 

економічної теорії, розкриття евристичного потенціалу австрійської методології 

та розбудова концептуальних основ її практичної реалізації. 

Для досягнення мети роботи було передбачено постановку та вирішення 

таких завдань дослідження: 

 виявити зміст ідейно-ціннісного базису формування австрійської традиції 

економічного аналізу; 

 систематизувати творчу спадщину австрійської суб’єктивно-

психологічної школи маржиналізму як теоретико-методологічної першооснови 

австрійської наукової традиції; 

 ідентифікувати значення неортодоксального економічного вчення 

Й. Шумпетера у розвитку австрійської дослідницької традиції;  
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 розкрити концептуально-методологічні засади австрійської 

неортодоксальної традиції та ключові відмінності австрійської парадигми 

економічного аналізу;   

 простежити еволюцію поглядів та внесок у світову економічну науку 

представників австрійської традиції економічного аналізу,  розкрити значення 

їх піонерних розвідок, зокрема суб’єктивно-праксиологічного підходу 

Л. фон Мізеса; 

 визначити особливості дослідження соціально-економічної еволюції в 

теорії спонтанного порядку Ф. фон Хайєка;  

 висвітлити евристичний потенціал австрійської теорії конкуренції в 

умовах просторової та темпоральної невизначеності економічного розвитку; 

 здійснити актуальне теоретичне осмислення австрійської концепції 

економічних коливань; 

 з’ясувати сутність австрійської неоліберальної концепції соціальної 

справедливості; 

 обґрунтувати теоретико-концептуальну цілісність та проблемно-

структурну неоднорідність неоліберального напряму економічної теорії; 

 узагальнити науковий доробок австрійської гетеродоксальної традиції, 

розкрити її вплив на розвиток сучасних економічних теорій;  

 проаналізувати ідейно-теоретичну та методологічну взаємодію 

австрійської неортодоксальної традиції з провідними течіями сучасної 

економічної науки; 

 уточнити значення соціально-економічних ідей та місце в сучасній 

економічній теорії послідовників австрійської традиції;  

 дослідити вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи та 

австрійського неолібералізму на розвиток української економічної науки і 

практики господарювання. 

Об’єкт дослідження – творчий доробок представників австрійської 

традиції економічного аналізу та наукове відображення у світовій економічній 

літературі проблем еволюції австрійської традиції і економічної теорії в цілому.  

Предмет дослідження – процеси становлення, нагромадження, розвитку і 

поширення науково-теоретичних знань, методологічних і практичних підходів 

австрійської неортодоксальної традиції економічного аналізу в контексті 

еволюції економічної теорії. 

Методи дослідження. Досягнення мети та вирішення поставлених завдань 

обумовило використання широкого спектру загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового пізнання: наукового абстрагування, дедукції, аналізу та 

синтезу (для визначення ідейно-теоретичних джерел австрійської традиції 

економічного аналізу, основоположних ідей економічного лібералізму, 

австрійської суб’єктивно-психологічної школи, неортодоксального 

економічного вчення Й. Шумпетера, концептуалізації сутнісного змісту 

австрійської дослідницької традиції, її впливу на розвиток української 

економічної  науки – розділи 1, 5); контент-аналізу (для вивчення особливостей 

змістовного наповнення великого за обсягом і несистематизованого масиву 
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першоджерел – усі розділи); історичного та логічного аналізу, діалектичного та 

еволюційного підходів, ретроспективного аналізу (для комплексного 

обґрунтування історичного місця, закономірностей, особливостей та 

суперечностей розвитку австрійської дослідницької традиції в процесі еволюції 

економічної теорії – розділи 2, 3, 4); системного, каузального, структурно-

функціонального, порівняльного аналізу (щодо детермінації теоретико-

економічного змісту та імперативів розвитку австрійської неортодоксальної 

традиції, складних механізмів її взаємодії з провідними течіями сучасної 

економічної теорії, виявлення ідейно-теоретичної цілісності та проблемно-

структурної неоднорідності сучасного неоліберального напряму економічної 

теорії – розділи 3, 4); узагальнення, класифікації, аналітичного групування 

(щодо виявлення і систематизації концептуально-методологічних засад 

австрійської неортодоксальної традиції, особливостей суб’єктивно-

праксиологічного підходу Л. фон Мізеса та теорії спонтанного порядку 

Ф. фон Хайєка в контексті соціально-економічної еволюції, австрійської 

неоліберальної концепції соціальної справедливості – розділи 2, 3); методу 

експертних оцінок (щодо ідентифікації стану та особливостей лібералізації 

соціально-економічних відносин в Україні – розділ 5); систематизації та 

критичного аналізу першоджерел представників австрійської традиції, 

дослідників її творчого доробку у світовій та вітчизняній економічній думці.  

Джерельною базою дослідження стали фундаментальні, основоположні, 

переважно оригінальні англомовні праці представників австрійської традиції на 

усіх етапах її розвитку. Критичний аналіз широкого спектру першоджерел, 

світової та вітчизняної економічної літератури дозволив скласти об’єктивне 

уявлення про хід становлення та еволюції австрійської традиції, сформувати 

авторське бачення ідейної цілісності та внутрішніх суперечностей її розвитку. 

Особливу увагу автора привернуло наукове відображення проблем еволюції 

австрійської традиції у загальному процесі еволюції економічної теорії.  

Інформаційною базою дослідження стали результати наукових розвідок, 

наукові публікації, розміщені в спеціальних та періодичних виданнях, наукових 

доповідях, монографіях вітчизняних і зарубіжних дослідників, ресурси мережі 

Інтернет, а також нормативно-правові акти, статистичні й аналітичні матеріали 

міжнародних організацій та міністерств і відомств України в аспекті 

імплементації теоретичних здобутків австрійської неоліберальної теорії.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

вирішенні важливої наукової проблеми комплексного теоретико-

методологічного дослідження становлення і розвитку австрійської традиції 

економічного аналізу, її місця в структурі та еволюції економічної теорії, 

евристичного потенціалу австрійської методології та концептуальних основ її 

практичної реалізації в історико-економічній ретроспективі та перспективі. 

Найвагомішими теоретико-методологічними розвідками та практичними 

розробками, що відображають наукову новизну дослідження та особистий 

внесок дисертанта, є такі:  

вперше: 

 висунуто та доведено наукову гіпотезу про те, що міжтемпоральна 
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синергетична взаємодія економічних учень представників австрійської 

суб’єктивно-психологічної школи та соціально-економічних теорій 

представників новітньої австрійської школи (австрійського неолібералізму) 

забезпечила формування, розвиток і поширення австрійської традиції 

економічного аналізу як відносно цілісного, проте проблемно-концептуально 

розгалуженого неортодоксального напряму економічної науки минулого і 

сучасності. Вказано, що суб’єктивно-психологічна (рання) австрійська школа 

органічно еволюціонує з плином часу у неоліберальну (пізню) австрійську 

школу, які у своїй єдності формують тяглу та спадкоємну австрійську 

неортодоксальну традицію економічного аналізу, яка не заперечує 

методологічних першооснов суб’єктивно-психологічного напряму, а логічно 

доповнює і розвиває дослідницькі принципи попередників;  

 австрійську традицію економічного аналізу системно та комплексно 

проаналізовано в історико-еволюційному, ідейно-філософському, 

методологічному, теоретичному та практичному контекстах, а також здійснено 

персоніфікацію економічних поглядів представників австрійської традиції. 

Комплексний аналіз і аналітичне узагальнення наукових підходів та ретельне 

опрацювання творчого доробку представників австрійського неолібералізму 

дозволило запропонувати авторське тлумачення змісту австрійської парадигми 

економічної теорії, яка наразі є фундаментом австрійської гетеродоксальної 

традиції. Аргументовано, що австрійська парадигма економічної теорії як 

основа австрійської традиції економічного аналізу характеризується ідейно-

філософською та методологічною цілісністю. Найвагомішими філософськими і 

методологічними імперативами австрійської традиції є праксиологічний підхід, 

методологічний дуалізм, суб’єктивний підхід, критичний аналіз сцієнтизму та 

усіх форм позитивізму. Виявлено гетеродоксальність, унікальність і 

оригінальність визначених філософських і методологічних імперативів; 

 економіко-теоретичну цілісність австрійської неортодоксальної традиції 

визначено наступними економіко-теоретичними імперативами: логіка дії 

(праксиологія); посилення індивідуалізму і суб’єктивізму в економічній теорії; 

механізм суспільної координації, втілений в концепції спонтанного соціально-

економічного порядку; реалістична теорія динамічного ринкового процесу; 

австрійська концепція підприємництва; австрійська теорія конкуренції як 

«процедури відкриття»; критичний аналіз централізованого планування та 

інших проявів соціального конструктивізму; критика державного регулювання, 

макроекономічного підходу та кейнсіанського типу економічної політики; 

австрійська грошова теорія; австрійська теорія економічних коливань та ін.; 

 на основі проведеного історико-економічного аналізу процесу 

зародження австрійської суб’єктивно-психологічної школи та особливостей 

розвитку усього маржиналістського напряму виявлено структурну композицію 

конкуруючих дослідницьких традицій в межах маржиналізму (австрійської, 

лозаннської, кембризької) та розкрито ключову внутрішню суперечність 

маржиналізму (між австрійською та лозаннською школами та носіями їх ідей), 

започатковану у 1870-х роках, щодо меж застосування суб’єктивного підходу в 

економічній теорії, пріоритетності каузального /функціонального аналізу, 
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необхідності використання математичних методів, динамічного /статичного 

аналізу ринкової ситуації та ін. Показано, що  загострення ключових науково-

теоретичних протиріч між школами у 1890-х роках безпосередньо вплинуло на 

посилення впливовості кембризької школи маржиналізму; 

 удосконалено: 

 аргументацію важливості відродження та поширення принципу 

спонтанного порядку в соціальних і поведінкових науках; в царині економічної 

теорії доведено непересічне значення становлення та функціонування 

соціально-економічного порядку, що генерується неусвідомленим і 

ненавмисним процесом узгодження ізольованих і незалежних індивідуальних 

рішень і дій господарюючих суб’єктів в ринково-орієнтованій економіці. 

З’ясовано, що виключно австрійські неоліберали, зокрема Ф. фон Хайєк, 

можуть претендувати на звання носіїв соціально-економічних ідей класичного 

лібералізму, спадкоємців ліберальної смітівської політекономічної школи; 

 трактування ключових методологічних розбіжностей австрійської 

дослідницької традиції К. Менгера (репрезентує прагнення суб’єктивізації й 

індивідуалізації економічних дій і рішень й урахування перманентних змін в 

умовах невизначеності) та формалізованої неокласичної теорії А. Маршалла–

С. Джевонса–Л. Вальраса (акцентує на математизації економічної науки і 

дослідженні статичної моделі загальної й часткової економічної рівноваги), які 

сформовані зі спільної першооснови – маржиналістської революції 1870-х 

років. З огляду на це доведено, що маржиналізм, як цілісний потужний напрям 

економічної науки останньої третини ХІХ – початку ХХ століття некоректно 

ототожнювати з неокласичною економічною теорією: зокрема, внесок 

засновників австрійської традиції полягає в розробленні теорії ринкового 

процесу на противагу неокласичній теорії загальної рівноваги, у визнанні 

складності та невизначеності соціально-економічного простору, у дослідженні 

стихійного пристосування і координації діяльності індивідів;  

 розкриття форм прояву діалектичного взаємозв’язку і взаємовпливу 

інноваційно-еволюційної теорії економічної динаміки Й. Шумпетера та 

неоліберальної австрійської теорії, що успадкувала напрацювання австрійської 

суб’єктивно-психологічної школи. Доведено, що представники австрійської 

школи, з лона якої вийшов Й. Шумпетер, розкривали зміст креативної 

інноваційної діяльності індивіда, проте підкреслювали значення 

підприємництва як універсальної категорії творчої людської діяльності, а 

шумпетерівська теорія підприємництва розкривала аспекти підприємницького 

мислення і підприємницької діяльності як процесу творчого руйнування 

стереотипів, рутин, відмови від стандартних рішень і дій; 

 структурування напрямів критики Ф. фон Хайєком панівної концепції 

дистрибутивної соціальної справедливості, яка руйнує індивідуальну 

економічну свободу та мотиваційні механізми будь-якого суспільства. 

