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Іде о логія соціаль ної політики су час них дер жав

Анотація

У статті аналізується іде о логічний дис курс су час ної соціаль ної політики як
інтер пре таційні рам ки, за до по мо гою яких аґенти дер жа ви сприй ма ють
соціаль ну ре альність і мож ли вості її вдос ко на лен ня. Кон цеп та ми, що виз на ча -
ють цей дис курс, мо жуть бути кон цеп ти біовла ди та ви со ко го мо дер ну.
Інтенція вла ди кон тро лю ва ти більшість соціаль них прак тик підво дить до ідеї
соціаль ної політики, що при свя че на стан дар ти зації й раціоналізації соціаль них 
прак тик. Ця політика має свої об ме жен ня кон тро лю, оскільки не вра хо вує на -
леж ною мірою не фор маль них соціаль них про цесів і ба га то маніття прак тик
при сто су ван ня до умов су час но го суспільства.

Клю чові сло ва: іде о логія, іде о логічний дис курс, соціаль на політика, біовла да

Іде о логія як фор ма світог ля ду посідає особ ли ве місце сто сов но со -
ціологічної на уки. Най частіше в західній кри тичній теорії суспільства іде о -
логію про тис тав ля ли на уко во му по гля ду на соціаль ну ре альність. Мож на
кон ста ту ва ти, що іде о логія є одним із найбільш оспо рю ва них по нять у про -
сторі політич ної теорії. По нят тя іде о логії по в’я зу ва ло ся ліво ра ди каль ни ми
дослідни ка ми з ідеєю анґажо ва ності соціаль но го знан ня влад ни ми  струк -
турами. Ішло ся про про тис тав лен ня на уко вої кар ти ни соціаль но го світу,
сфор мо ва ної не за леж ни ми дослідни ка ми, та іде о логічної як по мил ко вої,
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спот во ре ної кар ти ни, сфор мо ва ної в інте ре сах влад ної еліти та політич них
струк тур. Та кий по гляд на іде о логію як фор му хиб ної свідо мості був сфор -
мо ва ний ще в кла сич но му мар ксизмі і пізніше ви ко рис та ний у 60-х ро ках
ХХ століття кри тич ною соціаль ною теорією. Про те іде о логію мож на роз -
гля да ти й у шир шо му кон тексті — у цьо му разі вона стає дис кур сом з при во -
ду суспільства і дер жа ви.

До кінця ХХ століття по стмо дернізм, не омар ксизм, фрой дизм і нові до -
сяг нен ня у сфері лінґвісти ки зба га ти ли те о ре тич ну реф лексію іде о логії.
Вив чен ня іде о логічно го мис лен ня пе ре тво рю ва ло ся на акти де ко ду ван ня
смис лу, а не про сто вик рит тя хиб ної сут ності, що її тре ба відки ну ти.  На -
приклад, у пра цях К.Ле фор та іде о логічний дис курс роз гля дається як дис -
курс соціаль ності у про сторі се ку ляр но го світу, по збав ле но го ви хо ду в
транс цен дентність. Звідси за мкнутість соціаль ності на самій собі по род жує
смисл іде о логічно го дис кур су в індустріаль но му і постіндустріаль но му со -
ціаль них про сто рах [Ле форт, 2007]. Спи ра ю чись на пра цю су час но го ро -
сійсько го дослідни ка Г.Мусіхіна [Му си хин, 2013], мож на ви ок ре ми ти низ -
ку відмітних рис іде о логії як од но го із дис курсів, що функціону ють у су час -
них суспільствах.

1. Іде о логічний дис курс являє со бою інтер пре таційні рам ки, за вдя ки
яким індивіди ви бу до ву ють став лен ня до ре аль ності суспільства.

2. Ці рам ки ви ни ка ють у про цесі прак тич но го “пе ре кла ду” ідей, ко лек -
тив них віру вань мо вою політич них по нять.

3. Іде о логічний дис курс має бути зро зумілим не окре мим індивідам, а
дос туп ним для ро зуміння пред став ни кам соціаль них груп або су -
спільства за га лом.

