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У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну.
З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної
допомоги та її практичному втіленні, визначаються фактори, які обумовлюють специфіку сучасної
репрезентації соціальної допомоги.
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Предмет дослідження – форми культурної репрезентації соціальної допомоги.
Ціль дослідження – проаналізувати особливості репрезентації соціальної допомоги
в контексті культури постмодерна.
На відміну від давніх греків, які дбали про гармонію свого існування в світі та
вважали відхилення від загальної гармонії фатальною помилкою, яка породжує
ланцюг інших, постмодерна культура, зумовлена розвитком якісно нового етапу
західного капіталізму, породжує принципово нову світогляду парадигму, яка є
віддзеркаленням реалій сьогодення. Визначальними рисами буття сучасної людини
стали розлад, фраґментарність, мозаїчність, відсутність глибини, інтенсивність,
технологічність, пастиш – які охоплюють різні форми його вияву. З одного боку, ми
живемо у світі з високо розвинутими технологічними системами виробництва,
комунікацій, у світі постійних модернізацій та удосконалень, але, з іншого, ми
маємо складні повсякденні проблеми буття людини, які не можемо вирішити. Такий
стан речей приводить до того, що у багатьох людей вже нормою стала сильна
внутрішня збентеженість і постійна соціальна напруга, яка має місце і у
зовнішньому світі. Звідси розлад: розлад думок, розлад дій, розлад відносин,
маргіналізація як визначальна ознака сучасності. Ситуація постійної розірваності,
роз’єднаності спонукає до пошуку нових, або репрезентації вже існуючих,
технологій зібраності, цілісності. Саме в цьому контексті реалій сучасності
особливої актуальності набуває соціальна допомога, з одного боку як вже існуюча
форма соціальної підтримки в суспільстві, а, з іншого – як така, що принципово
відрізняється від своїх попередніх форм презентації і вже не може розглядатися як
їх подальша модифікація.
Термін «постмодернізм» вперше вживається у книзі Р. Ранвіця «Криза
європейської культури» (1917 р.). У подальшому (1934 р.) його використовує Ф. де
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Оніз для позначення авангардистського поетичного досвіду початку 20-х років. А.
Тойнбі у своїх працях 1934 - 1937 рр. позначає цим терміном епоху, яка розпочалася
після Першої світової війни. Однак у постійному обігу мовного спілкування воно
починає вживатися у другій половині ХХ ст. Його вживають для фіксації
інноваційних тенденцій в архітектурі та мистецтві, в художніх та вербальних його
формах. З часом його починають застосовувати до економічно-технологічної та
соціально-історичної сфер[8].
У кінці 60-х років у Франції з’являється «нова» соціальна філософія (А.
Глюксман, Л. Альтюссер, М. Герен, Ж. Дерріда, М. Фуко та ін.), яка мала не меті
переосмислити усі цінності класичної та сучасної філософії. Діяльність цих
філософів стала поштовхом для формування нової парадигми світосприйняття –
постмодерної. Як цілісна світоглядна концепція постмодерн стає предметом
обговорення з кінця 70-х років ХХ століття, спочатку переважно у літературі та
теорії мистецтва Франції, з часом в усій Європі, а згодом і в Америці. Одним з
перших принципи постмодерністського світовідчуття спробував проаналізувати в
своїй книзі «Ім’я рози» (1980) італійський письменник та філософ У. Еко.
Визначальною рисою цього світовідчуття був названий плюралізм як своєрідна
реальність і як нова модель сприйняття культури та суспільства. Таким чином на
зміну жорсткому доктринальному монологізму модерну з його бінарною
парадигмою мислення (добре – погане, біле – чорне, матеріалізм – ідеалізм тощо)
приходить плюралізм постмодерну з багатовекторністю та поліваріативністю.