Доведено, що ліберальна і неоліберальна традиції комутативної справедливості 

ідейно протистоять псевдосоціально-орієнтованій концепції розподільної 

справедливості, а хайєківський аналіз соціальної справедливості базується на 
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міждисциплінарному підході та репрезентує критичний аналіз патерналізму, 

соціального забезпечення, тиску організованих груп впливу та ін.; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні уявлення про еволюцію економічної теорії, про роль та місце 

гетеродоксальних напрямів у її становленні та розвитку, зокрема австрійської 

неортодоксальної традиції економічного аналізу, яка наразі репрезентована 

гетерогенним простором австрійського неолібералізму; 

 осмислення внутрішньої суперечності новітньої австрійської школи (так 

званого шостого покоління австрійської традиції), що містить протиріччя двох 

провідних течій, обумовлені епістемологічними розбіжностями учень їх 

засновників – Ф. фон Хайєка та Л. фон Мізеса. Виявлено, що представниками 

хайєківської течії в межах новітньої австрійської школи реалізується, хоча й в 

обмеженому масштабі, намагання інтегруватися до панівного неокласичного 

мейнстріму, а використання апріорного підходу, який надає завершеності 

теоретико-методологічній системі мізесівсько-ротбардівської течії новітньої 

австрійської школи водночас провокує її абсолютизацію та маргіналізацію; 

 розкриття евристичного потенціалу методології дослідження проблем 

конкуренції та монополії, здійсненої в межах австрійського неолібералізму у 

контексті нівелювання впливу глобальної невизначеності та взаємозалежності 

економічного розвитку. Доведено, що австрійська теорія конкуренції, яка 

відображає динаміку змін на мікро-, мезо-, макрорівнях економічної системи, 

заклала концептуально-методологічні основи переорієнтації конкурентної 

(антимонопольної) політики з обмежувальної до стимулюючої для уникнення 

суперечностей чинної системи антимонопольного регулювання, застосування 

норм якої на практиці часто призводить до послаблення конкуренції; 

 обґрунтування методологічної значущості аналізу форм вияву соціально-

економічної еволюції: 1) як конкуренції між різними традиціями, звичаями та 

інституціями, результатом чого стає конкурентний відбір найжиттєздатніших 

інституційних норм та правил; 2) як процесу, суттєво відмінного від біологічної 

еволюції, адже перевагу у наслідуванні одержують вміння і навички, набуті 

шляхом навчання та запозичення, а не генетично успадковані ознаки. Виявлено, 

що першопричина ґенези абстрактних правил (норм, інституцій) полягає в 

об’єктивній неможливості передбачення усіх наслідків людської діяльності, що 

підтверджено хайєківським трактуванням норм як продукту суспільної 

еволюції та обстоюванням апріорної неможливості їх узгодження із 

запланованими поточними результатами діяльності суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів, сформульованих, 

розроблених та запропонованих у роботі теоретико-методологічних підходів та 

практичних висновків полягає у тому, що вони комплексно обґрунтовують 

закономірності та особливості розвитку австрійської традиції в еволюції 

економічної теорії, поглиблюють можливості реалізації її прикладних 

напрацювань як потужного інструментарію осмислення та вирішення 

актуальних проблем сучасного світового і вітчизняного економічного розвитку. 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи в частині визначення 

принципів здійснення комунікаційної політики на засадах австрійського 
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неоліберального вчення, формулювання основних ціннісних настанов 

комунікаційної політики, принципів вдосконалення комунікацій були враховані 

Генеральним економічним департаментом Національного банку України в 

процесі розробки документа «Комунікаційна політика Національного банку 

України» (довідка № 62-016/600 від 08.01.2013 р.). 

Наукові результати та висновки дисертаційної роботи щодо забезпечення 

конкурентного характеру ринку для операторів залізничного транспорту, 

рівного доступу до інфраструктури усіх учасників ринку, лібералізації 

підприємницької діяльності, формування сприятливого інституційного 

середовища були використані Міністерством інфраструктури України при 

розробці заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та проєкту Закону України «Про залізничний 

транспорт» (довідка № 6647/01/14-15 від 07.12.2015 р.). 

Наукові результати та пропозиції дисертаційної роботи були враховані 

Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики 

Антимонопольного комітету України при розробці заходів щодо забезпечення 

конкурентного характеру ринків на засадах недискримінаційного доступу, 

обґрунтування необхідності лібералізації контролю економічної концентрації, 

спрощення дозвільних та ліцензійних процедур, формулювання принципів 

проконкурентної політики при розробці науково-дослідної теми «Тенденції 

змін стану конкурентного середовища в економіці України у 2018 році» 

(довідка № 50-174/19 від 08.11.2019 р.). 

Основні висновки та результати дисертаційної роботи щодо комплексного 

аналізу австрійської традиції, теоретико-методологічних основ її соціально-

економічних досліджень, механізмів практичної реалізації неоліберальної 

економічної політики були апробовані і впроваджені у навчальний процес при 

викладанні лекцій і проведенні семінарських занять з навчальних дисциплін 

«Історія економіки та економічної думки» та «Економічна політика» на 

факультеті економіки, соціальних технологій та туризму Академії праці, 

соціальних відносин і туризму (довідка № 01/02-41 від 10.04.2020р.). 

Основні положення та результати дисертаційної роботи стосовно аналізу 

філософсько-методологічних імперативів та концептуалізації теоретичних 

розробок австрійської неортодоксальної традиції, дослідження її суперечливого 

впливу на еволюцію та сучасний стан світової економічної науки були 

апробовані та впроваджені у навчальний процес на економічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 

навчальної дисципліни «Monetary Theory» та навчальних дисциплінах 

«Економічна історія та історія економічної думки», «Актуальні проблеми 

економічної теорії та економічної політики» і «Методологія та організація 

наукових економічних досліджень» (довідка № 013/133 від 22.04.2020 р). 

Крім того, практичне значення одержаних результатів дослідження, 

сформульованих у роботі теоретичних положень, висновків і рекомендацій 

полягає у тому, що вони можуть стати методологічною основою для розробки 

заходів з імплементації реалістичної неоліберальної економічної політики, 

спрямованої на інституціоналізацію та лібералізацію соціально-економічного 
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середовища. Авторська концепція становлення та розвитку австрійської 

неортодоксальної традиції в контексті еволюції економічної теорії може бути 

безпосередньо використана у методологічному забезпеченні навчального 

процесу з метою формування загальних та фахових компетентностей 

здобувачів освіти у сфері економічної теорії, історії економічної думки та 

методології економічної науки. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням. Наукові результати, висновки, 

рекомендації обґрунтовані й сформульовані особисто автором та є його 

науковим доробком. У роботі використано лише ті ідеї й положення, які є 

результатом власних досліджень дисертанта. Його особистий внесок у праці, 

опубліковані в співавторстві, наведено окремо у списку використаних джерел. 

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї, 

гіпотези та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені завдання. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають 

відповідні посилання та використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та результати дисертаційної роботи були оприлюднені та 

апробовані на 36 міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях, семінарах, читаннях та круглих столах у 2007–2020 роках, серед 

яких: «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» 

(Черкаси, 15–16 листопада 2007 р.); «Проблеми і перспективи розвитку 

банківської системи України» (Суми, 22–23 листопада 2007 р.); 

«Інституціональні трансформації  і соціально-економічний розвиток» (Київ, 

7 травня 2008 р.); «Інститут довіри в економіці і суспільстві» (Київ, 13–

14 травня 2010 р.);  «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 

Украины» (Алушта, 2–4 жовтня 2011 р.); «Сучасна економічна динаміка в 

контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера» (Чернівці, 14–

15 жовтня 2011 р.); «Ідеологія в сучасному світі» (Київ, 19–20 жовтня 2011 р.); 

«Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку держави» 

(Київ, 23–26 квітня 2012 р.); «Парадигмальні зрушення в економічній теорії 

ХХІ ст.» (Київ, 15–16 листопада 2012 р.); «Конкурентний розвиток 

підприємництва в Україні» (Київ, 22–23 листопада 2012 р.); «Інноваційна теорія 

Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей» 

(Київ, 29–30 листопада 2012 р.); «Конкурентоспроможність національної 

економіки» (Київ, 28 березня 2014 р.); «Модернізація українського суспільства 

у світлі угоди про асоціацію з ЄС» (Київ, 2–3 квітня 2015 р.); «Парадигмальні 

зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (Київ, 15–16 жовтня 2015 р.); «Об’єднані 

наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, 10–11 листопада 

2015 р.); «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних 

проблем» (Київ, 24–25 березня 2016 р.); «Classic University in the Context of 

Challenges of the Epoch» (Київ, 22–23 вересня 2016 р.); «Парадигмальні праці в 

сучасному дискурсі економічної науки: до 240–річчя «Добробуту націй» 

А. Сміта та 80–річчя «Загальної теорії» Дж.М. Кейнса» (Київ, 6–7 жовтня 

2016 р.); «Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи 
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розвитку» (Київ, 10 листопада 2016 р.); «Підприємництво як рушійна сила 

суспільного прогресу» (Київ, 1 грудня 2016 р.); «Наукові читання до 90–річного 

ювілею академіка А.А. Чухна» (Київ, 15 грудня 2016 р.); «Role of Investments in 

Digital Economy Development in the Context of Financial Globalization» (Кишинів, 

Молдова, 22–23 грудня 2016 р.); «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та 

регіональний досвід» (Кошице, Словаччина, 30–31 березня 2017 р.); 

«Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації» (Київ, 

15 червня 2017 р.); «Конкурентоспроможність національної економіки» (Київ, 5–

6 жовтня 2017 р.); «Actual problems of social sciences» (Тбілісі, Грузія, 12 жовтня 

2017 р.); «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (Київ, 2–3 

листопада 2017 р.); «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення 

сучасних проблем» (Київ, 19–20 квітня 2018 р.); «Економічна спадщина 

К. Маркса: погляд через призму століть» (Київ, 25 квітня 2018 р.); «Філософія 

фінансової цивілізації: людина у світі грошей» (Львів, 17–18 травня 2018 р.); 

«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку 

України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (Київ, 25 травня 2018 р.); 

«Філософія економіки versus економічна філософія» (Київ, 31 жовтня 2018 р.); 

«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» (Львів, 23–

25 травня 2019 р.); «Economic, Legal and Social Problems of Modern 

Development» (Кутаїсі, Грузія, 20–21 вересня 2019 р.); «Фундаментальна 

економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики 

сучасності» (Київ, 7 листопада 2019 р.); «Innovation and Entrepreneurship» 

(Монреаль, Канада, 24 січня 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 74 

наукові праці, серед яких: 1 одноосібна монографія, розділи у трьох 

колективних монографіях, 34 наукові статті у фахових виданнях, 4 наукові 

статті – в іноземних наукових періодичних виданнях, 32 публікації 

апробаційного характеру. 11 наукових статей опубліковано в журналах, які 

включені до наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, 

RepEc,ULRICHSWEB, ISI, Research Bib, Web of Science Core Collection та ін. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 520 сторінок комп’ютерного тексту, основний 

зміст викладено на 403 сторінках. Дисертація містить 8 рисунків, 13 таблиць та 

має 5 додатків, розміщених на 25 сторінках. Список використаних джерел 

налічує 665 найменувань і викладений на 60 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

стан її наукової розробки, окреслено зв’язок роботи з науковими програмами, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито 

наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, зазначено 

особистий внесок автора й дані щодо апробації результатів дисертації.  

Перший розділ «Ідейно-теоретичні джерела австрійської традиції 

економічного аналізу» присвячений висвітленню основоположних ідей 
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економічного лібералізму та австрійської суб’єктивно-психологічної школи як 

першооснов становлення австрійської традиції економічного аналізу та 

значення неортодоксального економічного вчення Й. Шумпетера у розвитку 

австрійської дослідницької традиції. 

Ідейно-ціннісний базис австрійської наукової традиції становлять провідні 

ідеї та концепції економічного лібералізму і сучасного неолібералізму. 

Ліберальна традиція в економічній науці, започаткована А. Смітом у XVIII 

столітті, поклала початок економічному лібералізму в його поліморфному 

змісті та багатоманітних формах. Первинно економічний лібералізм являв 

собою класичну концепцію «мінімальної» держави та містив вимоги щодо 

лібералізації зовнішньої торгівлі. Однак означеним економічний лібералізм не 

обмежувався, адже представникам ліберальної традиції належить першість у 

вивченні інституційних засад господарювання, започаткуванні основ 

міждисциплінарного й еволюційного підходів, теоретичному осмисленні 

механізмів соціально-економічної еволюції, продукуванні вагомих 

інтелектуальних новацій в економічній теорії. Доведено, що теоретичні 

уявлення про свободу сформовані і сформульовані впродовж тривалого періоду 

представниками багатьох  наук – соціальної філософії, політології, права, 

політичної економії, а уявлення про економічну свободу якнайкраще 

репрезентують застосування міждисциплінарного підходу в економічній теорії. 

Серед економічних пріоритетів як класичного, так і сучасного 

неолібералізму вагоме місце посідають: обмеження державного (урядового) 

втручання у економічне життя супільства; потужний державний 

формоутворюючий вплив на соціально-економічну систему суспільства з 

метою її інституціоналізації; чітка детермінація механізмів і меж урядового 

втручання у функціонування економічної системи; гармонійний розвиток 

приватної власності в плюралістичній системі відносин власності; 

стимулювання розвитку творчої підприємницької діяльності; підтримання 

вільної контрактної природи взаємовідносин економічних суб’єктів між собою 

та з державними інституціями; безперешкодний розвиток конкурентних основ 

господарювання; надання широких економічних прав і свобод місцевим 

громадам; обмеження форм і методів соціально-економічної політики 

кейнсіанського зразка; а з 80-х років ХХ століття – активна реалізація 

приватизаційних процесів, дерегуляція підприємницької діяльності, 

лібералізація податкового й антимонопольного регулювання та інші заходи. 