4. Для фор му ван ня зро зумілого всій групі іде о логічно го дис кур су важ -
ли вим є об раз “чу жо го”, кот рий у да но му ви пад ку не про сто “інший”,
а є втілен ням “підне се ної сут ності Зла”, що за гро жує гру по во му Бла -
гу. У цьо му разі важ ли вою є відсутність знань про ре аль но го “чу жо -
го”, що на й частіше ви яв ляється як відсутність по тре би в та ко му
знанні.

На за гал іде о логічний дис курс — без ком промісний спосіб обґрун ту ван -
ня дійсності, який може іґно ру ва ти внутрішню не послідовність віру вань
саме внаслідок своєї без ком промісності. Па ра докс іде о логічної по зиції по -
ля гає в тому, що як така вона за зви чай не усвідом люється. Іде о логізо ва ний
за вжди хтось інший, хто ви ко рис то вує свою іде о логію як об ман. Праві кри -
ти ку ють лівих за їхній ідеалізм і відрив від ре аль ності, ліві кри ти ку ють пра -
вих за їхню ідею відсут ності соціаль ної солідар ності всьо го суспільства. І ті,
і ті ви хо дять у своїх іде о логічних по зиціях із ро зуміння ре аль ності “як та кої” 
й вип рав до ву ють свої віру ван ня тим, що “це і так усім зро зуміло”, що їхні
ідеї вип ли ва ють із “са моз ро зумілого”. Логічно і раціональ но обґрун ту ва ти
іде о логію прак тич но не мож ли во, на томість вона ство рює зро зумілу й
емоційно при ваб ли ву кар ти ну світу, в якій “ми” — ро зумні, наділені пі дне -
сеним ду хом, відповідальні гро ма дя ни, яким влас тиві іде а ли, — про тис тої -
мо “їм” — роз бе ще ним, не послідов ним, цинічним, негідним чле нам су -
спільства.
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Від стис ло го опи су сут ності іде о логії як дис кур су пе рейдімо до аналізу
іде о логії соціаль ної політики су час них дер жав. Ме тою про по но ва ної статті
є уточ нен ня за галь них іде о логічних ра мок, за кла де них у всіх мо де лях со -
ціаль ної політики. Поз на чи ти такі рам ки мож на че рез два кон цеп ти — кон -
цепт біовла ди і кон цепт іде о логії ви со ко го мо дер ну. Роз глянь мо гіпо те зу:
іде о логічним підмур ком су час ної соціаль ної політики є при нци пи ви со ко го
мо дер ну, утвер джен ня яких суп ро вод жу ва ло ся транс фор мацією тра ди цій -
ної вла ди до мо дер них суспільств у біовла ду, що домінує в індустріаль них
суспільствах.