Плюралізм як існуючу реальність і як нову модель світосприйняття важко було
аргументувати через відтворення базових ідей філософської традиції, орієнтованої
на пізнання абсолютної істини. Це породжує широкі дискусії у філософському
співтоваристві, розвиток яких знайшов своє відтворення у чисельних наукових
розвідках. Феномен постмодернізму та його різноманітні аспекти досліджують
вітчизняні мислителі (С. Куцепал, О. Пахльовська, В. Скуратівський, В.
Пономарьов, О. Івашина, Д. Стус, Т. Гундарова, В. Моренець та ін.), представники
філософії пострадянського простору (Н. Автономова, С. Зенкін, О. Гріцанов, І.
Ільїн, А. Колєсніков, В. Курицин, В. Кутирьов, М. Можейко, В. Подорога, М.
Риклін, Б. Соколов, М. Епштейн та ін) та зарубіжної інтелектуальної думки (Р. Барт,
Ж. Батай, М. Бланшо, Ж. Бодрийяр, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, С. Жижек,
П. Клоссовскі, Ю. Кристєва, Ф. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко, Ф. Джеймісон).
Перші спроби дослідження особливостей постмодерної культури ми
зустрічаємо в західноєвропейській та американській думці. Вони позбавлені
однозначності щодо розуміння постмодерну. В ньому бачать особливу історичну
епоху, яка відрізняється специфічним «станом розуму» (Ф. Ліотар), «аісторичне
повстання» без героїв проти сліпого інноваційного інформаційного суспільства (Ч.
Ньюмен), «приховану засадничу логіку культури» (Ф. Джеймісон). Але незважаючи
на різноманітність поглядів зарубіжних дослідників, – усі вони доходять висновку,
що постмодерна культура приносить альтернативний вибір: або стрімкий та
невтримний розвиток технологій, які спираються переважно на критерії їх
ефективності та на цінності панування – підпорядкування, або вибір нових
ціннісних орієнтирів, які відкривають перспективу «активного суспільства».
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Представники філософії пострадянського простору тривалий час філософські
розмірковування постмодерністів розглядали як «хибну свідомість» і не брали до
уваги той факт, що вони є віддзеркаленням сучасної реальності. Вони
зосереджували увагу переважно на критиці цих розмірковувань, або в кращому
випадку на коментуванні та їх ретранслюванні. Ставлення до постмодерної
світоглядної парадигми в цьому філософському дискурсі починає змінюватися лише
протягом останніх десяти років. Значну роль в розповсюдженні постмодернізму на
пострадянському просторі відіграли «Словники» під редакцією О.О. Гріцанова, які
видавалися в Мінську з 2000р. Осередком постмодерного мислення можна вважати
розробників СМД-методології, фундатором якої вважають Г.П. Щедровицького [2].
Теоретичні суперечки про постмодернізм на українських теренах об’єднує одна
спільна риса: постмодернізм трактується як певна закономірність, якої неможна
уникнути українській культурі як частині культури європейської, і водночас як
необхідна фаза «вивільнення» української культури від ряду внутрішніх
ідеологічних та естетичних стереотипів. Подібний підхід до цього явища
віддзеркалює типове для сьогоднішньої української теоретичної думки некритичне
сприйняття західної культури, неорганічне засвоєння її історичної динаміки, її
естетичної специфіки та її, врешті, парадигматичної цілісності. Таке некритичне
сприйняття Заходу та його культури – закономірний та, мабуть, і неминучий
результат різкого травматичного переходу України з однієї великої системи в іншу,
цілковито протилежну. Інерційне і «невідфільтроване» засвоєння парадигм західної
культури зумовило механічну аплікацію цих парадигм до специфіки українського
культурного контексту, неселективну абсорбцію інформативних потоків, що й
занурило українську критичну думку в теоретичний, методологічний та
термінологічний хаос.
В контексті теоретичних розмірковувань та аналізу різних аспектів
постмодерної культури соціальна допомога ніколи не займала центральних позицій
і витіснялася скоріше в периферійні зони мислення в той час як в практичній
площині вона усе частіше виходила на авансцену про, що свідчать праці С.
