
 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

56 

 

Зайцев Юрій, 

д-р екон. наук, професор, 

Міжнародний європейський університет  
  

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ, ПОСТНЕОЛІБЕРАЛІЗМ І МОЖЛИВОСТІ  

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ 

СУЧАСНИХ НАЦІЙ 

 

Ключові слова: лібералізм, неолібералізм, постнеолібералізм,  

людиноцентрична, трансгуманістична парадигма, революція 4.0, суперечності, 

моделі економічного та соціального розвитку. 

 

Yurii Zaitsev, 

Doctor of Science (Economics), Professor, 

International European University  

 

NEOLIBERALISM, POSTNEOLIBERALISM AND THE POSSIBILITY  

OF FORMING EFFECTIVE MODELS FOR INCREASING  

THE WELFARE OF MODERN NATIONS 

 

Key words: liberalism, neoliberalism, postneoliberalism, human-centered, 

transhumanist paradigm, revolution 4.0, contradictions, models of economic and 

social development. 

 

На початку ХХІ ст. інерція парадигмального мислення, затягування у 

науковому середовищі процесу переоцінки реальної парадигмальної ефективності 

теорії, на засадах якої визначаються закономірності, тенденції та напрями 

економічного і соціального розвитку суспільства в умовах глобалізації та 

четвертої промислової революції, а саме неолібералізму, так само небезпечні, як й 

інерція кейнсіанства, неокейнсіанства у боротьбі наукових шкіл у попередній 

період. Така інерція фактично закриває шлях для формування ефективної 

економічної політики розвитку в епоху глобалізму на єдиних гуманістичних 

засадах і принципах. Адже принципи сучасного неолібералізму, мейнстріму, на 

наш погляд, мають ключову сутнісну ваду: його прихильники формулюють ці 

принципи, аналізуючи лише плинний інституціональний стан економіки та 

суспільства, хай навіть і домінуючий у теперішній час. Водночас системно-

філософський, міждисциплінарний підходи тощо передбачають необхідність при 

дослідженні будь-яких явищ і процесів прогнозувати майбутні стани, відносини, 

зміни. 

Таке розуміння принципів дослідження вимагає бачити економіку, 

соціальну систему не в застиглому, статичному стані ціннісних орієнтирів, 

сформованих неолібералами, але й у всій різнобарвності можливих викликів, 

суперечностей, які ведуть до банкрутства, безперспективності подальшого 

використання мейнстримівської моделі функціонування ринкової економічної 

системи. Адже субстанціональні засади економічної політики на принципах 
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неолібералізму неодмінно викличуть (і викликають в усе зростаючих масштабах) 

поглиблення нерівності, а отже й поляризації суспільства, зростання безробіття, 

перетворення частини активного населення в “прекаріат” – “новий небезпечний 

клас” (Гай Стендінг) і, зрештою, приведуть до ще більш жорсткого втручання 

держави в процеси регулювання економічного розвитку з метою запобігання 

системній ентропії. Така парадигмальна спрямованість неолібералізму почала 

визначати, та й сьогодні визначає, парадигмальні засади економічної політики 

провідних держав світу, які, в умовах стрімкої глобалізації, розповсюджуються 

(насаджуються) та сприймаються політиками більшості країн, у тому числі 

постсоціалістичних та країн третього світу. Фактично склалася ситуація, коли 

провідна у наш час наукова школа сучасної економічної теорії – неолібералізм – 

від виконання суто пізнавальних і концептуальних функцій перейшла до 

виконання функцій безпосередньо політичних, освячуючи парадигму економічної 

політики виключно в інтересах окремих соціальних груп, окремих груп країн 

“науковою аргументацією”, забуваючи водночас мудре пророцтво Джона Кенеді: 

“Якщо вільне суспільство не зможе допомогти багатьом бідним, воно не зможе 

спасти небагатьох багатих”. Відбувається це, на думку провідного сучасного 

теоретика Вольфганга Штрика, внаслідок існування “фундаментальної асиметрії 

капіталістичної політичної економії”, яка “полягає в тому, що претензії капіталу 

на адекватний рівень винагороди розглядаються як емпірично необхідні умови 

для функціонування всієї системи, а аналогічні претензії праці – як джерело 

перешкод” [1, с. 98].  

На противагу таким парадигмальним підходам неолібералізму у деяких 

країнах швидко формується постнеоліберальна парадигма економічної політики, 

яка націлює на зміни у ставленні влади до бідних, до “побудови соціального 

консенсусу” між бізнесом і суспільством. Фундаментальну її відмінність від 

неоліберальної парадигми сформулювали автори статті “Постнеолібералізм і 

боротьба за нього” Джемі Пек, Нік Теодор, Ніл Бреннер (2010). На думку 

вчених, “постнеоліберальна ера” – це етап у розвитку світової економіки, на 

якому “тиранія ринкових правил буде подолана початком багатостороннього 

співробітництва та наднаціональним регулюванням” [2, с. 123]. Специфічними 

особливостями такої “постнеоліберальної ери” мають стати, як вважають 

зазначені науковці, “мобілізація, визнання та висока оцінка значної кількості 

локальних форм розвитку, укорінених в локальні культури, цінності та рухи”. 