Детерміновано фундаментальні принципи австрійської наукової традиції: 

суб’єктивний підхід, методологічний індивідуалізм, пріоритет споживання, 

психолого-економічний принцип граничної корисності, психологізація 

економічних досліджень, пріоритетність абстрактних методів пізнання. Сучасні 

реалії економічного життя висувають на перший план питання відображення 

динамічних процесів економічної життєдіяльності у теоретичних дослідженнях, 

відмови від статичного загальнорівноважного підходу, врахування 

невизначеності й фактору часу та інших елементів учення австрійської 

суб’єктивно-психологічної школи, увага до яких довгий час була недостатньою. 

Внесок фундаторів австрійської традиції полягає у розробленні теорії 
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ринкового процесу на противагу теорії загальної рівноваги, у визнанні 

складності та невизначеності соціально-економічного простору, у дослідженні 

стихійного пристосування і координації діяльності індивідів. 

 У межах маржиналізму вказано на функціонування трьох конкуруючих 

(на етапі формування напряму) та взаємодоповнюючих (на етапі розвитку 

напряму) дослідницьких традицій (табл. 1): австрійської, лозаннської та 

кембризької. Проведений аналіз дозволив сформулювати парадоксальний 

висновок про те, що сучасна ортодоксальна формалізована неокласична теорія 

та австрійська неортодоксальна дослідницька традиція мають спільну 

першооснову – маржиналістську революцію 1870-х років. Суттєві розбіжності 

між ними пролягають в аспекті математизації економічної науки,  використання 

статичної моделі загальної економічної рівноваги, суб’єктивізації й 

індивідуалізації економічної діяльності, врахуванні перманентних змін за 

невизначених умов та ін. Звідси маржиналізм як напрям економічної науки 

некоректно ототожнювати з неокласичною економічною теорією;  так само 

сумнівним видається вживання терміну «суб’єктивна школа» відносно усіх 

напрямів маржиналізму, більш доречним є використання терміну «суб’єктивно-

психологічна школа» для означення австрійського маржиналізму.  

Аргументовано, що австрійський економіст Й. Шумпетер не належить 

безпосередньо до представників австрійської суб’єктивної школи чи 

австрійського неолібералізму – його ідеї мають космополітичний характер, 

універсальний зміст, тяжіють до багатьох напрямів економічної теорії – 

інституційного, марксистського, неокласичного і, разом з тим, спростовують 

значну кількість наукових стереотипів і догм. Проблеми економічного 

розвитку, докорінних структурних перебудов, перманентних світових кризових 

явищ посприяли відродженню інтересу до інноваційно-еволюційної динамічної 

теорії Й. Шумпетера і австрійської дослідницької традиції загалом, що 

враховують глобальну невизначеність, психологічні мотиви поведінки, 

суб’єктивне начало усіх соціально-економічних процесів. 

У контексті австрійської традиції проаналізовано елементи економічних 

учень Й. Шумпетера та Л. фон Мізеса, пов’язані зі з’ясуванням ролі 

підприємництва в економічному житті, механізмів функціонування ринкової 

економічної системи, її інституційних особливостей, динамічної концепції 

ринкового процесу, мізесівської «антикапіталістичної ментальності», 

шумпетерівського «войовничого інтелекту», ставлення до історії та історичних  

досліджень в економіці, детального розгляду та критики соціалістичної системи 

і соціалістичних принципів господарювання, економічних циклів і криз. Їх 

визнано свідченням і формами прояву діалектичного взаємозв’язку 

неоліберальної австрійської теорії та інноваційно-еволюційної теорії 

економічної динаміки Й. Шумпетера. 

Доведено ідейну близькість трактувань конкуренції та смислів 

підприємницької діяльності Й. Шумпетером та Ф. фон Хайєком, зокрема 

динамічної концепції конкуренції, яка створює теоретичні підвалини для 

виникнення хайєківського трактування конкуренції як «процедури 

відкриття». Всупереч неокласичним уявленням, австрійськими економістами 
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доведена теза про те, що конкурентний процес не призводить до встановлення 

рівноважного стану, а постає закономірним і креативним процесом руйнування 

рівноваги. Перемога у конкуренції можлива шляхом мобілізації виробничих 

ресурсів та інноваційно-інтелектуального потенціалу підприємця. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз основних традицій (шкіл) маржиналізму 
Австрійська традиція Лозаннська традиція Кембризька традиція 

Засновник традиції (школи) 

К. Менгер Л. Вальрас А. Маршалл 

Характер дослідницької традиції 

Неортодоксальна австрійська              Ортодоксальна неокласична 

Використання рівноважного підходу 

Концепція рівноважного 

ринкового процесу 

Теорія загальної ринкової  

рівноваги 

Теорія часткової ринкової  

рівноваги 

Основні методи дослідження соціально-економічних взаємодій 

Каузальний аналіз 

Абстрактні методи пізнання 

Функціональний аналіз 

загальної рівноваги на 

основі мікропоказників 

Функціональний аналіз 

часткової рівноваги на 

основі мікропоказників 

Статичний/динамічний аналіз ринкових ситуацій 

Динамічний підхід  

до аналізу ринкових процесів 

Статичний підхід  

в теорії загальної рівноваги 

Статичний підхід  

в теорії часткової рівноваги 

Реалізація методологічного індивідуалізму 

Істинний методологічний 

індивідуалізм 

Схематичний методологічний індивідуалізм,  

обмежений рамками формалізованого підходу 

Формалізація економічного аналізу 

Реалізм в економічних 

дослідженнях 

Формалізація загальної 

рівноваги та інших умов і 

результатів досліджень 

Формалізація часткової 

рівноваги, окремі елементи 

еволюційного підходу 

Реалізація суб’єктивного підходу 

Послідовний суб’єктивізм 

Метод робінзонади 

Відмова від переважання суб’єктивних оцінок 

Об’єктивізація економічного аналізу 

Математизація економічного аналізу 

Повна відмова  

від використання 

математичних методів 

 

Використання математики  

як ключового методу та 

стандарту економічного 

дослідження 

Використання математики 

як допоміжного засобу у 

абстрактно-теоретичних 

побудовах 

Використання міждисциплінарного підходу 

Психологізація 

економічного аналізу 

Врахування інституційного 

контексту розвитку 

Започаткування 

неокласичної теорії 

добробуту 

Врахування інституційних 

передумов економічного 

розвитку, використання ідей 

еволюційної біології 

Підхід до вимірювання загальної та граничної корисності 

Кардиналізм, кількісне 

вимірювання корисності 

Ординалізм, порядкове 

вимірювання корисності 

Кардиналізм, кількісне 

вимірювання корисності 

Співвідношення споживання та виробництва 

Пріоритет споживання, 

опосередкований характер 

дослідження виробництва 

Взаємозв’язок виробництва і споживання реалізується 

через ринкову взаємодію попиту і пропозиції в умовах 

локальних або загальних ринків 

Джерело: власна розробка автора 
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У другому розділі «Концептуально-методологічні засади австрійської 

неортодоксальної традиції економічного аналізу» визначено зміст 

австрійської парадигми економічного аналізу в історико-економічному, 

методологічному та економіко-теоретичному вимірах, сутність суб’єктивно-

праксиологічного підходу Л. фон Мізеса як універсального методу 

теоретичного дослідження соціально-економічної дійсності, закономірності 

соціально-економічної еволюції в теорії спонтанного порядку Ф. фон Хайєка. 

Ключовими елементами науково-дослідницької програми сучасної 

австрійської традиції економічного аналізу (австрійської парадигми) є 

підвищена увага до суб’єктивної складової економічних процесів, домінування 

індивідуалістичного світогляду та методологічного індивідуалізму, розгляд 

людської діяльності в умовах невизначеності та непередбачуваності, вивчення 

людини, суб’єктивний і непрогнозований вибір якої руйнує формальні межі 

ортодоксальної економічної теорії, динамічна концепція конкуренції та ін.  

Австрійська парадигма як основа австрійської традиції економічного 

аналізу характеризується ідейно-теоретичною і методологічною цілісністю, а 

австрійський неолібералізм починаючи з 1930-х років стає безпосереднім її 

носієм та ідейним наступником австрійської суб’єктивно-психологічної школи. 

Синергетична взаємодія і взаємовплив структурних елементів австрійської 

традиції економічного аналізу, а саме: філософської метаоснови – праксиології, 

методологічних особливостей дослідження, специфічного механізму суспільної 

координації, концепції ринкового процесу, теорії економічних коливань, теорії 

конкуренції, грошової теорії, врахування фактору часу, критичного аналізу 

соціалізму та кейнсіанства дозволяє її представникам плідно реалізовувати 

австрійський парадигмальний підхід в економічній теорії. Неупереджений 

аналіз ключових елементів австрійської парадигми (рис. 1) засвідчив, що вона 

базується на власній оригінальній теорії і методології дослідження. У межах 

австрійської традиції діяльність людини на ринку досліджується як процес 

координації послідовних змін, що відбуваються у часі, учасники якого діють 

відповідно до власних знань, переконань, очікувань, продукують нову 

інформацію, знаходять нові можливості, реалізують свій творчий потенціал.  

Австрійські неоліберали Л. фон Мізес та Ф. фон Хайєк плідно розвинули  

підходи  засновників  австрійської  школи,  здійснили   поглиблені економічні 

дослідження у напрямку розбудови австрійського варіанту неолібералізму. 

Комплексно проаналізовано суб’єктивно-праксиологічний підхід Л. фон Мізеса 

на основі праксиологічної логіки, яка передбачає виведення праксиологічних 

законів із ключової праксиологічної аксіоми – аксіоми дії. До праксиологічних 

законів належать закон спадної граничної корисності, закони попиту та 

пропозиції, які не потребують тестування економетричними моделями, а інші, 

допоміжні аксіоми виводяться з історичного досвіду. Усі праксиологічні закони 

не містять ціннісних суджень, що дозволяє пояснити й систематизовано 

інтерпретувати емпіричну реальність. Л. фон Мізес критикує методологічні 

підходи представників неокласичного напряму за надмірну кількість 

нереалістичних операційних припущень та переважання теоретичного 

моделювання станів as if (так, якби).  
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Рис. 1. Ключові елементи австрійського парадигмального підходу 
Джерело: власна розробка автора 

 

Аргументовано, що австрійський суб’єктивно-праксиологічний підхід 

виявляє й пояснює тенденцію до загальної рівноваги на основі індивідуальних 

дій економічних суб’єктів. Визначено, що австрійська праксиологія  –  це теорія 

усвідомленої, умисної практичної діяльності, яка вивчає загальну, відсторонену 

діяльність, безвідносно до сфери застосування зусиль, у якій індивід 

намагається якомога швидше й точніше реалізувати поставлене завдання, 

Пракси
ологія 

• праксиологія як філософська основа економічної теорії та суспільних наук у 
цілому, що виходить із розуміння людини як діяльнісної, активної особистості, а 
не пасивно реагуючого елемента економічної системи 

Суб'єкт
ивізм 

• посилення індивідуалізму і суб’єктивізму, запровадження людиноцентризму, 
категорична відмова від сцієнтизму в економіко-теоретичних дослідженнях 

Спонта
нний  

порядок 

• механізм суспільної координації, що ґрунтується на принципах самоорганізації, 
саморозвитку,  втілений у концепції спонтанного (розширеного) порядку 

Ринкови
й процес 

 

• реалістична концепція динамічного ринкового процесу та взаємодій економічних 
суб’єктів, австрійська теорія підприємництва 

 

 

Знання 

• концепція розпорошеного, розсіяного знання, доведення визначальної 
інформаційної ролі ринкових цін 

Конку 

ренція 

• австрійська теорія конкуренції як «процедури відкриття» у непередбачуваному 
процесі перманентних змін ринкового середовища 

Соціа 

лізм 

• критичний аналіз соціалізму, централізованого планування, проявів соціального 
конструктивізму, визнання неможливості реалізації економічного розрахунку в 
умовах соціалізму 

Економі
чний 
цикл 

• австрійська теорія економічних коливань, що пов’язує зміни грошової пропозиції 
через ринок позичкового капіталу з обсягами інвестування і структурою цін за 
посередництва міжчасових зв’язків 

Гроші 

• австрійська грошова теорія, що обґрунтовує негативний вплив різких змін 
грошової пропозиції, які порушують структуру ринкових цін і спотворюють 
уявлення економічних суб’єктів про існуючі ринкові умови 

Кейнсіа 

нство 

• критика інтервенціонізму, державного регулювання і макроекономічного підходу, 
особливо кейнсіанського типу економічної політики 
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досягти мети визначеними засобами. Доведено хибність звуженого трактування 

праксиології як сукупності методичних і практичних вказівок щодо організації і 

раціоналізації виробничої діяльності (підхід Т. Котарбінського), що 

утвердилося в сучасній науці; сутність праксиології не вичерпується 

принципами наукової організації праці.  