Шардлоу, Н. Тіммз, Дж. Чітем та ін [4]. Соціальна допомога як синтез практичної
діяльності і теорії, завжди була максимально наближена до того, що ми сьогодні
називаємо постмодернізмом, або використовуючи слова Зігмунда Баумана
«передбаченням постмодернізму». Вона завжди визнавала необхідність врахування
в рамах універсальних соціальних програм індивідуальних особливостей своїх
«клієнтів». Через те, що соціальна допомога частіше за все має справу з певним
контингентом, вона приділяє особливу увагу таким сторонам життя людини, які
приводять до психічної неврівноваженості, відхиленням від норми, маргіналізації,
порушенню правопорядку та відчуженню. Технології соціальної допомоги також у
більшості випадків за своїм духом були постмодерністські як то визнання
інформації основою людської і професійної діяльності, особлива увага до етичної та
емоційної компонент соціальної дійсності. Соціальна допомога набагато раніше
використовувала у своїй практиці такі поняття як «аналіз дискурсу» ніж академічна
наука, оскільки їй постійно приходилося мати справу з інтерпретацією висловів
«клієнтів», а також текстів різних офіційних і неофіційних документів. В
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історичному плані можна побачити спільні витоки цих форм аналітичного мислення
в теоріях соціальної фрагментації Г. Зіммеля та М. Вебера, а ширше – в
неокантіанівській філософії початку століття.
Однак, не зважаючи на смислову укоріненість в постмодерний дискурс
соціальної допомоги, при її аналізі перевага надавалась головним чином
технологічній стороні. Навіть при наявності плюральності її форм і методів (М.
Бейлі, М. Сімпкін та ін.) зберігалася тенденція до пошуку монологічного вектору
дії, яка ігнорувала різноманітність зв’язків і відносин з якими стикається соціальна
допомога, що приводило до викривленого розуміння її сутності та функцій в
суспільстві, коли потенційні клієнти соціальної допомоги перетворювалися на
об’єкти, а їх взаємовідносини розглядалися виключно крізь призму «суб’єкт –
об’єктної» взаємодії.
Спробуємо проаналізувати специфіку соціальної допомоги в контексті культури
постмодерну. З’ясуємо яким чином принципи постмодерну втілилися в
теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному втіленні, які
фактори обумовлюють сучасну репрезентацію соціальної допомоги.
Постмодерністське світобачення є своєрідним віддзеркаленням зневіри
європейської культури в ідеалах та цінностях як доби Відродження так і доби
Просвітництва з їхньою вірою у прогрес, перемогу розуму, безмежність людських
можливостей. Підґрунтям такої зневіри стали тенденції до глобальних соціальнокультурних змін традиційних видів діяльності та культурно-побутового середовища
у процесі урбанізації та становлення постіндустріального суспільства, якими
характеризувалася друга половина ХХ століття. Ці настрої знаходили свій відбиток
в опосередкованості результатів праці, прискореності темпів діяльності та
інформаційного обміну, широким застосуванням в побуті штучних матеріалів,
побутової техніки, засобів телекомунікації та комп’ютерної техніки, а також в
поступовому послабленні міжособистісних зв’язків у сучасному суспільстві.
Виникає ситуація, при якій глобальні події проявляються на локальному рівні, і
локальні – на глобальному. Описування цих процесів традиційними способами
викликало певні ускладнення, які приводили до протиріччя поміж реальністю та
способами її осмислення. Окрім того виникли значні розходження поміж
традиційними ціннісними орієнтирами та моральними нормами, з одного боку, і з
оточуючою дійсністю – з іншого, вони супроводжувалися серйозними
ускладненнями в оцінці того, що відбувалося, оскільки попередні критерії були
багато в чому розмитими. Стан західноєвропейського суспільства, в якому усе
сильніше не відчувалась будь-яка визначеність в соціальних структурах, оскільки
часові та просторові межі, які були властиві для модерну зникли. На зміну ним
прийшли тимчасові та розірвані за своєю суттю соціальні взаємовідносини, які
вносили певний дискомфорт в поведінку та дію людини.