“Усе це може бути названо прогресивно плюралістичною економікою і цілком 

може знаменувати собою радикальний розрив із неоліберальним 

універсалізмом” [2, с. 125].  

Отже, основна особливість концепції постнеолібералізму полягає, на 

наше переконання, в тому, що вона позитивно сприймає ключові засади, 

принципи та умови людиноцентричної парадигми економічної політики, яка 

визначає та окреслює “прийоми гармонійного самоузгодження активності 

вільно діючих гуманітарних істот”. Серед них можна назвати, насамперед, такі: 

1) визнання необхідності системного використання функцій і сили держави з 

метою значного обмеження “провалів ринку”, пов’язаних, насамперед, з 

ігноруванням суб’єктами економічної діяльності соціальних, духовних, 

загальноцивілізаційних потреб та інтересів більшості населення планети; 2) 
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значне скорочення числа нужденних людей, оскільки люди, що знаходяться у 

такому стані, “не можуть бути вільними”; 3) “свідомий політичний вибір”, 

“політична воля уряду”, основу яких має складати, на наше переконання, 

повернення дослідників, політиків, бізнесу до системного політико-

економічного мислення. 

Як зазначають автори статті “Після неолібералізму: аналіз сучасності” 

(2013) Стюарт Холл, Дорін Мейсі та Майкл Рустін, “Протягом трьох десятиліть 

неоліберальна система приносила величезні прибутки для багатонаціональних 

інвестиційних установ та венчурних капіталістів і величезні накопичення 

багатства для нових світових багатіїв, водночас значно збільшуючи розрив між 

багатими та бідними та поглиблюючи нерівність доходів у масштабах, які не 

спостерігалися до другої світової війни”, внаслідок чого “відбувся і масовий 

перехід влади та ресурсів з громадських на приватні, з державних на ринкові.  

Ринок став моделлю соціальних відносин, обмінна цінність є єдиною цінністю”.  

Ті, серед яких неолібералізм став домінуючою тенденцією, зараз становлять 

його “глобальний клас”, із його “величезними привілеями та імунітетами”. 

“Вони винагороджують себе екстравагантно, вони будують власну ієрархію 

“іншості” та приналежності за допомогою дискримінації” [3]. “Одним із 

ключових напрямків ідеологічної зброї неолібералізму”, на думку цитованих 

авторів, “є сама неоліберальна економічна теорія. Етос “вільного ринку” 

прийнятий для того, щоб збільшувати ігнорування моральних норм і навіть 

самого закону. Комерціалізація виробила етос корупції та ухилення. Ідеологія 

конкурентного індивідуалізму також нав’язується – стигматизацією так званих 

“негідних” бідних”. “Таким чином”, – приходять до висновку дослідники 

проблеми, – “проєкт неолібералізму — це підтвердження історичного 

імперативу капіталу для отримання прибутку — за рахунок фінансування, 

глобалізації та подальшої комодифікації” [3]. 

Яскравим прикладом становлення та прояву постнеоліберальної 

платформи щодо визначення парадигми усталеного розвитку глобалізованої 

економіки у віддаленій стратегічній перспективі можуть слугувати  особливості 

функціонування ринкової економіки в таких полярних за рівнем розвитку 

політичної та економічної свободи країнах, як Китай, країни Північної Європи, 

США тощо. І Китаю, і скандинавським країнам вдається поєднувати 

економічний лібералізм із “прийомами гармонійного самоузгодження 

активності вільно діючих гуманітарних істот”, що означає реальну можливість 

значного скорочення нерівності та несправедливості в розподілі доходів у 

рамках існуючого способу виробництва. 

Отже, визначаючи природу, старатегічні цілі, функції та переваги 

постнеолібералізму, можна зробити висновки, згідно з якими: 

1. “Постнеолібералізм не є антикапіталістичним проєктом. Його мета — 

“не просто дослідження межі неолібералізму, а вивчення умовностей, що 

перевищують капіталізм”. 

2. “Постнеоліберальна ера характеризується головним чином пошуком 

прогресивних політичних альтернатив, що випливають із безлічі суперечностей 

неолібералізму. 

3. “Фактично існуюча держава розглядається як центральне поле змін”. 
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4. Бажані принципи та форми соціальної дії, які слід зміцнити, 

використовуючи як державу, так і нову теоретико-методологічну парадигму 

економічної політики — це солідарність; соціальна відповідальність; 

справедливість і демократія (включаючи економічну демократію) [4]. 
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