По нят тя “біовла да” на ле жить М.Фуко, про те сутність її відмінності від 
тра диційної вла ди найліпшим чи ном побічно було про а налізо ва но у праці
“Vita active, або Про діяль не жит тя” Г.Арендт [Арендт, 2000]. У цій праці
Г.Арендт звер тає ува гу на те, що не так публічне жит тя, як індивіду аль не
біологічне жит тя де далі більше пе ре тво рюється на центр су час ної
політики. По си ла ю чись на кла сич ну ан тич ну політич ну дум ку, праці Пла -
то на й Арис тотеля, Г.Арендт за зна чає, що поділ про сто ру лю дсько го жит тя 
на при ват ну сфе ру і публічний про стір упер ше ви ни кає в ан тич но му
місті-полісі. У при ват но му житті, цен тром яко го були до мо гос по да рство і
сім’я, відбу ва ло ся про дов жен ня роду й основ на еко номічна діяльність ан -
тич ності. Йому у свідо мості греків про тис то я ло жит тя в публічно му про -
сторі поліса як дру ге жит тя, більш гідне для вільної лю ди ни. При ват не
жит тя фак тич но мог ло бути прирівне не до zïÝ, до біологічно го жит тя роду і 
виз на ча ло ся як про стір не обхідності й за леж ності [Агамбен, 2011].
Політич не жит тя (âßïò ðïëßôßêïò) було мож ли ве тільки для лю дей, наділе -
них ло го сом, здат них вирішу ва ти пи тан ня, не вда ю чись до на с ильства,
шля хом ри то ри ки раціональ ної ар ґумен тації, і виз на ча ло ся як про стір сво -
бо ди. З точ ки зору Г.Арендт ви тіснен ня публічно го соціаль ним у ма со во му 
суспільстві відбу вається як еман си пація про це су жит тя в його найрізно -
манітніших фор мах, ви ве ден ня його з при ват ної сфе ри в соціальність.
Жит тя як про дов жен ня роду, як біологічне й еко номічне жит тя по сту по во
заміняє в політиці при нци пи публічності. У ма со во му суспільстві політич -
на по ведінка пред став ників більшості груп вва жається пе ре дба че ною і
підпо ряд ко ва ною уста леній сис темі норм суспільства. Для вив чен ня ти по -
вих форм гру по вої соціаль ної по ведінки на прикінці XIX століття ство рю -
ють ся дві на уки: політе ко номія і соціологія. Їхнім технічним інстру мен том 
стає ста тис ти ка — на ука, ґрун то ва на на за ко нах ве ли ких чи сел. Політич не
жит тя в ма со во му індустріаль но му суспільстві стає ру тин ною прак ти кою
для соціаль них інже нерів і бю рок ратів-функціонерів, а не місцем для
вільно го вчин ку, як це ро зуміли ан тичні філо со фи. Біовла да як вла да над
тілами і кон троль здо ров ’я на се лен ня ви яв ляє себе як дис ципліна рна вла -
да в індустріаль но му суспільстві. Мож на ска за ти, що саме ця інтенція вла -
ди кон тро лю ва ти більшість соціаль них прак тик веде до ідеї соціаль ної
політики як політики, що не тільки роз в’я зує на й бо лючіші соціальні пи -
тан ня, а й політики, при свя че ної стан дар ти зації та раціоналізації тра -
диційних на род них зви чаїв і спо собів жит тя.

До ста нов лен ня но во го індустріаль но го типу суспільства дер жа ва не
мала інфор мації з ба гать ох важ ли вих пи тань. Час то втру чан ня та кої ма ло -
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поінфор мо ва ної дер жав ної вла ди в жит тя підлег лих було не про дук тив ним і
згуб ним, але, з іншо го боку, да ва ло змо гу підлег лим ухи ля ти ся від ре аль но -
го кон тро лю з боку вла ди. У но во му типі суспільства чи сельність на се лен ня
зрос тає, усклад ню ють ся не лише спосіб ви роб ниц тва, а й соціальні прак ти -
ки. Тому не впин но зрос тає не обхідність у стан дар ти зації різних видів ін -
фор мації (пе ре пи си на се лен ня, ка те горії і ме то ди ста тис ти ки, де мог рафії, а
пізніше соціології). Це з не ми нучістю веде до фор му ван ня схе ма тич но го і
спро ще но го, внаслідок своєї вузь кої праг ма тич ності, по гля ду дер жав но го
чи нов ни ка на соціаль ну ре альність. Однак це роз ши рює мож ли вості дер жа -
ви втру ча ти ся в жит тя гро ма дян ефек тивніше, організо ву ва ти санітар но-
 гігієнічні за хо ди, політич ну про паґанду, до по мо гу бідним, тоб то організо ву -
ва ти соціаль ну політику.