В дослідженнях постмодерної культури зазвичай виділяють два етапи розвитку
її основних принципів. Перший етап, пов’язують з діяльністю постструктуралістів
та постфройдистів. На формування постмодернізму в цей час вплинули ідеї Ж.
Лакана (концепція уявного та символічного, вчення про мову), теорія деконструкції
Ж. Дерріди, концепція «різоми» Ф. Гаттарі, дослідження Ю. Крістєвої, метод
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«неупорядкованого енциклопедизму» М. Серра та ін. Головним їхнім досягненням є
нове трактування реальності – нова онтологія. На зміну буттю речей приходить
буття відносин і знання, буття смислів. Саме їхня зміна творить історію людства.
Другий етап – це розвиток постмодернізму як такого. На цьому етапі відбувається
радикальний розрив з попередніми традиціями європейської культури
орієнтованими на предметний світ і починається формування власних традицій.
Його можна розглядати як своєрідну форму теоретичного осмислення умов
власного існування через формування повного переліку змін і модифікацій.
Постмодернізм різко критикує традиційну академічну науку, проголошує нову
стадію культурного розвитку і пропонує альтернативну світоглядну концепцію. В
ній об’єднуються у новий дискурсивний жанр цілий спектр найрізноманітніших
сучасних видів аналізу: економічні прогнози, дослідження ринку, культурні
критики, нові терапії нарікання на наркотики або вседозволеність, огляди
мистецьких подій чи національних кінофестивалів, релігійних «зібрань» чи культів.
Постмодернізм прагне бути парадигмою, епістемою, цілісним і єдиним світоглядом
сучасності, який вбирає в себе минуле, роблячи його заручником сьогоднішнього. У
такому вигляді він неминуче виглядав недосконалим та неоднорідним. Якщо
модерна філософія і культура були спрямовані на створення цілісного дзеркала
культури, яке б надавало людині можливість краще пізнавати себе і мати орієнтири
до самовдосконалення, то постмодернізм начебто розбив це дзеркало. Кожний, хто
дивиться у сколки цього дзеркало бачить щось своє і неможна визначити, що з
цього краще. Кожен сколок дзеркала відтворює світ, але кут віддзеркалення в них
різний. Якщо модернізм пропонував жорстку ієрархію рівнів культури, знань,
цінностей, і для більшості головна мета полягала в тому, щоб осягнути їх висоти, то
тепер з’ясувалось, що усі зусилля експертів і філософів були марними, оскільки
людина знаходить себе і в високому, елітному і в низькому, масовому. Постмодерна
культура спростовує традиційні цінності єднання людства.
Постмодернізм не спонукає вивчати світ цих відносин сам по собі, він радше
мотивує на вивчення розривів у цьому світі, які можуть привести до появи чогось
нового, яке вже не є тим самим. Зберігаючи зовнішнє існування, речі втрачають
свою сутність і стають виразом чогось іншого. Постмодернізму властиве
заперечення як «есенціалізму» глобальних і універсальних моделей суспільства, так
і «загальних текстів» понятійних систем, а особливо сумнів щодо можливості
раціональної системної інтерпретації історії людства. Остання розглядалась як щось
фрагментарне, змінне і поліморфне. Ідеї детермінізму (особливо економічного) a
priori заперечуються, а в центрі уваги опиняються «маргінали», люди, які у стані
невизначеності, перед необхідністю вибору, утворили меншість. Постмодернізм за
своєю суттю представляє інтелектуальну реакцію на новий етап трансформації
індустріального
суспільства,
який
характеризується
глобалізацією
та
інформатизацією. У центрі уваги постмодерного пошуку опиняється в більшій мірі
світ людини, а не природній світ. Саме «окультурений» світ людини набуває
властивостей світу натури і стає об’єктом прискіпливої уваги.