Виявлено, що інтелектуальний пошук Ф. фон Хайєка на основі 

використання міждисциплінарного підходу сформував самобутній погляд на 

суспільство, на основні соціальні інституції – ринок, мову, людську свідомість 

як на структури, які самоорганізовуються і є прикладами спонтанного порядку. 

Процес соціальної еволюції суттєво відрізняється від біологічної, адже перевагу 

у наслідуванні одержують не генетично успадковані ознаки, а вміння, навички 

та характеристики, набуті шляхом запозичення та навчання. Акцентовано, що 

еволюційні ідеї мінливості і природного відбору, використані Ф. фон Хайєком 

не тільки на мікрорівні, а переважно на мезо- і макрорівні економічної системи 

заклали основи універсальної теорії культурної (соціальної) еволюції. 

Встановлено, що Ф. фон Хайєк не лише аналізує спонтанний порядок, а й 

розкриває смисл дихотомії між ним та іншим типом порядку, утвореним на 

засадах конструктивізму. Дихотомія порядку в економічній науці представлена 

у формі спонтанного порядку та організації. На відміну від свідомо 

встановлюваного порядку, орієнтованого на вирішення визначених завдань, 

спонтанний порядок не підкорений жодній усвідомленій меті, проте найкраще 

допомагає індивідам реалізовувати їх приватні наміри. Застосування принципу 

оптимізації в цій царині вельми обмежене, адже обмеженими є можливості 

людського розуму. Проблема оптимального набору інституцій є надзвичайно 

актуальною, так само як і вивчення відхилень існуючого стану від 

оптимального. Австрійські дослідники доводять можливість втілення 

неоптимальних траєкторій розвитку, нездатність забезпечувати відбір 

найефективніших інституцій. Спонтанний, розширений порядок в соціально-

економічній системі складно реалізувати практично, тому формування 

інституційної матриці суспільства, як правило, пов’язане з іншою формою 

інституційних змін – процесом імпорту та імплементації перевірених часом 

інституційних норм та правил. 

У третьому розділі «Теоретико-економічний зміст австрійської 

неортодоксальної традиції» досліджено специфічні австрійські теорії 

конкуренції, економічних коливань та  концепцію соціальної справедливості. 

Встановлено, що основні положення австрійської теорії конкуренції, її 

відмінності від стандартної неокласичної моделі найповніше висвітлені у 

хайєківському вченні. Еволюція поглядів Ф. фон Хайєка на конкуренцію 

відбувалась у кілька етапів: 1) протиставлення неокласичної моделі досконалої 

конкуренції з її нереалістичними припущеннями, кваліфікованої як 

«дослідження наслідків конкуренції» та австрійської теорії конкурентного 

процесу, що має динамічний характер; 2) доведення ролі конкуренції як 

інформаційного механізму, ефективного засобу акумуляції розпорошеного, 

індивідуалізованого, фрагментарного знання, наслідком чого є приріст 

загальної суми знань, доступних суспільству; в свою чергу, непрогнозованість 
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результатів конкуренції забезпечує адаптацію соціально-економічної системи 

до безперервного процесу змін; 3) критичний аналіз теорії і практики штучного 

посилення конкурентних умов на ринках з недосконалою або недостатньо 

інтенсивною конкуренцією та вимог забезпечення конкурентних засад у 

галузях, де відсутність конкуренції ініційована державою.  

Динамічний і нерівноважний характер економічної системи та реальна 

конкурентна поведінка економічних суб’єктів потенційно може призводити до 

монополізації окремих ринків та економіки загалом. Показово, що 

представниками австрійської традиції монополії розглядаються як конкурентні 

організаційні утворення, які не спотворюють економічної інформації, а надають 

поштовх пошуку нових форм економічної поведінки і прискоренню 

інноваційного розвитку. 

Доведено, що представники австрійської школи неолібералізму були 

прихильниками грошової (монетарної) теорії економічного циклу, чільне місце 

в якій посідає розкриття взаємозв’язку грошового та реального секторів 

економіки. У контексті класичної традиції австрійські неоліберали вважають 

найважливішим чинником економічного розвитку високий рівень заощаджень, 

здатний забезпечити належне інвестування. Провідною причиною економічних 

криз було визнано перевищення інвестицій над заощадженнями внаслідок 

проведення політики дешевого кредиту. Необґрунтоване розширення 

кредитування австрійські неоліберали вважають основним чинником 

порушення стабільності відносних цін, провокатором інфляційних процесів та 

подальшого кризового стану економіки. Систематизовано погляди 

представників австрійської традиції щодо дилеми монетарної політики –

забезпечення стабільного рівня цін або підтримання попиту на реальний 

капітал в межах обсягу пропозиції заощаджень. 

Зокрема, передумовами трансформації вертикальної структури 

виробництва виступають добровільні заощадження населення та розширення 

банківського кредитування. Перший шлях є притаманним ринковій системі, він 

змінює співвідношення грошових потоків та забезпечує економічній системі 

здатність самовідновлюватись у короткостроковому періоді. Інший шлях, 

розширення платіжних засобів за посередництва кредитної експансії, у 

довгостроковій перспективі стимулює зростання процентної ставки і 

поступовий рух економіки до чергового кризового стану. 

Виявлено, що хайєківське дослідження соціальної справедливості 

базувалося на міждисциплінарному підході, охоплювало інструментарій 

економічної теорії, філософії, політології та інших наук, реалізувало намагання 

осягнути взаємозв’язок і оцінити спроби розробки моделі справедливого 

соціального порядку, з’ясувати економічні інтерпретації термінів 

«справедливий» і «соціальна справедливість». Віра у можливість реалізації 

егалітаристської доктрини розподільної справедливості проголошена 

найнебезпечнішою загрозою для загальноцивілізаційних цінностей, адже вона 

характеризується нав’язуванням певних типів підприємницької і споживацької 

економічної поведінки, які обмежують економічну свободу та вільний вибір. 

Визнано необхідним здійснення поступового переходу від домінування 
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ідеології соціальної справедливості та соціальної орієнтованості економічної 

політики, що в сучасних умовах балансує на межі соціального популізму, до 

більш виваженої економічної риторики на кшталт соціальної відповідальності 

держави і економічних суб’єктів та соціального партнерства. Ситуація 

подальшого збереження риторики дистрибутивної соціальної справедливості 

також вимагає її поступової переорієнтації від реалізації так званих 

результативних принципів справедливості до уніфікації правил гри.  

У четвертому розділі «Взаємодія австрійської неортодоксальної 

традиції з провідними течіями сучасної економічної науки» розкрито 

теоретико-концептуальну цілісність та проблемно-структурну неоднорідність 

(табл. 2) неоліберального напряму економічної теорії, значення теоретичних 

поглядів і практичних рекомендацій послідовників австрійської традиції, її 

творчий доробок в контексті розвитку сучасних економічних теорій. 

Таблиця 2 

Проблематика досліджень основних шкіл економічного неолібералізму 
Провідні школи 

неолібералізму 

Проблематика досліджень 

та основні наукові здобутки 

Лідер/и 

школи 

Англійська 

(лондонська) 

школа 

неолібералізму 

Неокласичне визначення предмету економічної 

теорії 

Запровадження в економічний аналіз 

методологічного принципу апріоризму 

Наукові розвідки у царині історії економічних ідей 

Л. Ч. Роббінс 

 

Французька 

(паризька)  

школа 

неолібералізму 

Запровадження поняття «економіка ринків» 

Проблеми економічної ефективності та 

справедливості 

Розробка методології наукових досліджень 

Інституційний та структуралістський підхід  

М. Алле 

 

Австрійська  

(віденська) школа 

неолібералізму 

 

Ідеологія сучасного економічного лібералізму 

Заперечення соціалізму й інтервенціонізму 

Концепція спонтанного (розширеного) порядку 

Принцип розпорошеного, неявного  знання 

Структурний аналіз економічних проблем 

Критика кейнсіанської теорії та політики 

Л. фон Мізес, 

Ф. фон Хайєк 

 

Німецька  

школа 

неолібералізму 

 

Концепція ідеальних типів господарства 

Теорія конкурентного порядку 

Політика порядку та політика процесу 

Теорія трансформації тоталітарного ладу 

Теорія соціального ринкового господарства 

Захист політики «соціальної компенсації» 

В. Ойкен 

 

Чиказька  

школа 

неолібералізму 

 

Розробка засадничих принципів неолібералізму 

Захист принципів політичної та економічної 

свободи 

Модифікація кількісної теорії грошей 

Монетарні теорії економічних коливань та  

інфляції 

Дослідження споживчої функції та поведінки 

споживача 

Гіпотеза природного рівня безробіття 

Економічна політика «грошового правила» 

М. Фрідмен 

 

 

Джерело: власна розробка автора 
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Теоретико-концептуальна цілісність неоліберального напряму економічної 

теорії обумовлюється тим, що економічний неолібералізм як самостійна 

система поглядів виникла майже одночасно з кейнсіанством, синтезувавши ідеї 

класичного лібералізму, неокласичної економічної теорії, історико-соціального 

та інституційного напрямів. Неоліберальні школи переважно характеризуються 

макроекономічною спрямованістю, вивчають якісні зміни економічного 

розвитку, інституційні умови економічного життя, відтворювальний процес. 

Неоліберали не є прихильниками формалізованої науки, інколи відмовляються 

навіть від математичного і граничного аналізу. Якщо класичний лібералізм не 

визнавав можливість коригування державою механізмів ринкового 

саморегулювання, то сучасний неолібералізм визнає можливості коригування 

державою ринкового ладу і навіть активного формоутворюючого впливу 

держави на економіку, але на противагу кейнсіанській моделі, об’єктом цього 

впливу визнається не сам процес відтворення, а інституційні основи 

конкурентного механізму. 

Окрім того, узгодження діяльності європейських представників 

неоліберального напряму та їх інституційна оформленість (колоквіум 

Ліппмана, товариство Мон-Пелерін, різноманітні заходи та організації) 

посприяли значному поширенню і практичному втіленню неоліберальних ідей. 

Симбіоз австрійської, німецької, англійської, чиказької, французької та інших 

ліберальних традицій в економічній науці, представлений на сучасному етапі 

потужним поступом економічного неолібералізму характеризується, з одного 

боку, чітко визначеними національними ознаками, а з іншого – універсальним 

теоретико-методологічним та практичним наповненням, підкреслює  ідейно-

теоретичну цілісність неоліберального напряму економічної теорії. 

Проаналізовано ключові напрями ідейно-теоретичної та методологічної 

взаємодії австрійської неортодоксальної традиції з провідними течіями сучасної 

економічної науки (рис. 2). Узагальнено науковий доробок австрійської 

гетеродоксальної традиції в контексті розвитку сучасних економічних теорій – 

кейнсіанської, інституційної, еволюційної та поведінкової. Так, було 

реалізовано авторський підхід до висвітлення наукових дебатів Ф. фон Хайєка 

та Дж. М. Кейнса 1931–1932 років, в яких на противагу традиційному пошуку 

відмінностей і протиставленню ключових наукових поглядів було здійснено 

спробу віднайти схожість, подібність світоглядних установок та економічних 

поглядів дослідників. 

Виявлено такі спільні підходи учених: визнання провідної ролі 

психологічних чинників економічного розвитку (хоча й на різних рівнях – у 

Ф. фон Хайєка на мікро-, у Дж. М. Кейнса – на макрорівні); розуміння 

принципової невизначеності майбутнього і, виходячи з цього, оперування 

категоріями очікуваних значень економічних величин; реалізація концепцій 

недосконалого знання та інформації; наголос на необхідності врахування в 

економічному аналізі категорії «довіри»; вивчення взаємовпливу споживчих та 

інвестиційних благ; розгляд взаємодії грошового і реального секторів 

економіки.  
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 АВСТРІЙСЬКА 

НЕОРТОДОКСАЛЬНА 

ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

  

     
 

Еволюційна 

економічна теорія 

реалізувала 

еволюційний 

контекст 

австрійської 

традиції в частині  

використання 

концепції органічної 

раціональності, 

еволюційного 

підходу до 

раціональності, 

дослідження процесу 

виникнення складно-

організованих 

спонтанних порядків 

в ході еволюції 

внаслідок 

індивідуальних 

ненавмисних дій 

 Неоінституціоналізм – 

увібрав до свого методологічного 

арсеналу австрійський, зокрема 

хайєківський, інструментарій: 

1) методологічний індивідуалізм як 

ключовий принцип пояснення 

соціальних явищ; 

2) концепцію раціональної 

необізнаності та визнання 

обмежених інтелектуальних 

можливостей індивідів; 

3) концепцію розширеного порядка, 

що репрезентує можливості 

співробітництва індивідів в умовах 

розпорошеного і фрагментарного 

знання; 

4) ідею необхідності інституцій  як 

абстрактних правил, що 

структурують взаємодії між людьми 

та здійснення інституційних змін; 

5) реалізацію нституційного та 

структуралістського підходів. 