Індустріаль ний соціаль ний про стір, що фор мується в Но вий час у За -
хідній Європі і пізніше — у США, був ди намічнішим за се ред ньовічний
соціаль ний про стір. Як пише К.Ле форт, у всіх доіндустріаль них су спіль -
ствах спосіб ви роб ниц тва кон сер ва тив ний; “при капіталізмі кон сер ва тив на
іде о логія зо бов ’я за на при хо ву ва ти ре во люцію, що живе у спо собі ви роб ниц -
тва” [Ле форт, 2007: с. 292–293]. Зміни, по в’я зані із про мис ло вою ре во -
люцією, суп ро вод жу ють ся змінами у сфері знан ня про соціаль не і в іде о -
логії. Якщо за Се ред ньовіччя іде о логія була по в’я за на із сак раль ним цер -
ков ним знан ням, дже ре ло вла ди виз на ча ло ся як транс цен ден тне і со ціаль -
ність трак ту ва ла ся як світ зем ної вла ди, підпо ряд ко ва ної владі ви що го Бо -
жес твен но го на ча ла, то в індустріаль но му суспільстві кар ти на соціаль но го
світу змінюється. Під впли вом про це су се ку ля ри зації соціальність роз чак -
ло вується, дже ре ло вла ди те пер містить ся не зовні, а все ре дині соціаль но го
про сто ру, і різно манітні соціальні сили втя гу ють ся в про цес постійної бо -
роть би за вла ду. Для об’єднан ня більш ди намічного і різнорідно го соціаль -
но го про сто ру фор мується іде о логічний дис курс, в яко му ужи ва ють ся іде о -
логічно різно манітні кар ти ни соціаль но го світу: кон сер ва тивні, лібе ральні,
соціалістичні, анархічні. За всієї позірної різнорідності іде о логій основ ною
функцією, що їх об’єднує, є функція при хо ву ван ня соціаль них відміннос -
тей, фор му ван ня єди ної плю ралістич ної кар ти ни суспільства, де є місце для
за до во лен ня по треб усіх соціаль них груп на за са дах вільної еко номічної
кон ку ренції. Ясна річ, за цих умов єди ний іде о логічний об раз індустріаль -
но го суспільства містить су перечності. Спро ба над олу жи ти про га ли ни
спіль но го дис кур су при му шує до “послідов но го звер нен ня до різнорідних,
логічно не сумісних схем по яс нен ня, навіть тоді, коли з усією оче видністю
пе ре ва жає пев ний зра зок” [Ле форт, 2007: с. 295].

У ди намічно му соціаль но му про сторі бо роть би гру по вих інте ресів дуже
усклад нюється іде о логічна ро бо та з “за тем нен ня” соціаль них відміннос тей.
Таке “за тем нен ня” в іде о логічно му дис курсі мож ли ве суто че рез фор му ван -
ня пев ної раціоналізо ва ної кар ти ни соціаль но го світу, коли ця кар ти на
видається за саму суть соціаль ної ре аль ності. Раціональність Просвітниц -
тва фор мує в іде о логії індустріаль но го суспільства універ саль ний смисл
для всіх соціаль них груп. Якщо в релігії об раз Єди но го транс цен ден тний, а
тому не по тре бує до дат ко во го обґрун ту ван ня, то іде о логія, на впа ки, по тре -
бує її раціоналізації для підтри ман ня внутрішньої єдності в суспільстві.
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Роз ви ток соціаль них і політич них наук по в’я за ний із тим, що іде о логічно му
дис кур су індустріаль но го суспільства були не обхідні раціональ не ви ра жен -
ня і са мо реф лексія. Без на уко во го аналізу іде о логічний дис курс не міг пе -
ревіряти свій зв’я зок із постійно зміню ва ною соціаль ною ре альністю, що за -
гро жу ва ло йому втра тою кон ку рен тос про мож ності у сим волічно му полі
боротьби.

Від кон сер ва тиз му до анархізму зберігається в іде о логічно му дис курсі
та сама мо дель: зво дить ся кор пус при писів, за сто су ван ня яких є умо вою
знан ня та дії для всіх соціаль них груп. Та ким чи ном, іде о логічний дис курс
ви бу до вує кар ти ну соціаль но го світу за вжди з по зицій ви щих ідеалів,  пе -
ред бачаючи, що ці іде а ли ніколи не втілять ся в жит тя, але вони ство рю ють
іде аль ну мету, об раз спра вед ли во го суспільства, яко го вар то праг ну ти.
Пред став ни ки інте лек ту аль ної еліти, котрі фор му ють іде о логічний дис -
курс, від по чат ку став лять себе в по зицію вчи телів і про років, носіїв і про -
повідників пра вил спра вед ли во го соціаль но го світу для всіх верств ін дуст -
ріаль но го суспільства. В усіх іде о логіях зберігається дум ка про вчи те ля і
хра ни те ля соціаль них зв’язків, що вирізня ють ся тендітністю. Соціаль ний
по ря док утвер джується не сам по собі: його підтри мує вла да, що кон тро лює і 
ко ор ди нує су перечливі про це си в суспільстві і не дає ви бух ну ти ре во люції
та хаосу.