Постмодернізм не є культурною домінантою цілком нового соціального
порядку, він лише відблиск та супровідний фактор однієї з системних модифікацій
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капіталізму. І. Хассан проаналізував результати цієї модифікації і попередніх
теоретичних розмірковувань щодо постмодерної культури, здійснена ним робота
дала можливість виділити основні принципи та цінності постмодерну. Їх перелік
викладено дослідником у своїй статті ”Культура постмодернізму”[15]:
• Невизначеність, неточність, розрив – принципова настанова постмодерного
мислення. Не логічне, монологічне мислення, а «діалогічна уява» (М. Бахтін, В.
Біблер) набувають в постмодернізмі вирішального значення.
• Принциповий фрагментаризм, який знаходить своє втілення у недовірі до
«тоталітарного синтезу», у схильності до методів колажу, довільного монтажу,
у схильності до парадоксів, у «відкритості розбитого», в акцентуванні
«розламів» та ін.
• Заперечення усіх канонів, виступ супроти усіх конвенційних авторитетів.
• Позбавлення суб’єкта традиційної позиції в осмисленні та переживанні. Я
перестає бути центром.
• Захист ірреалізму: існують такі явища, які не можна «показати», «відтворити»,
«іконізувати».
• Іронія – це один з видів розумової творчості.
• «Гібридизація» – поєднання різних стилів та методів.
• «Карнавалізація» (М. Бахтін, А. Гуревич) – релятивізм речей та подій.
• Рівність учасників подій.
• «Конструктивістський характер» творчості.
І.Хассан стверджує, що поєднання цих рис постмодернізму утворює дещо
ірраціональне, абсурдне, незавершене, тому на його думку не існує альтернативи
для того, щоб не залишити усвідомлення постмодернізму відкритим для історії, не
зважаючи на те, що сам постмодернізм вже належить історії. Варто зазначити, що
поза увагою І. Хассана залишилась ще одна важлива риса постмодернізму –
глобалізація – універсальне розповсюдження однорідних культурних зразків і
постійне створення єдиної глобальної системи економіки, соціального управління,
яке відбувається за рахунок уникнення традицій та особливостей. Індивід, який
працює або розважається в INTERNETі, долає державні та інші соціальні кордони,
його спілкування не має матеріальних перешкод. Його світ не є типовим, він без
певного місця. Відсутність підґрунтя, неукоріненість, і як наслідок недійсність,
вигаданість і штучність буття підживлюється образом життя не тільки на екрані або
в космосі. А й в предметному глобальному світі, коли у людини не існує інших
прихильностей окрім професійної діяльності, а точніше платні за неї. Простір
начебто ущільнюється як на психологічному так і ідеологічному рівні. З одного
боку, ми маємо значні технічні досягнення (швидкісний транспорт, INTERNET), а з
іншого – глобальне розповсюдження ідентичних культурних зразків (комплекс
однакових послуг) [5].
Таким чином, постмодернізм виникає на підставі економічних, соціальних
особливостей відкритого суспільства і пропонує кардинальну переоцінку цінностей,
аналогічну тій, що відбулася на межі ХІХ та ХХ ст. На зміну цінностям антропо-,
євро- центризму, як і взагалі цінностям домінування будь-якої частини цілого над
цілим повинен настати кінець. Об’єднанню навколо якогось центру, яке виникло під
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впливом історичних обставин, протиставляється ацентризм, заперечення будь-яких
«центрів» домінування. Заперечується ідеологія та практика володарювання,
домінування, свавілля, війни – на користь цінностей плюралізму, рівноправного
діалогу, дискурсу, спільного находження рішень, миру та злагоди. Децентрація
постає як необхідна умова критики попередньої європейської духовної культури та
картини світу, яку вона сформувала. У цьому аспекті відбувається не втрата
цінностей, а їх зміна, яка виражається у підвищеному інтересі до самопізнання і
самореалізації особистості, турботі про оточуючу дійсність (екологічний рух) та
власну історію (увага до традицій), переосмисленні ролі жінки в історії (фемінізм), у
зростаючій переконаності необхідності загальнообов’язкових моральних принципів
в інтересах виживання людства, поверненні релігійної культури. Це зміна самого
способу ставлення людини до світу. Основу нового мислення утворює вже не
системність і пізнання, а хаос, нелінійність. Його корелятом виступає принцип
багатоманітності, децентрація та синергетика. Відповідно до цього починають
змінюватися форми інституалізації теоретичної і практичної діяльності.