  

Поведінкова 

економічна теорія  

плідно використала  

ідеї австрійських 

учених щодо 

посилення 

суб’єктивно-

психологічного 

характеру 

економічних 

взаємодій, можливості  

ефективного 

функціонування 

економічної системи в 

умовах неповної 

інформованості 

економічних суб’єктів 

та їх обмеженої 

раціональності або 

нераціональності   

     
 Кейнсіанство 

як теорія і практика державного 

регулювання економіки 

характеризується ідейно-

теоретичним протистоянням з 

основоположними ідеями 

австрійської традиції (економічний 

лібералізм, антиетатизм, 

саморегулювання економіки) 

 

Посткейнсіанство – 

послуговується  

теоретико-методологічними 

напрацюваннями австрійської 

традиції, зокрема ідеями про 

принципову невизначеність 

майбутнього, першорядне значення 

вивчення психології економічних 

агентів, формування довіри та ін. 

 Неокласика (ортодоксальна 

економічна теорія, мейнстрім)  

перебуває у перманентній 

інтелектуальній конфронтації з 

австрійською традицією, оберігаючи 

«жорстке ядро» неокласики: 

формальний методологічний 

індивідуалізм, ендогенність і 

стабільність переваг економічних 

агентів та  рівноважний підхід 

Разом з тим неокласична ортодоксія 

модифікувала окремі піонерні 

розробки австрійської традиції, 

зокрема принцип недосконалого 

знання у формі концепції асиметрії 

інформації, 

використовує австрійський критичний 

аналіз соціалізму й інтервенціонізму, 

кейнсіанської теорії та політики 

 

 

Рис. 2. Взаємодія австрійської дослідницької традиції з провідними 

течіями (теоріями) сучасної економічної науки 
Джерело: власна розробка автора 
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Більше того, у 1930-х роках австрійська теорія економічного циклу, 

презентована Ф. фон Хайєком, сприймалася багатьма економістами як реальна 

альтернатива кейнсіанському підходу, а деякі тогочасні дослідники вважали 

автора поряд з Дж. М. Кейнсом засновником макроекономіки. З іншого боку, 

Ф. фон  Хайєк інтегрував до нової теорії найважливіші методологічні засновки 

австрійської традиції – важливість структурного аналізу виробництва, грошей, 

значимість часу, помилок координації економічних суб'єктів – і запропонував 

теорію економічних циклів, в основі якої лежать грошові шоки, що ведуть до 

нераціонального розподілу ресурсів і проблем координації. 

Комплексне дослідження неоліберального вчення Ф. фон Хайєка в аспекті 

вивчення процесів виникнення і механізмів функціонування соціально-

економічного порядку виявило його інституційну спрямованість, наголос на 

ключовій ролі інституцій в ґенезі порядку. В контексті еволюційного підходу 

ученим здійснено критичний аналіз соціально-економічного конструктивізму 

(так званого конструктивістського раціоналізму). Значну увагу австрійський 

мислитель приділяв розмежуванню конструктивістського раціоналізму, який 

зажадає здійснення суспільно-економічних перетворень і вірить у можливості 

людського розуму і задуму, та еволюційного раціоналізму, який оберігає 

традиції, визнає еволюційний характер суспільного життя, але не відмовляється 

від здійснення продуманих раціональних змін. Відтак розкриття еволюційних 

механізмів формування соціально-економічного порядку є однією з основних 

тем учення Ф. фон Хайєка, яка ідейно зближує його з напрацюваннями 

сучасного неоінституціоналізму та інституційно-еволюційної теорії. 

Окреслено австрійський підхід до проблеми культурної еволюції, яка не 

здатна завжди рухатись оптимальною траєкторією та забезпечувати відбір 

тільки найефективніших інституцій. Тому визнано можливим здійснення 

свідомих дій із вдосконалення інституцій спонтанного, розширеного 

порядку. Злам  і  перебудова  усіх  існуючих   інституцій   не  є  оптимальним  

шляхом, кращий вибір – це поступове вдосконалення деяких із діючих 

інституційних норм і правил. 

У п’ятому розділі «Австрійська дослідницька традиція та розвиток 

української економічної науки і практики господарювання» досліджено 

вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи та австрійського 

неолібералізму на розвиток української економічної науки і практики 

господарювання. 

З’ясовано, що власні наукові розвідки видатних українських економістів 

М. Тугана-Барановського, Р. Орженцького, Є. Слуцького та ін. ґрунтувалися на 

історико-економічному критичному переосмисленні вищих досягнень 

європейської економічної науки, зокрема австрійської суб’єктивно-

психологічної теорії. Ретроспективний аналіз теоретичної спадщини 

українських учених засвідчує, що вони зосереджували увагу не лише на 

поширенні й популяризації, а й на подальшому розвитку й критичному аналізі 

австрійського суб’єктивно-психологічного варіанту маржиналізму.  

Особливо відзначимо економічні погляди Р. Орженцького, одного із 

небагатьох дослідників творчості К. Менгера, який привернув увагу до 
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універсального, міждисциплінарного характеру подальшого застосування теорії 

граничної корисності поза межами економічної науки. Дослідник вважав 

теорію граничної корисності універсальною, такою, що відкриває широкі 

перспективи для можливого зведення явищ різного порядку до однієї 

першооснови, підкреслював значення психологічного методу дослідження 

К. Менгера, про доцільність використання якого, на його думку, свідчить 

поширення схожої методології в історії, праві, інших соціальних науках.Отже, 

український учений розвинув теоретико-методологічні підходи представників 

австрійської психологічної школи та посприяв поширенню на українських 

теренах інтелектуальних новацій провідного тогочасного західноєвропейського 

напряму економічної науки – австрійського суб’єктивно-психологічного. 

Першоосновами ідентифікації, впровадження та подальшої реалізації 

неоліберального концепту економічної свободи ми вважаємо такі принципові 

підходи: додержання наперед визначених правил і норм в економічній 

діяльності; інституціоналізація економічних взаємодій індивідів та 

економічного середовища в цілому; формування конкурентного характеру 

ринків; забезпечення основ конкурентного доступу до економічних ресурсів; 

рівний доступ до інфраструктури усіх учасників ринку; відсутність 

дискримінації в економічній діяльності; повага до власності як ключової 

економічної інституції; законодавчий захист приватної власності; дерегуляція 

окремих сфер економічного життя; усвідомлення економічної свободи й 

відповідальності усіма економічними суб’єктами; посилення відповідальності 

економічних суб’єктів і держави за наслідки економічної діяльності; 

розбудова/підтримання обмеженої за розміром і функціями та сильної за 

повноваженнями держави; усвідомлена відмова від патерналістського типу 

держави; прозорість економічної діяльності й економічних процесів в усіх 

сферах; лібералізація підприємницької діяльності; формування сприятливого 

інституційного середовища щодо дозвільного і ліцензійного регулювання та ін.  
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено вирішення важливої наукової проблеми 

комплексного теоретико-методологічного дослідження становлення і розвитку 

австрійської традиції економічного аналізу, її місця в структурі та еволюції 

економічної теорії, евристичного потенціалу австрійської методології та 

концептуальних основ її практичної реалізації в історико-економічній 

ретроспективі та перспективі. Виконане дослідження дало змогу сформулювати 

висновки, які відображають вирішення поставлених завдань відповідно до 

визначеної мети.  

1. Виявлено зміст ідейно-ціннісного базису австрійської наукової традиції, 

започаткованого ідеями та концепціями економічного лібералізму та 

закріпленого сучасними ціннісними настановами неолібералізму. Ліберальна 

традиція в економічній науці, заснована А. Смітом у XVIII столітті поклала 

початок економічному лібералізму в його поліморфному змісті та 

багатоманітних формах і потужно вплинула на формування австрійського 

економічного світогляду. Неоліберальна теорія, основні школи якої були 
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інституційно оформлені вже у 1930-х роках, містила у своєму складі 

австрійську школу неолібералізму. Наразі ліберальний та неоліберальний 

концепти економічної свободи лежать в основі австрійської традиції 

економічного аналізу та ґрунтуються на вимогах повномасштабного 

додержання права вільного вибору, добровільного обміну та конкурентності 

економічних відносин, відкритості ринків, недискримінаційного характеру 

ведення та координації економічної діяльності, чіткого визначення, 

специфікації, додержання і захисту прав власності.  

2. Проведений історико-економічний аналіз дозволив ідентифікувати 

творчу спадщину австрійської суб’єктивно-психологічної школи маржиналізму, 

уособлену соціально-економічним ученням К. Менгера в якості теоретико-

методологічної першооснови австрійської наукової традиції. Виявлено, що в 

межах менгерівського учення та соціально-економічних поглядів представників 

австрійської школи детерміновано фундаментальні засновки австрійської 

наукової традиції: суб’єктивний підхід, психолого-економічний принцип 

граничної корисності, методологічний індивідуалізм, пріоритет споживання, 

пріоритетність абстрактних методів пізнання,  психологізація економічних 

досліджень. Визначено, що в межах маржиналізму відбувалась взаємодія трьох 

конкуруючих, проте взаємообумовлених дослідницьких традицій: австрійської, 

лозаннської та кембризької, причому дві останні повною мірою інтегровані до 

мейнстріму сучасної економічної науки. Ключовою внутрішньою суперечністю 

маржиналізму визнано суперечність між австрійською суб’єктивно-

психологічною та лозаннською математичною школами щодо пріоритетності 

каузального/функціонального аналізу, меж застосування суб’єктивного 

підходу, необхідності використання математичних методів, динамічного 

/статичного аналізу ринкових ситуацій та ін. Активізація послідовників 

К. Менгера та Л. Вальраса у 1890-х роках призвела до загострення науково-

теоретичних суперечностей між школами, на тлі якого відбулося формування та 

посилення кембризької школи маржиналізму на чолі з А. Маршаллом. 

3. Доведено, що більшість методологічних підходів та теоретичних 

поглядів Й. Шумпетера відповідає австрійській традиції економічного 

аналізу. Соціально-економічні вчення Й. Шумпетера і Л. фон Мізеса 

класифіковано як неортодоксальні, адже вони демонструють відмову від 

неокласичної статичної теорії на користь динамічного підходу. Проведений 

порівняльний аналіз економіко-теоретичних систем австрійських економістів 

дозволяє зробити висновок про революційність ідей Й. Шумпетера в галузі 

економічної динаміки та Л. фон Мізеса в царині праксиології. Неоліберальні 

погляди Л. фон Мізеса демонструють розвиток австрійської економічної 

традиції, а перевагами шумпетерівської теорії є синтез абстрактно-

теоретичного й конкретно-історичного аналізу, поєднання економічного й 

соціологічного підходів. Динамічний аналіз конкуренції, викладений 

Й. Шумпетером у термінах інноваційного процесу «творчого руйнування» 

та Ф. фон Хайєком як пошукової, евристичної «процедури відкриття» 

враховує нерівноважні стани і недосконалості конкуренції, а тому здатний 

становити основу сучасного наукового бачення конкурентних процесів. 
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4. Проаналізовано концептуально-методологічні засади австрійської 

неортодоксальної традиції та ключові відмінності австрійської парадигми 

економічної теорії, яка характеризується філософською, ідейно-теоретичною й 

методологічною цілісністю. Австрійський неолібералізм наразі виступає 

безпосереднім носієм австрійської традиції та ідейним наступником 

австрійської суб’єктивно-психологічної школи. Доведено універсальність 

змісту та значення ідейно-філософських і теоретико-методологічних підходів 

австрійської дослідницької традиції. Австрійська традиція економічного 

аналізу представлена теоретико-методологічними імперативами, що 

визначають її позиціонування в сучасній економічній теорії: праксиологічні 

засади економічної теорії і суспільних наук загалом (так звана логіка дії); 

посилення індивідуалізму і суб’єктивізму в економічної теорії, неприйняття 

сцієнтизму; механізм суспільної координації, втілений в концепції спонтанного 

порядку; реалістична теорія динамічного ринкового процесу і підприємництва; 

концепція розпорошеного неявного знання; австрійська теорія конкуренції як 

«процедури відкриття»; критичний аналіз централізованого планування та 

інших проявів соціального конструктивізму; критика державного регулювання, 

макроекономічного підходу та кейнсіанського типу економічної політики; 

австрійська грошова теорія; австрійська теорія економічних коливань. 

5. Розкрито значення суб’єктивно-праксиологічного підходу 

Л. фон Мізеса, в якому превалює концепт людини діючої, вивчення механізмів 

здійснення нею вибору, виявлення відмінностей її поведінки від інстинктивної, 

аналіз обмежень, що накладаються на людську поведінку соціумом та ін. 

Праксиологія як наука повинна реалізувати уявлення суспільствознавців, 

економістів та представників точних наук щодо раціональної діяльності, дій та  

поведінки людини; стати галуззю наукових досліджень, що вивчає загальні 

умови й методи раціональної людської діяльності; набути універсального 

метатеоретичного, міждисциплінарного та методологічного характеру. 

Одними з найбільш цікавих та оригінальних наукових розвідок визнано 

творчі пошуки Л. фон Мізеса щодо формування універсальної теорії людської 

діяльності та Є. Слуцького щодо побудови теорії формальної економіки, що не 

посіли чільного місця в сучасній економічній науці. Надано пояснення такого 

стану, що криється наразі у переважанні вузькоспеціалізованих економічних 

досліджень, відсутності повноцінних традицій комплексного розгляду проблем 

економіки та інших галузей знань, а також у нематематизованій формі викладу 

ідей праксиології Л. фон Мізесом та Є. Слуцьким, яка не сприймається 

більшістю ортодоксальних неокласичних економістів. 