Соціаль не в іде о логії ви ни кає тоді, коли зни кає чи пе ре кри вається вихід 
до транс цен ден тно го дже ре ла вла ди — соціаль ний про стір за ми кається на
собі са мо му. Місце релігійної кар ти ни світу за сту пає іде о логічна. Від цьо го
мо мен ту соціаль не про яс нюється із са мо го соціаль но го, не ви ма га ю чи при
цьо му звер нен ня до ви щих сил. Суспільство ста ло об’єктом, кот рим дер жа -
ва мог ла управ ля ти і пе ре тво рю ва ти його з ме тою вдос ко на лен ня. Проґре -
сив на національ на дер жа ва бе реть ся до про ек ту ван ня суспільства відпо -
відно до на й проґре сивніших стан дартів но вих мо раль них наук. На яв ний
соціаль ний по ря док, що його більш ранні дер жа ви при й ма ли як даність,
упер ше став пред ме том ак тив но го управління, відтво рю ю чи себе під пиль -
ним на гля дом держави.

Не обхідно особ ли во на го ло си ти, що в іде о логічно му плані пер ша кон -
цепція соціаль ної дер жа ви була по род жен ням кон сер ва тив ної дум ки, а тво -
рець її — Ло ренц фон Штайн — був яс кра вим пред став ни ком кон сер ва тив -
но го на пря му в науці та політиці. Відомо, що кон сер ва тизм ви ник як ре акція 
на Ве ли ку фран цузь ку ре во люцію 1789 року та ідеї Просвітниц тва, що її
підго ту ва ли. Вихідним пун ктом кон сер ва тив ної дум ки за вжди була уста -
нов ка на не при пус тимість ре во люційних змін, що за гро жу ва ли за са дам чин -
но го ре жи му. У за кли ках до пе ре бу до ви жит тя кон сер ва то ри вба ча ли не без -
печ не про жек те рство, що су перечить ре аль ності. Один із основ них при н -
ципів кон сер ва тиз му — це опо ра на на яв ну дійсність. По зиція німець ких
кон сер ва торів була не так охо рон ною, спря мо ва ною на бло ку ван ня будь-
 яких змін і пе ре тво рень, як ево люціоністсько-ре фор ма то рською. Ме тою
кон цепції соціаль ної дер жа ви Л. фон Штай на став по шук спо собів усу нен ня 
ви ник лих у ран ньо му індустріаль но му суспільстві су перечнос тей за со ба ми
са мої дер жа ви. Пер шо ряд ної важ ли вості на бу ва ло роз в’я зан ня “соціаль но -
го пи тан ня”, за гос трен ня яко го ста но ви ло го лов ну не без пе ку для ста -
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більності суспільства. Л. фон Штайн виз на чив “соціаль не пи тан ня” як “ро -
бо че пи тан ня”, як про бле му па у пе риз му. Саме па у пе ризм (зу божіння на -
род них мас і важкі умо ви праці), а не політичні іде о логії, є при чи ною нових
революцій.

Виз на ча ю чи сутність соціаль ної дер жа ви, Ло ренц фон Штайн пи сав:
дер жа ва “зо бов ’я за на за вдя ки своїй владі підтри му ва ти аб со лют ну рівність
у пра вах для всіх різних суспільних класів і для окре мої осо бис тості, що са -
мо виз на чається. Вона [дер жа ва] зо бов ’я за на спри я ти еко номічно му і су -
спільно му проґресу усіх своїх гро ма дян, по за як, зреш тою, роз ви ток од но го
вис ту пає умо вою роз вит ку іншо го, і саме в цьо му сенсі го во рять про со -
ціаль ну дер жа ву” (цит. за: [Ко чет ков, 2012: с. 26]). Це виз на чен ня соціаль ної 
дер жа ви вва жа ють кла сич ним.