Зрозуміло, що постмодерна культура це не тільки витвір збентеженої свідомості
мислителів кінця ХХ ст., це ще й той смисловий простір в межах якого та чи інша
річ, той чи інший феномен набуває специфічних ознак власної ідентифікації, яка не
може не бути обумовленою принципами і цінностями цієї культури. Соціальна
допомога не є винятком у цьому випадку.
Спроби теоретичного осмислення умов власної можливості постмодерною
культурою привели до формування практичних технологій здолання цих розладів,
але вже не з позиції потенційних можливостей, представлених в утопічних проектах
(побудови світлого майбутнього, ідеального суспільства), а з позиції
швидкоплинності простору сьогодення. В цей час відбувається процес репрезентації
соціальної допомоги, яка була виплекана європейським громадянським
суспільством та існувала в межах модерної культури, зовсім в іншому ракурсі. Вона
перестає бути виключно благодійництвом і стає дієвим способом вирішення
проблем «коли все змінилося».
Усвідомлення необхідності та ролі соціальної допомоги у житті сучасних
суспільств сприяло збільшенню кількості наукових праць, присвячених аналізу цього
явища культури [4, 6, 11, 12, 13, 14]. Але відсутність однозначної інтерпретації у
зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі, а також однозначної адреси
прописки: чи то соціологічна, чи психологічна, чи медична, чи педагогічна, – галузь
знання – ускладнює її розуміння. Кожна з цих сфер претендує на status quo по
відношенню до соціальної допомоги, намагаючись перетягнути ковдру на власний
бік. Зрозуміло, що соціальна допомога стала своєрідною точкою перетину багатьох
галузей знання, а в таких точках на певний термін поняття, як правило, отримують
сугубо ситуаційне значення і смисл. Саме тому, що не зовсім визначено ні саме місце
дії, ні параметри, цього напряму знання, говорити про історичні перспективи цього
механізму корегування соціальної взаємодії досить складно, якщо у даний момент
вона визначена вельми невиразно і через певний час може мати зовсім інший смисл.
Спільним знаменником в обговоренні соціальної допомоги є згода щодо її
міждисциплінарної сутності.
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Механізми теоретичної маніпуляції щодо соціальної допомоги з кожним роком
стають набагато складнішими від попередніх і неоднозначними. Оскільки в простір
її теоретичного осмислення втручаються фахівці різних наукових галузей, кожна з
яких намагається перетягнути «ковдру» у свій бік, утворюється дещо парадоксальна
ситуація, коли практика соціальної допомоги та її теоретичне осмислення не
інтегровані в єдине ціле, а постають розінтегрованими елементами єдиної
цілісності. При цьому практика набагато випереджає теорію, особливо в останні
роки, коли навіть на вітчизняному ринку праці попит на фахівців цієї сфери став
набагато відчутнішим1, незважаючи на не зовсім гідний рівень заробітної платні у
цій галузі. Серед основних претензій, які частіше за все висуваються соціальній
допомозі – це начебто притаманні їй теоретична еклектика та методологічна
всезагальність. При цьому залишається без уваги той аспект, що
міждисциплінарний інтегративний характер соціальної допомоги є виправданим у
певній мірі і відповідає загальнонауковому принципу доповнення Н.Бора. Відмова
від однорідного бачення соціокультурних процесів, залучення до наукового аналізу
усіх шкіл і напрямів наукової думки – ось, що в дійсності значить застосування
принципу доповнення в соціально-гуманітарних науках, до яких максимально
дотична й соціальна допомога..