6. На основі комплексного дослідження австрійських першоджерел 

детерміновано теорію спонтанного, розширеного порядку, який виникає 

еволюційним шляхом в ході природного процесу суспільного розвитку. 

Виявлено, що концепція спонтанного порядку Ф. фон Хайєка має значну 

інституційну спрямованість. Першоосновою соціально-економічного 

порядку, який є наслідком розвитку, є сукупність норм та інституцій, які 

формують і підтримують його як самоутворюваний, ендогенний або 

спонтанний. Ф. фон Хайєк підкреслював, що першопричиною ґенези 
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абстрактних правил поведінки (норм, інституцій) стала об’єктивна 

неможливість передбачення усіх наслідків людської діяльності;  узгодження 

абстрактних правил із запланованими поточними результатами діяльності 

суспільства неможливе, адже вони є продуктом суспільної еволюції. Визначено, 

що австрійська теорія соціальної еволюції виявляється у формі конкуренції 

різних традицій, звичаів, інституцій, а її результатом є здійснення 

конкурентного відбору найбільш життєздатних інституційних норм та правил. 

7. Виявлено сутність конкурентного процесу у дослідженнях економістів 

австрійської традиції, який має чітко виражений інноваційний зміст і 

евристичний потенціал та забезпечує результативність економічної діяльності в 

умовах просторової і темпоральної невизначеності. Австрійська конкуренція 

відображає динаміку змін на мікро-, мезо-, макрорівнях економічної системи, а 

не фіксує статичне рівноважне середовище функціонування фірм на товарних 

ринках. Конкуренцію на усіх рівнях визнано подібною до процесу 

еволюційного відбору, боротьби за існування, яка за певних умов природно 

породжує монополію. Австрійська теорія конкуренції є наразі найбільш 

адекватним та реалістичним поясненням конкурентного процесу в умовах 

зростаючої невизначеності траєкторій руху економічних систем, а тому має 

значний потенціал для використання у теоретичних побудовах та практичній 

діяльності. В сучасній економічній теорії стандартна неокласична рівновага 

поступово доповнюється динамічним аналізом конкуренції як пошукової 

«процедури відкриття», що передбачає аналіз нерівноважних станів. 

8. Теоретичне осмислення концепції економічних коливань, презентованої 

австрійською школою неолібералізму, дозволяє класифікувати її як таку, що 

базується на монетарному тлумаченні економічного циклу і відбиває 

взаємозв’язок грошового і реального секторів економіки. Причинами 

економічних коливань, за Л. фон Мізесом, є помилкові інвестиції (надлишкове 

інвестування) та надлишкове споживання. Надлишкове інвестування, здійснене 

у віддалене майбутнє, без належного обрахунку ефективності обумовлює 

суттєве подовження періодів виробництва, «зв’язує» кредитні ресурси, 

викликаючи їх дефіцитність у наступних періодах. Надлишкове споживання 

збільшується в умовах штучно низької процентної ставки, доступного 

кредитування і розширення споживання за рахунок зниження заощаджень. 

Економічні процеси у сфері грошово-кредитних відносин визнано такими, що 

мають внутрішньо притаманну дискретність, а невиважена державна грошово-

кредитна політика, на думку австрійців, суттєво посилює флуктуації. 

9. Розкриття проблематики соціальної справедливості має фундаментальне 

значення для розуміння класичних ліберальних і сучасних неоліберальних 

теорій. Виявлено, що панівна доктрина «соціальної» (розподільної, 

дистрибутивної) справедливості протистоїть ліберальному концепту 

індивідуальної або комутативної справедливості. Прихильники егалітарної 

концепції дистрибутивної справедливості формують своєрідний культ 

соціальної справедливості, який неминуче руйнує свободу особистого вибору 

та мотиваційні механізми будь-якого суспільства, проте залишається вельми 

привабливим як для пересічних громадян, так і для політиків. Хайєківський 
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критичний аналіз висвітлив комплекс небезпек, що випливають з теоретичного 

осмислення і практичної реалізації принципів дистрибутивної справедливості: 

невизначеність критеріїв справедливої структури розподілу, перерозподіл 

значних часток суспільного продукту на користь окремих осіб чи їхніх груп, 

використання концепції соціальної справедливості в якості ідеологічної основи 

реалізації рентоорієнтованої поведінки окремих груп та політиків та ін.  

10. Обґрунтовано теоретико-концептуальну цілісність та проблемно-

структурну неоднорідність неоліберального напряму економічної теорії. 

Доведено, що австрійська неоліберальна школа як спадкоємиця австрійської 

дослідницької традиції виникла та розвивалась в певному ідейно-теоретичному 

оточенні й інтелектуальному середовищі, насамперед пов’язаному зі 

становленням та еволюцією неоліберальних шкіл (англійської, французької, 

німецької) на європейському континенті та чиказької школи у США. Такий 

характер розвитку втілився у взаємовпливі та взаємообумовленості 

неоліберальних ідей і підходів представників окремих шкіл неолібералізму, 

спільному ідейно-філософському підґрунті окремих учень, обумовленому 

традиціями класичної політекономії та європейського економічного лібералізму 

(у спільноті європейських неолібералів), спорідненості їх методологічних 

прийомів та аргументації висновків. Доведено, що сучасний економічний 

неолібералізм органічно поєднує притаманні йому національні ознаки та 

універсальний теоретико-методологічний і практичний зміст. 

11. Проаналізовано ключові напрями ідейно-теоретичної та методологічної 

взаємодії австрійської неортодоксальної традиції з провідними течіями сучасної 

економічної науки. Отже, австрійська дослідницька традиція перебуває у стані 

перманентної інтелектуальної конфронтації з ортодоксальною неокласикою, 

мейнстрімом сучасної економічної науки, особливості якої розкрито у даній 

роботі, а також у стані ідейно-теоретичного протистояння з основоположними 

принципами кейнсіанської теорії, за винятком посткейнсіанства, яке активно 

використовує ідеї фундаментальної невизначеності майбутнього, врахування 

психології економічних суб’єктів та ін. Пом’якшення позицій з боку 

неокласичної теорії відбувається у напрямку використання, після відповідної 

модифікації, окремих піонерних розвідок австрійської традиції, зокрема 

принципу недосконалого знання, елементів критичного аналізу соціалізму, 

інтервенціонізму, кейнсіанства тощо. 

Австрійська дослідницька традиція чинить потужний вплив на 

поведінкову економічну теорію в частині визнання можливості ефективного 

функціонування економічної системи в умовах неповної інформованості та 

обмеженої раціональності економічних суб’єктів та на еволюційну економічну 

теорію в аспекті дослідження процесу виникнення складноорганізованих 

спонтанних порядків та використання еволюційного підходу. Австрійська 

традиція економічного аналізу перебуває у стані креативної взаємодії з 

сучасним неоінституціоналізмом, який потужно використовує австрійські 

методологічні підходи (передусім вчення Ф. фон Хайєка): методологічний 

індивідуалізм, концепцію раціональної необізнаності та обмежених 

когнітивних здібностей індивідів, принципи інституційного структурування та 
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інституційних змін, концепцію розширеного порядка, що репрезентує 

можливості співробітництва індивідів в ситуаціях розпорошеного знання та ін.  

12. Систематизовано значення ідей послідовників австрійської 

неортодоксальної традиції, роль їхніх розвідок в сучасній економічній теорії. 

Розкрито внутрішню суперечність новітньої австрійської школи (так званого 

шостого покоління австрійської традиції), що полягає у протиріччі двох 

провідних течій, обумовлених епістемологічними розбіжностями учень їх 

засновників – Ф. фон Хайєка та Л. фон Мізеса. Представники хайєківської течії 

в межах новітньої австрійської школи реалізують, хоча й в обмеженому 

масштабі, намагання інтегруватися до панівного неокласичного мейнстріму, 

зокрема в аспектах визнання й використання динамічної теорії ринків, теорії 

суспільного вибору, монетаристської версії кількісної теорії грошей, теорії прав 

власності та ін.; водночас зберігаються суттєві розбіжності щодо можливостей 

залучення до панівної неокласичної ортодоксії інших провідних розвідок 

Ф. фон Хайєка, зокрема теорії спонтанного порядку, специфічних австрійських 

теорій капіталу та ділового циклу. Вказано на суперечності використання 

апріорного підходу, який надає теоретико-методологічної завершеності 

мізесівсько-ротбардівській течії новітньої австрійської школи, але й провокує її 

абсолютизацію та маргіналізацію в сучасній економічній науці. 

13. Глибоке теоретичне осмислення і критичне сприйняття австрійської 

економічної теорії послужило збагаченню української і світової економічної 

науки власним розумінням нагальних проблем економічної теорії, від 

центрального тогочасного питання – цінності, до мотивації людської поведінки, 

сутності ринку, необхідності соціалізації економічних відносин (М. Туган-

Барановський), використання функціонального підходу в теорії попиту, 

позбавлення від надмірного суб’єктивізму і психологізму, побудови 

формалізованої теорії праксиології (Є. Слуцький), викладу теорії граничної 

корисності та цінності К. Менгера, послідовного розвитку ідей австрійської 

школи, критиці з позицій суб’єктивно-психологічної школи класичної та 

марксистської теорії цінності, залучення принципу граничної корисності до 

оцінювання витрат виробництва (Р. Орженцький). Вчений послідовно 

дотримувався суб’єктивно-психологічного напряму досліджень економічних 

явищ, в теорії корисності визначав психо-фізичну й економічну складову, 

намагався розкрити метафізичну сутність цінності, виводив закони цінності із 

формальних законів свідомої діяльності. 

14. Визначено, що лібералізація соціально-економічних відносин та 

економічна свобода виступає мірилом того, наскільки державні інституції 

здатні забезпечувати відкритість ринків, захист приватної власності, доступ до 

надійного фінансування, право споживача вільно обирати товари та послуги, 

право виробника вільно обирати контрагентів та сфери застосування капіталу. 

Вимірювання інтегрального індексу економічної свободи шляхом ранжування 

економік окремих країн світу надає практичної реалізації цьому мірилу і є 

втіленням неоліберальних ідеалів та цінностей. Наразі правова система в 

Україні не забезпечує необхідних умов для реалізації неоліберального концепту 

економічної свободи, передусім захисту прав власності та виконання умов 
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укладених контрактів. Пояснюється такий стан не лише утисками економічної 

свободи з боку державних інституцій, а й відсутністю відповідальності 

економічних суб’єктів за свої рішення та дії, їх ухилянням від виконання узятих 

зобов’язань, а також функціонуванням окремих сфер господарювання поза 

інституційною матрицею легальних ринкових взаємовідносин. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Нестеренко О. П. Австрійська традиція економічного аналізу : 

монографія. Київ : Ліра–К, 2020. 395 с. (19 д.а.). 

2. Нестеренко О.П. Економіко-історичний та соціологічний аналіз у 

науковій спадщині М.Х. Бунге. М. Бунге: сучасний дискурс : монографія / за 

ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2005. С. 98–108. (0,6 д.а.). 

3. Нестеренко О.П.  Є. Слуцький як дослідник історії економічної науки. 

Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності : монографія / за 

ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2007. С. 102–120. (0,9 д.а.). 

4. Нестеренко О. П. Європейський вектор розвитку: лібералізація 

соціально-економічних відносин в Україні крізь призму австрійської 

неоліберальної теорії. Економічна стратегія та політика реалізації 

європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та 

протиріччя : монографія / за ред. проф. В.Д. Базилевича, проф. Осецького В.Л. 

Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС 

«Центр економічних досліджень» ; ЗАТ «Нічлава», 2018. С. 148–164. (0,9 д.а.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

5. Нестеренко О.П.  Сучасний монетаризм і Україна: проблеми сумісності. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2000. № 46. С. 29–31. (0,35 д.а.). 

6. Нестеренко О.П. Сучасна інституціональна парадигма економічної 

науки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2001. № 49. С. 75–79. (0,4 д.а.). 

7. Нестеренко О.П.  Теоретичне і прикладне значення інституційної теорії. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2003. № 66-67. С.13–15. (0,35 д.а.).  

8. Нестеренко О.П.  Теоретико-методологічні засади неоліберального 

вчення Ф. А. фон Хайєка. Економічна теорія. 2004. № 1. С. 84–92. (0,6 д.а.). 

9. Нестеренко О.П.  Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток 

економічної науки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 

України : зб. наук. праць. Суми, УАБС, 2004. Т. 11. С. 138–147. (0,5 д.а.). 

10. Нестеренко О.П.  Ціннісні орієнтири економічної теорії і творчість 

Ф. А. фон Хайєка. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 12. 2005. С. 135–

143. (0,6 д.а.). 



30  

11. Нестеренко О.П. Податкове реформування в Україні: інституційний 

аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2005. № 75-76. С. 22–26. (0,5 д.а.). 