Соціаль ний вимір фор мується за со ба ми соціаль ної політики, реалізо -
ву ва ної кож ною дер жа вою в різно манітних фор мах за леж но від рівня її
соціаль но-еко номічно го роз вит ку і місця в міжна род но му про сторі.  По -
чинаючи від О.Бісмар ка, Дж.М.Кей нса, Л.Ерхар да кон цепція соціаль но
зорієн то ва но го рин ко во го гос по да рства без по се ред ньо по в’я зу ва ла ся з не -
обхідністю до сяг нен ня соціаль но го кон трак ту між дер жа вою, бізне сом і
суспільством. Заз ви чай ви ок рем лю ють чо ти ри ба зові мо делі організації
соціаль ної політики в євро пе йських краї нах [Со ци аль ная Евро па, 2011: с.
22–25], що відоб ра жа ють різний рівень за лу че ності й відповідаль ності дер -
жа ви, бізне су, гро ма дських організацій, при ват них фондів, місце вих органів 
вла ди і тру дя щих мас, а та кож різні спо со би фор му ван ня фондів для по крит -
тя вит рат у соціальній сфері: кон ти нен таль на, або бісмарківська мо дель пе -
ре дба чає ак тив ну участь дер жа ви у фор му ванні соціаль них фондів і функ -
ціону ванні їх, а та кож об ов’яз ко ве ме дич не стра ху ван ня на ви роб ництві;
соціал-де мок ра тич на, або скан ди на вська мо дель ґрун тується на при нци пах
пе ре роз поділу до ходів че рез за галь не проґре сив не опо дат ку ван ня і ви ма гає
ак тив ної участі дер жа ви в організації й за без пе ченні соціаль них служб;
півден на, або ла ти нська мо дель у краї нах Півден ної Євро пи вирізняється
віднос но низ ь ким рівнем соціаль но го за хис ту й не знач ною за лу ченістю дер -
жа ви в соціаль не за без пе чен ня; універ саль на, або лібе раль на мо дель пред -
став ле на у Ве ликій Бри танії й Ірландії, де об ме же ний об сяг соціаль них
прав, го лов ним чи ном у сфері охо ро ни здо ров ’я, над а ють ре зи ден там і
фі нан сують із дер жав но го бюд же ту. Для країн кон ти нен таль ної мо делі
(Австрія, Німеч чи на, Бельгія, час тко во Італія, Нідер лан ди, Франція, Люк -
сем бург) ха рак тер ний суттєвий вне сок за й ня тих і ро бо то давців че рез сис те -
му стра ху ван ня й об ов’яз ко вих відра ху вань у соціальні фон ди. У Скан ди на -
вських краї нах помітною є участь дер жа ви в пе ре роз поділі до ходів через
пряме оподаткування.

Усі пе релічені вище мо делі соціаль ної політики ґрун ту ють ся на іде о -
логії ви со ко го мо дер ну. Го ловні при нци пи цієї іде о логії вик ла де но у праці
Дж.Ско та “Бла ги ми намірами дер жа ви. Чому і як за зна ва ли кра ху про ек ти
поліпшен ня умов лю дсько го жит тя”. Мож ли во, аналіз пе ре ваг і вад цієї іде о -
логії дасть змо гу про яс ни ти про бле ми су час ної соціаль ної політики. Іде о -
логія ви со ко го мо дер ну ґрун то ва на пе ре дусім на вірі в мож ливість втру чан -
ня в при род ний і соціаль ний по ря док ре чей. Це втру чан ня здійснюється з
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ме тою бла го ус трою при ро ди й удос ко на лен ня соціаль но го по ряд ку. Ви со -
кий мо дерн — “іде о логія пе ре важ но бю рок ра тич ної інтеліґенції, техніків,
пла ну валь ників та інже нерів. Їхнє ста но ви ще пе ре бда чає не тільки пра ва
та привілеї, а й відповідальність за ве ли ку ро бо ту з роз бу до ви нації та
соціаль но го пе ре тво рен ня”[Скотт, 2005: с. 160]. Як спра вед ли во за зна чає
Дж.Скот, перш ніж кри ти ку ва ти цю іде о логію, слід при га да ти, що, по-пер -
ше, “прак тич но кож не вы со ко мо дерністське втру чан ня в соціаль ну по літи -
ку здійсню ва ло ся за підтрим ки гро ма дян, які по тре бу ва ли до по мо ги та за -
хис ту, а по-дру ге, всі ми так чи іна кше відчу ли на собі спри ят ли вий вплив
різно манітних ви со ко мо дерністських сис тем” [Скотт, 2005: с. 161–162].
Най по зи тивніших ре зуль татів соціаль ної політики до ся га ють тоді, коли
бю рок ра тич на за взятість із ре ор ганізації суспільства кориґується організо -
ва ним гро ма дя нським суспільством за умов роз ви не ної де мок ратії та лібе -
ралізму.