В силу відчутності жорсткої формалізації та своєї гнучкості соціальна допомога
стає дійовим механізмом здолання перш за все маргінальних виявів постмодерну.
Вона намагалася узгодити нові форми економічного виробництва та організації, що
їх останніми роками спричинила модифікація капіталізму, з соціальними та
ментальними звичками, створюючи підґрунтя для нових практик суспільної
взаємодії, щоб повернути соціальним відносинам їхню комунальну,
нереіфіцировану природу через соціальну дію спрямовану на зміну ситуації. Але в
той же час велике пожвавлення, спричинене новим порядком речей (гонитвою за
товаром), з одного боку, сприяло розвитку нових форм та технологій соціальної
допомоги, її професіоналізації та злету (котрі тепер уже не обов’язково надихалися
самими проблемами), а, з іншого, непомітно перетворювало її на новий та
необхідний різновид соціального товару – відбувалася комодифікація2 соціальної
допомоги.
На межі ХХ-ХХІ століття виникає низка проблем, які усе більше зачіпають
інтереси народів усіх країн. Однією з таких проблем є проблема глобальної
міжнародної соціальної співпраці. Під егідою ООН у різних куточках планети
відкриваються багато чисельні соціальні бюро та служби, активізується
волонтерська діяльність щодо надання соціальної допомоги. Однак ця діяльність
ускладнюється низкою інших проблем, обумовлених політичним, економічним і
соціальним
станом,
зростанням
соціальної
диференціації,
масовим
розповсюдженням бідності, безробіття; розбалансованістю ринку товарів та послуг
1

Наприклад, конкурс на спеціальність „соціальна робота” факультету соціального управління Академії
праці і соціальних відносин ФПУ у період з 2005 до 2009 рр. виріс у 2 рази. Попит роботодавців за цей
час збільшився в 1,7 рази.
2
Комодифікація (від англ. commedity – товар, предмет, споживання) – перетворення явищ або процесів
на товар.
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у всіх регіонах світу; посиленням національно-етнічних і територіальних сучечок;
зростанням соціально-психологічної напруги в суспільстві. Тому не дивно, що
соціальна допомога ХХ століття настільки схожа на доброчинність, як
найрозвиненіші монотеїстичні релігії на примітивний анімізм чи первісні форми
ідолопоклонства. Але в той же час розвиток соціальної допомоги – це не поступове
сходження, а скоріше непередбачувана нелінійність «завдяки катастрофі та лихові»
(А. Лефевр). Її постійна репрезентація є своєрідною відповіддю на ті регулярні
роз’єднання, які виникають в постмодерному суспільстві.
Постмодерна культура сформувала невизначену спільність людей, в яких усі
елементи визначеності підірвані і піддаються сумніву, а умови проживання людей
приймають характер глобального та фрагментарного суспільства, в якому не існує
абсолютних правил та критеріїв оцінки. У. Аутвейт висуває три взаємопов’язаних
визначення стосовно суспільства [1, c. 264]: суспільство не спостерігається,
суспільство має теоретичний характер, будь яке твердження стосовно суспільства
варте одне одного. Суспільство не спостерігається тому, що знаходиться у стані
постійної нестабільності, і це у процесі його дослідження породжує велику кількість
інтерпретацій. Відповідно, суспільство є чисто теоретичним поняттям. І жодного
дійсно істинного його розуміння не існує. Тоді виходить, що будь-яке твердження
стосовно суспільства нічим не відрізняється від інших. Суспільство постмодерну
втрачає свою цілісність – у ньому посилюється загальний безлад, відбувається
руйнація глобальних соціальних структур, заснованих на розумі чи соціальній
нерівності [3]. У пізнанні перш за все акцент робиться на категорії «соціального»,
коли відмовляються брати до уваги «структурований характер» процесу і увага
переважно спрямована на опис функціонування спільнот автономних індивідів.
