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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ В 

РАМКАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

 

 

У статті розглянуто функціонування держави в рамках соціального діалогу. В 
роботі здійснено теоретичний аналіз впливу держави на соціальний діалог. У 
статті запропоновано шляхи оптимізації впливу держави на соціальний діалог. 
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управління. 

 
В статье рассмотрен механизм функционирования государства в рамках 

социального диалога. В работе осуществлен теоретический анализ влияния 
государства на социальный диалог. В статье предложены пути оптимизации 
влияния государства на социальный диалог. 

Ключевые слова: государство, функции государства, социальный диалог, 
социальное управление. 

 
In this article the mechanism of functioning of the state in the social dialogue. In this 

paper, the theoretical analysis of the state’s influence on social dialogue. The paper 
suggested ways to optimize the impact of state for social dialogue. 
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Постановка проблеми: Актуальність теми 

дослідження зумовлена соціально-економічними 

перетвореннями в сучасній Україні, переходом до 

ринкових відносин, форма й зміст яких вимагають 

засвоєння основ нових аспектів взаємодії між 

державою та суспільством.  

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема-

тикою заявленої теми займалися деякі вчені 

Н. Савел’єв, К. Штокль, Дж Роуз, С. Иванов, 

Ю. Пудовочкін та інші. Зазначені вчені досліджували 

діалог крізь призму регулятора відносин між 

рівноправними суб’єктами соціальної взаємодії. 

На нашу думку в зазначених роботах не вистачає 

прямих досліджень впливу державних інституцій в 

рамках соціального діалогу. 

Мета роботи. З’ясувати особливості функціо-

нування держави та її інституцій у рамках 

соціального діалогу. 

Виклад основного матеріалу. Одним з 

головних учасників соціального діалогу є держава, 

яка з одного боку зацікавлена в соціальному діалозі 

як процесі, що сприяє демократичному розвитку 

суспільства, що в рамках міжнародного демокра-

тичного співтовариства підвищує її рейтинг і 

доступ до міжнародних економічних та правових 

ресурсів, які конвертують своєрідний неформалі-

зований демократичний рейтинг держави.  

З іншого боку держава сама приймає активну 

участь в процесі соціального діалогу. По-перше, 

вона встановлює первинні правила ведення 

соціального діалогу. По-друге, вона є учасником 

соціального діалогу через те, що вона найбільшим 

роботодавцем країни. Для того, щоб краще 

розібратися в питанні впливу держави на 

соціальний діалог треба проаналізувати природу 

держави та її функціональний набір. 

На думку Н. Савельєва поняття про 

багатомірність держави зіштовхується з поточною 

політичною практикою його примітивізації й 

опрощення до якого-небудь простого принципу 

[7, c. 34]. Тому в подібному випадку із цим спроби 

вхопитися за одну словесну формулу, наприклад, 

правова держава, соціальна держава, вульгарно й 

прямолінійно їх інтерпретувати, а тим самим 

продукувати міфотворчість можуть призводити до 

деструктивних наслідків. Як наслідок подібна 

ситуація формує велику кількість ілюзій і до того 

ж створюючи цілу низку утопічних механізмів, які 

не мають права на існування, оскільки їх не 

можливо втілити в життя, а дані спроби 

призводять до подальшого зниження ефективного 

розвитку функціонування як держави так і 

суспільства. 

Соціальний діалог витікає з функціонального 

набору держави. На нашу думку основна функція 

держави – забезпечення комфортного проживання 

своїх громадян, тобто забезпечувати та підтримувати 

певний рівень соціального комфорту та соціального 

самопочуття. Звісно, що для того, щоб утримуватися 

при владі національні еліти в різних державах 

світу, ставлять собі за мету підтримувати саме 

високий рівень соціального комфорту та 

соціального самопочуття. 