12. Нестеренко О.П. Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння 

основних течій сучасної економічної науки. Теоретичні та прикладні питання 

економіки. 2007. Вип.12. С. 254–261. (0,6 д.а.). 

13. Нестеренко О.П. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині 

М. Зібера. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Економіка. 2007. № 96. С. 23–27. (0,6 д.а.). 

14. Нестеренко О.П. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та 

методології. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Економіка. 2006. № 86-87. С. 77–81. (0,6 д.а.). 

15. Нестеренко О.П. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2007. № 93. С. 10–14. (0,6 д.а.). 

16. Нестеренко О. П., Онопко М. О. Кількісна теорія грошей в контексті 

еволюції грошово-кредитних відносин. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2007. № 92. С. 20–22. 

(0,4 д.а.) (особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні ліберальних основ 

монетаристської економічної теорії та грошової політики – 0,2 д.а.). 

17. Нестеренко О.П.  Австрійська теорія економічних коливань у поясненні 

тенденцій розвитку банківської системи. Європейський вектор економічного 

розвитку. 2008. Вип. 1 (4). С. 71–77. (0,5 д.а.). 

18. Нестеренко О.П.  Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2008. № 101. С. 10–13. (0,6 д.а.). 

19. Нестеренко О.П.  Австрійська традиція економічного аналізу в 

поясненні трансформації економічних систем. Актуальні проблеми економіки. 

2008. № 5. С. 37–42. (0,45 д.а.). 

20. Нестеренко О.П.  Австрійський та німецький неолібералізм: єдність 

підходів і методологічні відмінності. Збірник наукових праць Черкаського 

державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2008. Вип. 

20. С. 46–50. (0,5 д.а.). 

21. Нестеренко О.П.  Інноваційний зміст конкуренції у дослідженнях 

австрійського неолібералізму. Теорії мікро- макроекономіки. 2008. Вип. 29. 

С. 303–313. (0,6 д.а.). 

22. Нестеренко О.П.  Конкуренція та монополія в економічній системі: 

погляд неоавстрійської школи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 

2008. Вип.17. С. 196–203. (0,55 д.а.). 

23. Нестеренко О.П.  Неоліберальна концепція соціально відповідальної 

держави. Вісник Академії праці та соціальних відносин. 2008. № 3. С. 78–81. 

(0,4 д.а.). 

24. Нестеренко О.П.  Праксеологія як наука: підходи Є. Слуцького та 

Л. фон Мізеса. Вчені записки Університету «КРОК». 2008. Вип. 17. C. 45–53. 

(0,6 д.а.). 



31  

25. Нестеренко О.П.  Праксеологія як філософська основа австрійського 

неолібералізму. Банківська справа. 2008. № 5. С. 80–89. (0,7 д.а.). 

26. Нестеренко О.П. Теорія економічного циклу: аналіз австрійської 

школи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. 2008. № 102. С. 41–44. (0,6 д.а.). 

27. Нестеренко О.П. Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти 

взаємодії. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 

Економіка. 2011. Вип. 579–580. С. 29–35. (0,5 д.а.). 

28. Нестеренко О.П. Австрійська суб’єктивно-психологічна школа та 

формування австрійської традиції економічного аналізу. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 132. 

С. 13–15. (0,5 д.а.). 

29. Нестеренко О.П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: 

історична ретроспектива. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. 

Вип. 27. Том 2. С. 182–189. (0,5 д.а.). 

30. Нестеренко О.П. Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор 

австрійської традиції (З нагоди 140–річчя публікації праці «Основи політичної 

економії»). Економічна теорія. 2012. № 2. С. 72–84. (0,85 д.а.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені 

до міжнародних наукометричних баз даних: 

31.  Нестеренко О.П. Вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи 

на українську економічну думку. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 144. С. 28–32. 

(0,6 д.а.) (журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index 

Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RepEc та ін.).  

32. Нестеренко Е.П. Теория спонтанного порядка Ф. фон Хайека. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 

2013. № 146. С. 52–56. (0,6 д.а.) (журнал зареєстровано в міжнародних 

наукометричних базах  Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals 

Directory, RepEc та ін.).  

33. Нестеренко О.П.  Неоліберальна концепція соціальної справедливості. 

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 

2014. № 3–4 [71]. С. 77–81. (0,5 д.а.) (журнал зареєстровано в міжнародних 

наукометричних базах  Index Copernicus, ResearchBib та ін.). 

34. Базилевич В. Д., Гайдай Т. В., Нестеренко О. П. Актуальний дискурс 

економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття. 

Економічна теорія. 2018. № 1. С. 95–113. (1,5 д.а.) (особистий внесок автора 

полягає у розкритті ключових методологічних відмінностей австрійської 

гетеродоксальної традиції в контексті фундаментальних парадигмальних 

зрушень сучасної економічній теорії ХХІ століття – 0,5 д.а.) (журнал 

зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google 

Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH PLUS). 

35. Nesterenko O., Zdvizova M. Behavioral Economic Theory: a 

Methodological Breakthrough or Extension of the Boundaries of Dominant 



32  

Orthodoxy? Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 

2019. No 206. Р. 28–33. (0,7 д.а.) DOI: https://doi.org/10.17721/1728-

2667.2019/206-5/4 (особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні 

неоліберальних витоків поведінкової економічної теорії та концептуалізації 

впливу австрійської наукової традиції на розвиток поведінкової економіки – 

0,35 д.а.) (журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index 

Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RepEc та ін.). 

36. Нестеренко О. П. Австрійська традиція економічного аналізу: 

філософсько-методологічні імперативи. Вчені записки Університету «КРОК». 

2019. № 4 (56). С. 25–33. (0,65 д.а.)  DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-

2019-56-25-33 (журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах 

Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services, ULRICHSWEB, 

ARIR, ISI). 

37. Нестеренко О. П. Соціальна справедливість та ліберальна традиція: 

погляд Ф. фон Хайєка. Економічний вісник Національного гірничого 

університету. 2019. № 4 (68). С. 19–26. (0,7 д.а.) DOI: 

https://doi.org/10.33271/ev/68.019 (журнал зареєстровано в міжнародних 

наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib). 

38. Нестеренко О. П., Демиденко Л. М., Рейнська В.Б., Волкова М. В. 

Податкова система України: від квазі-ліберальної ретроспективи до 

неоліберальної перспективи? Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

та практики. 2020. Т. 1. № 32. С. 360–370. (1,0 д.а.) DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200579  (особистий внесок автора полягає у 

концептуалізації впливу австрійської гетеродоксальної наукової традиції на 

економічний розвиток в аспекті обґрунтування теоретико-методологічних 

засад податкової системи України – 0,3 д.а.) (журнал зареєстровано в 

міжнародних наукометричних базах Web of Science Core Collection, Index 

Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Citefactor, 

ResearchBib). 

 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

39. Нестеренко Е.П. Генезис социально-экономического порядка и роль 

общественных институтов в учении Фридриха фон Хайека. Труд и социальные 

отношения. 2013. № 4. С. 31–39. (0,6 д.а.) (журнал зареєстровано в 

міжнародних наукометричних базах Google Scholar, ULRICHSWEB). 

40. Nesterenko O., Demydenko L. Tax System of Ukraine: Neoliberal Challenge 

or Latent Shift? Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Vol. 5. 

2017. No 2. Р. 78–81. (0,6 д.а.) (особистий внесок автора полягає в 

обґрунтуванні необхідності модифікації податкової політики на 

неоліберальних засадах  австрійського економічного вчення – 0,3 д.а.). 

41. Nesterenko O. Liberalization оf Economic Development as a Driver of 

Economic Growth and Competitiveness of Ukraine’s Economy. Globalization and 

Business. Tbilisi, Georgia. 2019. No.8. Р. 77–82. (0,75 д.а.) (журнал зареєстровано 

в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, OAJI, Google Scholar, 

ERIH PLUS, Scientific Indexing Services, ISI). 

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/4
https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/4
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-25-33
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-25-33
https://doi.org/10.33271/ev/68.019
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200579


33  

42. Нестеренко О. Неоліберальний концепт економічної свободи: 

теоретико-методологічний зміст та практична реалізація. East European Science 

Journal. 2019. № 12 (52). Частина 4. С. 47–52. (0,6 д.а.) (журнал зареєстровано в 

міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Scientific Indexing 

Services, Google Scholar). 

 

Публікації апробаційного характеру: 

43. Нестеренко О. П. Роль сучасної інституціональної теорії у розвитку 

економічної науки. Сучасна економічна наука і освіта в Україні : зб. наук. 

праць. 2001. № 5. С. 151–154. (0,45 д.а.) 

44. Нестеренко О. П., Садовий М. М. Методологія сучасної економічної 

теорії. Вища школа. 2002. № 4-5. С. 67–81. (1,0 д.а.) (особистий внесок автора 

полягає у визначенні новітніх методологічних засад сучасних економічних 

теорій неолібералізму, неоконсерватизму, інституційного напряму, в тому 

числі австрійської школи – 0,5 д.а.). 

45. Нестеренко О. П. Необхідність та перспективи застосування здобутків 

сучасного інституціоналізму у викладанні економічної теорії. Міжнародна 

науково-практична конференція «Стан та розвиток економічної науки у 

Київському університеті: ретроспектива, сучасність і перспектива»: зб. тез. 

Київ, 2004. С. 31–32. (0,15 д.а.) 

46. Нестеренко О. П. До питання про повну зайнятість та природний рівень 

безробіття. Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями 

їх розвитку : зб. наук. праць. Київ, ІПК ДСЗУ. 2006. Частина ІІ. С. 213–224. 

(0,6 д.а.) 

47. Нестеренко О. П. Грошово-кредитна політика та економічний цикл: 

аналіз австрійської школи. Проблеми і перспективи розвитку банківської 

системи України : зб. тез доп. Х всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 22-23 

листоп. 2007 р.): у 2-х т. Т.1. Суми, 2007. С. 146–147. (0,2 д.а.) 

48. Нестеренко О. П. Менгер Карл. Фінанси. Бюджет. Податки: 

національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. 

відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Т.І. Єфименко. Київ, 

2010. Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. С. 320–327. 

(0,9 д.а.) 

49. Нестеренко О. П. Мізес Людвиг Едлер фон. Фінанси. Бюджет. 

Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і 

міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. 

Т.І. Єфименко. Київ, 2010. Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової 

думки. С. 332–340. (0,85 д.а.) 

50. Нестеренко О. П. Ідеологія австрійського неолібералізму. Ідеологія в 

сучасному світі : матеріали доп. і вист. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 жовт. 

2011 р.). Київ, 2011. С. 108–109. (0,1 д.а.) 

51. Нестеренко О. П. Йозеф Шумпетер: поза межами існуючих 

теоретичних систем. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми 

економічного розвитку Й.А.Шумпетера : матеріали XX міжнар. наук.-практ. 

конф. (Чернівці, 14-15 жовт. 2011 р.). Чернівці, 2011. С. 13–15. (0,15 д.а.) 



34  

52. Нестеренко О. П. Методологічний дуалізм австрійського 

неолібералізму. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 

Украины : материалы X междунар. науч.-практ. конф. (Алушта, 2-4 окт. 2011 

г.). Симферополь, 2011. С. 114–115. (0,15 д.а.) 

53. Нестеренко Е. П.  Парадигмальный подход в экономической науке. 

Мир в XXI веке: экономические, правовые и социально-культурные перспективы 

развития : материалы 8-й междунар. науч.-практ. конф. 8 нояб. 2012 г. : сб. 

науч. статей : в 2 ч. Ч. 2. Москва : РУДН, 2012. С. 143–148. (0,3 д.а.) 

54. Нестеренко О. П. Інститут корпоративної соціальної відповідальності: 

проблеми становлення. Корпоративна соціальна відповідальність – фактор 

сталого розвитку держави : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 

23-26 квіт. 2012 р.). Київ, 2012. С. 87–89. (0,2 д.а.) 

55. Нестеренко О. П. До питання класифікації парадигм в економічній 

теорії. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). Київ : Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 110–114. (0,25 д.а.) 

URL:   http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf  

56. Нестеренко О. П. Творче руйнування: підприємницьке мислення і 

підприємницька діяльність Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне 

звучання економічних та управлінських ідей : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 29-30 листоп. 2012 р.).  Київ : Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2012. С. 32–34. (0,25 д.а.) URL:  

http://econom.univ.kiev.ua/wp-

content/uploads/science/conferences/2012/Shumpetera/conf_Shumpetera.pdf 

57. Нестеренко О. П. Менгер Карл. Фінанси. Бюджет. Податки. 

Національна та міжнародна термінологія. Т. 1 : Еволюція національної та 

світової фінансової думки. Історичні портрети. / П.М. Леоненко (керівник авт. 

кол.). Київ, 2013. С. 349–356. (0,9 д.а.) 

58. Нестеренко О. П. Мізес Людвиг Едлер фон. Фінанси. Бюджет. 

Податки. Національна та міжнародна термінологія. Т. 1 : Еволюція 

національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. / 

П.М. Леоненко (керівник авт.кол.). Київ, 2013. С. 370–378. (0,9 д.а.) 