Стан суспільства постмодерну – це соціальний стан постійної неврівноваженості,
місце перманентної мобільності та зміни, яке не має певного напряму.
Якщо модерн передбачав особливий стан суспільства і культури, де
нормативним є масове, стандартне виробництво, а параметри діяльності кожної
конкретної людини задаються включенням її до суспільної праці, то постмодерн
успадковує і використовує цю соціальність дещо змінюючи акценти: мало бачити в
людині носія робочої сили, слід забезпечити розвиток особистості, тому що
найбільшим виробничим чинником стає творча діяльність людини. Вивчення
інституціональних засад організації різних типів господарських спільнот,
альтернативних підходів до оцінки систем стимулювання дозволяє долати жорсткий
виробничий детермінізм, відмовлятися від аналізу та оцінки господарських ситуацій
і процесів виключно з позицій економічної доцільності, переходити до дослідження
трудової поведінки та трудових відносин з урахуванням історико-культурних
традицій, плюральних моделей персонального та групового вибору.
Атомонізований індивід сучасного суспільства вимагає певної уваги до себе і
допомоги в критичних ситуаціях, бо від цього в багатьох випадках буде залежати
спокій і стабільність суспільства в цілому.
Акцент все більше починає робитися на пошуку шляхів створення таких
суспільних умов, в яких особистість могла б ефективно функціонувати, навіть
незважаючи на певні обмеження свого соціального потенціалу, викликані
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фізичними вадами, станом здоров’я, особливостями морально-етичних норм,
прийнятих індивідом. Основними соціальними передумовами такого стану речей є,
з одного боку, зростання ваги особистості в суспільному бутті, пов’язане із
інтелектуалізацією праці, зміщенням акцентів в оцінці робочої сили із сегменту
фізичних можливостей до її здатності виконувати кваліфіковану працю, а з іншого –
проблеми депопуляції в розвинутих країнах і, отже, потребою максимального
використання всіх наявних людських ресурсів. Цьому сприяли також процеси
демократизації політичного життя, розбудова та посилення ролі структур
громадянського суспільства у визначенні, опрацюванні та реалізації стратегій
суспільного розвитку, які проходили на фоні урізноманітнення суспільного життя,
наростання соціальної гетерогенності суспільства, збільшення кількості
субкультурних груп. Принципово важливим тепер стає дбайливе ставлення до
соціального, власне людського капіталу задля знаходження оптимальних пропорцій
між економічною та соціальною ефективністю господарювання. Соціальні функції
держави відтепер вже не обмежуються турботою про найменш захищені верстви
населення а поширюються на весь спектр соціальних вимог і потреб громадян.
Позитивним моментом цього є залучення все ширших верств населення до
соціальної допомоги на різних умовах, зокрема, доброчинній і волонтерській,
підвищення активності і відповідальності як пересічних громадян, так і фахівців,
подальша професіоналізація соціальної допомоги.
Висновки. Постмодерна культура остаточно змінила ітенційну спрямованість
соціальної допомоги від доброчинності до ствердження гідності індивіда за будьяких обставин. Доброчинність та соціальну допомогу поєднує лише спільна
альтруїстична настанова. По усім іншим параметрам – цілям, методам і структурі, –
вони значно різняться. Сучасна соціальна допомога виходить з того, щоб людина,
якій вона надається, змогла б обходитися без цієї соціальної допомоги.
Принциповим тут є визнання необхідності створення умов вивільнення потенцій
людини; її благо є самодостатнім критерієм оцінки соціальних інституцій. Нині
масштаби і ступінь розвитку соціальної допомоги стають неодмінними показниками
цивілізованості суспільства, проявом принципів демократії, соціальної
справедливості й гуманізму.
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