Термін «соціальне самопочуття» з’явився у 

вітчизняній соціології в середині 80-х років і 

дотепер активно застосовується для аналізу 
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життєдіяльності соціальних суб’єктів. Але є 

проблеми в його використанні для цілей соціо-

логічного аналізу. Перша пов’язана із практикою 

використання даного терміна скоріше інтуїтивно 

та без серйозної теоретичної й методологічної 

бази, друга – з «психологізації» соціального 

самопочуття, відомістю його майже буквально до 

«почуття» [3, с. 37]. В даному випадку слід 

говорити про слабкість основних методологічних 

позицій, але важливість самого процесу в діагностиці 

соціальних процесів дає нам повноваження його 

розглядати як важливу складову соціального 

діалогу, яка є індикатором гармонійності соціальних 

процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Незважаючи на методологічну бідність поняття 

соціальне самопочуття, ми вважаємо, що наявність 

певних досліджень у даній галузі надає можливість 

нам говорити про наявність правил конкретизації 

та тлумачення даного поняття. Важливою віхою у 

вивченні даного явища стала велика кількість 

емпіричних соціологічних досліджень з даного 

питання. В Україні та Росії ці дослідження були 

зумовлені діагностикою наслідків соціальних 

зрушень, до яких призвели реформи доби 

радянської перебудови та перших років незалежності 

згаданих країн.  

На нашу думку найбільш цікавим та адекватним 

підходом Ж. Тощенко та С. Харченко «Соціальний 

настрій», присвяченої поняттю, комплементарному 

стосовно «соціального самопочуття» [8, c. 35]. На 

їх думку саме свідомість і поводження людей у 

конкретно-історичній обстановці зумовлюють 

поява й функціонування різних соціальних 

структур, процесів і явищ громадського життя. 

Дані вчені як і В. Головаха та Н. Паніна [2] 

розглядають можливість створення інтегрального 

індексу соціального самопочуття. Сьогодні в 

рамках соціологічного дискурсу існують кілька 

версій складання інтегрального індексу соціального 

самопочуття, але жодна з них не сприймається 

державою на рівні офіційних документів, до яких 

ми відносимо закони та підзаконні акти. Тобто 

точка зору вчених ігнорується державою, оскільки 

на неї не зважають офіційні особи держави та 

державницький апарат. Не краща ситуація і з 

органами місцевого самоуправління. 

Подібна ситуація і з забезпеченням соціального 

комфорту. Хоча тут у держави є певне виправдання, 

оскількинезважаючи на високий рівень цито-

ваності поняття соціальний комфорт в сучасній 

соціологічній науці зроблені лише перші кроки 

дослідження цього феномена і на сьогодні не 

проведено фундаментальних емпіричних досліджень 

у сфері соціального комфорту. Тому вимоги та 

намагання підвищення рівня соціального комфорту з 

боку політиків та державних діячів є популізмом 

через те, що соціологічна наука поки має лише 

теоретичні наробітки в дослідженні даного 

соціального феномену. Тому бажання чиновників 

та політиків підвищити рівень соціального 

комфорту українців є дуже втішним, але слабка 

наукова розробка поки не дозволяє створювати 

державним органам ефективні соціальні технології 

у даній сфері, а створювати їх «навпомацки» 

означає ставити якість життя людей під загрозу 

через власні невдалі експерименти.  

Соціальний діалог є одним з механізмів 

задоволення як соціального самопочуття та 

соціального комфорту через їх як високий рівень 

індикативності та можливості отримання додаткової 

інформації з приводу створення соціальних 

технологій з даної тематики.  

Загалом функціональній набір держави є 

значним. До основних функцій та завдань 

функціонування держави відноситься керівництво 

економікою та суспільством. Ці функції та 

завдання актуалізувало до найвищого рівня через 

підвищення в сучасному світі популярності та 

значення гуманізму та демократичних цінностей, 

які нівелювали стереотип про державу як джерело 

соціального насилля. В ті часи, коли цей стереотип 

був актуальним, головні функції держави зводилися 

до каральних та захисту власної території. 

Соціальний діалог є процесом, що незважаючи 

на значення свого комунікаційного значення 

ставить на меті розвиток соціальних відносин та 

встановлення соціального компромісу між всіма 

учасниками суспільних відносин. Особливим 

блоком цього компромісу є правові відносини. 

Тим більш, що система компромісних відносин 

залежить від функціонального набору держави. 

Правова функція держави полягає в забезпеченні 

правопорядку, установлення правових норм. 