Ва да ми цієї іде о логії є самі мас шта би соціаль ної політики. За ве ли ко -
мас шаб но го пла ну ван ня соціаль них про цесів не одмінним стає не хту ван ня
час тко ви ми скла до ви ми, що на й частіше ста нов лять сутність ре аль но го со -
ціаль но го жит тя. Праг нен ня раціоналізації й утилізації всіх соціаль них про -
цесів не вра хо вує роз маїт тя соціаль них прак тик, на ма гається пе ре фор ма ту -
ва ти досвід, тра диції, на вич ки ви жи ван ня пе ресічних лю дей. Зне ва га з боку
бю рок ратів до марґіналів, не фор маль них прак тик на се лен ня — один із го -
лов них не доліків раціональ ності дер жав но го управління. “Ба га то су час них
міст, при чо му не лише в краї нах треть о го світу, ви жи ва ють за ра ху нок
нетрів і не за кон них са мовільних по се лень, жи телі яких за без пе чу ють основ -
ни ми життєво важ ли вими по слу га ми інших” [Скотт, 2005: с. 558]. Аґенти
соціаль ної політики мо жуть ба га то зро би ти у сфері пла номірно го роз поділу
ре сурсів і стра тегічно го пла ну ван ня, але незрідка раціональні пла ни дер жа -
ви за зна ють кра ху, оскільки не бе руть до ува ги не фор маль них соціаль них
про цесів, котрі су час на дер жа ва, бе зу мов но, може кон тро лю ва ти, але в
 прин ципі не може штуч но ство рю ва ти і підтримувати.

Які існу ють шля хи вдос ко на лен ня су час ної політики, якщо зва жи ти на
не доліки її ба зо вої іде о логії? Основ ний вис но вок по ля гає в тому, що будь-
 яке управління соціаль ни ми про це са ми не може бути то таль ним, іна кше ка -
жу чи, не мож ли во до сяг ти по вно го кон тро лю над жод ним ти пом су спіль -
ства. Ви хо дя чи із цієї про стої дум ки, за су час них умов слід по сту по во
зміню ва ти сте ре о ти пи мис лен ня дер жав них служ бовців, які час то за бу ва -
ють про те, що мож ли вості втілен ня їхніх стра тегічних планів об ме жені. Ці
об ме жен ня по в’я зані із тим, що фор мальні сис те ми втру чан ня соціаль ної
політики в ре альність за со ба ми соціаль ної інже нерії є лише одним із типів
соціаль них сис тем, відтак, за ле жать від успішної взаємодії з інши ми підсис -
те ма ми, уґрун то ва ни ми на не фор маль них прак ти ках. Про це си ґло балізації
й еко номічна кри за західних країн ки да ють вик лик мо де лям соціаль ної
політики, що були успішни ми до 70-х років ХХ століття, але сьо годні по тре -
бу ють суттєвого вдос ко на лен ня. Зміни в підхо дах до соціаль ної політики
неминуче приведуть до зміни їхніх концептуальних ідеологічних рамок,
трансформації раціональності високого модерну.
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