59. Нестеренко О. П. Актуальні проблеми економічної теорії в аспекті 

міждисциплінарності. Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень : матеріали наук.-практ. конф. (Київ,  10–11 листоп. 2015 р.). Київ, 

2015. С. 91–93. (0,1 д.а.) 

60. Нестеренко О. П. Суперечності системи перерозподілу доходів: ілюзія 

соціальної справедливості. Модернізація українського суспільства у світлі 

угоди про асоціацію з ЄС : зб. наук. праць. Київ, 2015. С. 37–39. (0,15 д.а.) 

61. Нестеренко О. П. Теорія та історія в сучасному економічному дискурсі. 

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІ міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 жовтня 2015 р.); Київ : Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 2015. С. 90–94. (0,3 д.а.)  URL: 

https://econom.univ.kiev.ua/wp-

content/uploads/science/conferences/2015/Paradigm/materials2015.pdf 

http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2012/Shumpetera/conf_Shumpetera.pdf
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2012/Shumpetera/conf_Shumpetera.pdf


35  

62. Нестеренко О. П. Ідеї і смисли економічної теорії: інновації чи 

адаптація? Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних 

проблем : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 берез. 2016 р.). Київ, 2016. 

С. 41–44. (0,25 д.а.) 

63. Нестеренко О. П. Ліберальна традиція економічного аналізу та 

сучасний неолібералізм у контексті сучасних викликів епохи. Сучасні 

економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : зб. 

матеріалів всеукр. круглого столу (Київ, 10 листоп. 2016 р.). Київ, 2016. С. 59–

64. (0,3 д.а.) URL: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii

+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf 

64. Нестеренко О. П. Австрійська теорія підприємництва. Підприємництво 

як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали круглого столу (Київ, 1 груд. 

2016 р.). Київ, НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України»,  

2016. С. 40–41. (0,1 д.а.) URL: http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf 

65. Нестеренко Е. П. Либерализация современного экономического 

развития как предпосылка усиления финансовой глобализации. Role of 

Investments in Digital Economy Development in the Context of Financial 

Globalization : intern. scient. conf. 22-23 decembrie 2016. Chişinău, 2017. Р. 213–

215. (0,2 д.а.) 

66. Нестеренко О. П. Внесок авcтрійської економічної традиції в 

методологію економічної науки. Парадигмальні зрушення в економічній теорії 

ХХІ ст. : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.); 

Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 

С. 412–416. (0,3 д.а.)  URL: 

https://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/

Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf 

67. Нестеренко Е. П. Современное понимание либерализации 

экономического развития. Actual problems of social sciences : XXVIII int. scient. 

conf. (Tbilisi, October 12, 2017). Tbilisi, 2017. Р. 60–62. (0,2 д.а.) 

68. Нестеренко О. П. Австрійська школа та марксизм: Бем-Баверк contra 

Маркс. Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть : 

зб. матеріалів Всеукр. круглого столу (Київ, 25 квіт. 2018 р.). Київ, 2018. 

C. 129–134. (0,25 д.а.) URL: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii

+ta+teorii+gospodarstva/212121ZbD196rnik28A529-verstka_Marks__2018.pdf 

69. Нестеренко О. П. Поведінкова економічна теорія: інновації у розумінні 

економічної поведінки. Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення 

сучасних проблем : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 19–20 квітня 2018 р.); 

НУ «Києво-Могилянська академія». Київ : Знання України, 2018. С. 84–87. 

(0,2 д.а.). URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14568 

70. Гайдай Т.В., Нестеренко О.П. Інституційний контекст 

євроінтеграційної стратегії України. Економічна стратегія та політика 

реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, 

виклики та протиріччя : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf
http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf
https://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf
https://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf


36  

конференції 25 травня 2018 року. Київ: Прінт Сервіс, 2018. С. 45–48. (0,2 д.а.) 

(особистий внесок автора полягає в розкритті неоліберальних засад 

інституціоналізації євроінтеграційної стратегії України – 0,1 д.а.)  

71. Гайдай Т. В., Нестеренко О. П. Філософсько-методологічна рефлексія у 

контексті теоретичного моделювання економічної поведінки людини. 

Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2018) : зб. наук. пр. / 

редколегія ; відп. секретар З. Е. Скринник. Київ, 2018. С. 94–105. (0,6 д.а.) 

(особистий внесок автора полягає у здійсненні узагальнення теоретичних 

моделей економічної поведінки людини в неокласичній, неоліберальній, 

поведінковій економічних теоріях – 0,3 д.а.). 

72. Нестеренко О. Методологія сучасної економічної науки в контексті 

глобальних викликів економічного розвитку. Фундаментальна економічна 

теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності. Зб. 

матеріалів Всеукр. Круглого столу 7 листоп. 2019 року. Київ : КНЕУ, 2019. 

С. 25–29. (0,3 д.а.) URL: 

https://drive.google.com/file/d/1EzQ0E2KFCcDG39mW8miU5K2UD77HWZ1T/vie

w 

73. Демиденко Л. М., Нестеренко О. П. Інструменти реалізації 

справедливого оподаткування у цифровій економіці. Проблеми формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури. Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції 23-25 травня 2019 р. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. С. 92–94. (0,2 д.а.) (особистий внесок автора полягає у 

розкритті неоліберальних засад податкової політики в цифровій економіці – 

0,1 д.а.) 

74. Demydenko L., Nesterenko O. Development of Small Business Taxation: 

Ukraine and Georgia practices. Economic, Legal and Social Problems of Modern 

Development,  20-21 September 2019. Conference Proccedings. Kutaisi, 2019. Р. 20–

21. (0,2 д.а.) (особистий внесок автора полягає у розкритті новітніх 

неоліберальних тенденцій в оподаткуванні малого бізнесу в Україні та Грузії – 

0,1 д.а.) 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Нестеренко О. П. Австрійська неортодоксальна традиція в еволюції 

економічної теорії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України, Київ, 2021. 

Дисертація систематизує сутнісний зміст австрійської дослідницької 

традиції та конкретизує її внесок у розвиток світової економічної думки. У 

роботі доведено, що сукупність ідей австрійської традиції становить 

неортодоксальну, самодостатню і завершену наукову парадигму. Здійснено 

теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано вирішення наукової 

проблеми становлення, нагромадження, розвитку і поширення економіко-
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теоретичних знань, методологічних і практичних підходів австрійської 

неортодоксальної традиції в контексті еволюції економічної теорії в 

просторовому, темпоральному та структурному аспектах. Арґументовано, що  

цілісна розгалужена система наукових поглядів представників австрійської 

традиції економічного аналізу претендує на роль концептуальної альтернативи 

панівній неокласичній ортодоксії. Обґрунтовано рекомендації щодо розробки 

методологічних основ імплементації неоліберальних настанов, спрямованих на 

інституціоналізацію та лібералізацію соціально-економічного простору.  

Ключові слова: австрійська неортодоксальна традиція економічного 

аналізу, австрійська парадигма економічної теорії, австрійська суб’єктивно-

психологічна школа, австрійська теорія економічних коливань, австрійська 

теорія конкуренції Ф. фон Хайєка, австрійська теорія соціальної (комутативної) 

справедливості, економічна свобода, економічний лібералізм та неолібералізм, 
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методологія економічної науки, неоліберальна економічна теорія, 

неоліберальне податкове реформування, неортодоксальне соціально-

економічне вчення Й. Шумпетера, праксиологія Л. фон Мізеса, суб’єктивний 

підхід. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Нестеренко Е. П. Австрийская неортодоксальная традиция в 

эволюции экономической теории. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической 

мысли. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины, Киев, 2021. 

Диссертация систематизирует сущностное содержание австрийской 

исследовательской традиции и конкретизирует ее вклад в развитие мировой 

экономической мысли. В работе доказано, что совокупность идей австрийской 

традиции составляет неортодоксальную, самодостаточную и завершенную 

научную парадигму. Осуществлено теоретико-методологическое обобщение и 

предложено решение научной проблемы становления, накопления, развития и 

распространения экономико-теоретических знаний, методологических и 

практических подходов австрийской неортодоксальной традиции в контексте 

эволюции экономической теории в пространственном, темпоральном и 

структурном аспектах. Аргументировано, что целостная разветвленная система 

научных взглядов представителей австрийской традиции экономического 

анализа претендует на роль концептуальной альтернативы господствующей 

неоклассической ортодоксии. Обоснованы рекомендации по разработке 

методологических основ имплементации неолиберальных установок, 

направленных на институционализацию и либерализацию социально-

экономического пространства. 
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экономического анализа, австрийская парадигма экономической теории, 

австрийская субъективно-психологическая школа, австрийская теория 

экономических колебаний, австрийская теория конкуренции Ф. фон Хайека, 
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институционально-эволюционный контекст социально-экономического 
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ABSTRACT 
Nesterenko O.P. Austrian Unorthodox Tradition in the Evolution of 

Economic Theory. – Qualification scientific work on the manuscript rights. 

Thesis for the scientific degree of Doctor of Sciences (Economics) in the 

specialty 08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

The study systematizes the essential content of the Austrian research tradition 

and specifies its contribution to the development of world economic thought. The 

research proves that the set of ideas of the Austrian tradition is an unorthodox, self-

sufficient and complete scientific paradigm.  

The thesis provides a theoretical and methodological generalization and offers a 

solution to the scientific problem of formation, accumulation, development and 

dissemination of economic and theoretical knowledge, methodological and practical 

approaches of the Austrian unorthodox tradition in the context of the evolution of 

economic theory in spatial, temporal and structural aspects. A comprehensive 

analysis of the scientific achievements of the Austrian subjective-psychological 

school, which confirmed the heterogeneity of the ideas of the marginalist direction of 

economics and the heterodoxy of the established Austrian tradition of economic 

analysis has been done. 

The endo- and exogenous influence of J. Schumpeter's unorthodox socio-

economic doctrine on the formation and development of the Austrian scientific 

tradition has been determined. The theories of J. Schumpeter and L. von Mises are 

classified as unorthodox primarily because they demonstrate the rejection of 

neoclassical static theory in favor of a dynamic approach.  

It has been determined that in modern economics the direct carrier and 

ideological successor of the Austrian subjective-psychological school is Austrian 

neoliberalism, which embodies the current development of the Austrian tradition of 

economic analysis. Comprehensive analysis and analytical generalization of existing 

scientific approaches and careful study of the creative work of Austrian neoliberalism 

has allowed to offer an author's interpretation of the content of the Austrian paradigm 

of economic theory. 
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It has been argued that the Austrian paradigm of economic theory as the basis 

of the Austrian tradition of economic analysis is characterized by ideological, 

philosophical and theoretical and methodological integrity. The most important 

philosophical and methodological imperatives of the Austrian research tradition has 

been considered in details: the praxiological approach, the phenomenon of 

methodological dualism, the critical analysis of scientism, and the further 

development of the subjective approach. Heterodoxy, uniqueness and originality of 

certain philosophical and methodological imperatives have been revealed. The 

universality of the content and significance of ideological-philosophical and 

theoretical-methodological approaches of the Austrian tradition in general and 

Austrian neoliberalism in particular has been emphasized. 

The economic and theoretical integrity of the Austrian heterodox tradition has 

been defined by the following economic and theoretical imperatives: logic of action 

(praxiology); strengthening individualism and subjectivism in economic theory; the 

mechanism of social coordination embodied in the concept of spontaneous socio-

economic order; realistic theory of dynamic market process and entrepreneurship; the 

concept of scattered, implicit knowledge; Austrian competition theory as a discovery 

procedure; critical analysis of centralized planning and manifestations of social 

constructivism; critique of state regulation, macroeconomic approach, Keynesian type 

of economic policy; Austrian monetary theory and the theory of economic 

fluctuations. 

It has been substantiated the specifics of the practical application of the 

theoretical guidelines of Austrian neoliberalism, which proves the contradictions of 

the current system of antitrust regulation, which leads to a weakening of competition. 

It has been revealed the content of the specific Austrian monetary theory of the 

economic cycle, based on the identification of the relationship between the monetary 

and real sectors of the economy. The causes of economic fluctuations has been 

revealed, in particular erroneous overinvestment made in remote periods without 

proper calculation of return and efficiency, and stimulating excess consumption, 

which is made possible by artificially low-interest rates and affordable lending. It has 

been highlighted the Austrian neoliberal concept of individual (commutative) justice, 

the development of which is a natural continuation of the liberal tradition in 

economics. Analytical generalization of F. von Hayek's scientific views allowed to 

offer the author's interpretation of the features of the critical analysis of the dominant 

concept of social justice.  

It has been discovered the influence of modern Austrian research tradition on 

the development of economics in Ukraine at the beginning of the XXI century in the 

conceptual certainty of further reform of the socio-economic system, outlined 

worldview concept of modernization of Ukraine's economy on the basis of its 

liberalization, have been made proposals to intensify neoliberal principles in the 

theory and practice of economic reform. It has been analyzed a retrospective of the 

formation, development and reform of the tax system of Ukraine, has been clarified 

the features of the current stage of evolution of the tax system.   
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