Держава через свої спеціальні органи повинна 

регулювати правові норми в системі суспільних 

відносин. Ідеалом виконання правової функції 

держави є побудова правової держави. Правова 

держава це антонім поняття поліцейська держава 

або проявів свавілля каральних органів держави на 

які перетворюються органи правопорядку та 

спецслужби. Правова держава в першу чергу це 

верховенство закону, що означає закон має вищу 

юридичну силу. До того ж верховенство закону 

означає те, що його не можна підмінити іншими 

підзаконними актами. З точки зору соціального 

діалогу це означає слідуючі речі. Верховенство 

закону є головним правилом стабільності 

соціального буття. Виконання рівності перед 

законом та їх стабільність є одним з головних 

правил соціального буття. Оскільки тема 

порушення законів можновладцями є однією з 

головних в рамках більшості соціальних дискусій 

у всіх країнах світу, тому державні органи повинні 

без ініціювання громадськістю розглядати в 

рамках питання соціального діалогу. 

Держава здійснює багато владних повноважень. 

Політична функція – забезпечення політичної 

стабільності, вироблення програмно-стратегічних 

цілей і завдань розвитку суспільства. На думку 

К. Штокля Посттоталітарне мислення про «по-

літичний» здійснюється у світлі тоталітарного 

захоплення порожнього місця влади, воно виходить 

із історичного досвіду тоталітаризму як однієї з 

політичних можливостей сучасності [9, c. 35]. 
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Саме тоталітарне та авторитарне уявлення про 

владу, яка в сучасному світі розглядається як 

форма менеджменту державною власністю до сих 

пір розглядається як каральний механізм. Тому в 

рамках соціального діалогу однією з функцій 

держави є запобігання застосування каральних 

рішень або залякування його учасників навіть 

якщо в рамках діалогу можуть запропоновані речі 

які не є до вподоби можновладцям так як у іншому 

випадку на ефективності результатів соціального 

діалогу.  

Організаторська функція – впорядкування всієї 

владної діяльності та вертикалі в рамках держави, 

але в даному процесі важливий фактор само 

втримування від перевищення власних повноважень. 

В рамках соціального діалогу організаторська 

функція держави повинна проявлятися в створенні 

законодавчої бази сприяння проведення соціального 

діалогу і контроль за його ефективністю. Та цей 

контроль повинен мати рекомендований характер 

так як покарання за окремі аспекти ведення 

соціального діалогу суперечать принципах со-

ціальної держави та громадянського суспільства. 

На нашу думку держава повинна створити 

майданчик для соціального діалогу у реальному, 

електронному та інфраструктурному вимірах, 

тобто за власний кошт винаймати приміщення для 

проведення відкритих подій та обговорень всіх 

завершальних етапів соціального діалогу. Держава 

повинна надавати можливість друкувати результати 

та позиції учасників соціального діалогу в 

друкованих засобах масової інформації державної 

форми власності. За можливості держава може 

створити окреме друковане видання, що спеціалі-

зувалося б на висвітленні питань соціального 

діалогу. В епоху інформаційної доби держава 

може створити інтернет сайт або інтернет портал, 

який би висвітлював особливості ведення соціального 

діалогу. В той же час один з державних кулцентрів 

міг би мати вакансії зі спеціалістів, які б вели 

«гарячі лінії» з питань соціального діалогу та 

проводив би телефонні опитування з даної тематики. 

До того ж держава може вести пропаганду та 

створювати та поширювати рекламні матеріали зі 

сфери соціального діалогу. Всі згадані організаційні 

заходи повинні створюватися для доступності 

участі в процесі соціального діалогу. Так як деякі 

учасник соціального діалогу можуть мати 

перешкоди матеріального характеру для участі в 

соціальному діалозі та й приватні організації 

завжди прагнуть мінімізувати свої витрати. Тому 

готовність держави брати на себе частину витрат 

на соціальний діалог повинна викликати довіру в 

бізнесу. 

Економічна функція – організація, координація 

й регулювання економічних процесів за допомогою 

податкової й кредитної політики, планування, 

створення стимулів економічної активності, 

здійснення санкцій в економічній сфері. Соціальний 

діалог як ми дізналися з організаційного блоку є 

процесом, що вимагає фінансування. Тому на 

нашу думку держава повинна мати окрему статтю 

в державному бюджеті та бюджетах органів 

місцевого самоврядування. Фінансування со-

ціального діалогу є важливою функцією соціального 

діалогу, оскільки він є важливим фактором 

суспільного прогресу та є одним з індикаторів 

позитивного міжнародного досвіду держави. 

Держава може до 30 % фінансування залучати від 

громадських організацій та приватного бізнесу. 

Квотування залучених коштів повинно не 

призводити до впливу фінансових донорів на 

перебіг та результати соціального діалогу.  

Соціальний діалог та його результати є процесом, 

що впливає на всіх учасників суспільних відносин, 

тому соціальний діалог є частиною виконання 

соціальної функції держави. Під соціальною 

функцією ми розуміємо забезпечення солідарних 

відносин у суспільстві, співробітництва різних 

прошарків суспільства. Соціальний діалог сприяє 

реалізації соціальної справедливості в рамках 

суспільства та сприяє процесу солідаризації.  

На думку Н. Мозоль соціальна справедливість, 

сприяє подоланню соціальної напруженості в 

суспільстві, досягненню стабільності, зародженню 

цивілізованих засад розбудови громадянського 

суспільства, демократичної, соціальної, правової 

держави. Вона є «серцевиною» світогляду людини, 

сприяє розумінню суті існуючих суспільних 

процесів та впливає на їх становлення [4]. Соціальна 

справедливість – це гарний тон демократії і її 

досягнення без гарно організованого соціального 

діалогу є майже не можливою, особливо в сучасних 

умовах, коли на стадії формування суспільство. 

Під солідаризацією ми розуміємо процес 

споріднення соціальних позицій, який відбувається 

в процесі соціальної взаємодії. Соціальний діалог 

грає роль своєрідного соціального каталізатора 

соціальних позицій. Так, у рамках соціального 

діалогу відбуваються пришвидшене узгодження 

соціальних позиції та виголошення позицій в 

ситуації соціальних протиріч. 

Держава повинна піклуватися про культурне 

виховання своїх громадян. Зважаючи на розмаїття 

поняття культура та концепцій культурного 

виховання, держава повинна орієнтуватися на 

середній її рівень, створюючи культурні стандарти, 

на які повинні орієнтуватися всі свідомі 

громадяни. Роблячи це, держава виконує свою 

культурну функцію. Приймаючи участь у со-

ціальному діалозі, держава створює умови для 

задоволення культурних запитів людей, підвищує 

рівень духовності у суспільних відносинах. Крім 

того, вона гарантує відкрите інформаційне та 

культурне поле. Всі ці процеси навчають більшість 

населення правил поводження як з державою, так і 

зі своїми партнерами по соціальному діалогу. А це 

в свою чергу повинно переноситися на культуру 

поведінки людини в усіх діалогових процесах, 

що відбуваються в рамках соціального буття 

представників різних соціальних груп. 

Серед освітніх алгоритмів у сфері соціального 

діалогу держава повинна ввести спец. курси з 

соціального діалогу у вищих навчальних закладах 
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всіх типів власності, форм навчання та всіх рівні в 

акредитації. Соціальний діалог повинен мати своє 

відображення у шкільних курсах з правознавства 

та предмету людина і суспільство. Можна розглянути 

можливість проведення факультативного уроку 

соціального діалогу в рамках курсу новітньої 

історії предмету всесвітня історія. Про соціальний 

діалог слід говорити і на курсах підвищення 

кваліфікації, проводити наукові конференції та 

інші заходи в цій сфері.  

Завдання соціального діалогу є частиною 

державної політики держави. Держава є важливим 

соціальним інститутом будь-якого суспільства. І 

тому суспільне значення соціального діалогу є 

значимим. Так, завдання соціального діалогу є 

частиною реалізації інтересів українців чи жителів 

інших країн світу. Так як соціальний діалог сприяє 

реалізації принципів соціальної справедливості. На 

думку Дж Роуза справедливість – це перша 

чеснота суспільних інститутів, точно так само як 

істина – перша чеснота систем думки. Теорія, як 

би вона не була елегантна й ощадлива, повинна 

бути відкинута або піддана ревізії, якщо вона не 

щира. Подібним же чином закони й інститути, як 

би вони не були ефективні й успішно влаштовані, 

повинні бути реформовані або ліквідовані, якщо 

вони несправедливі» [6, c. 6]. На нашу думку, 

головним принципом та ознакою соціальної 

справедливості є відчуття високого рівня соціального 

самопочуття та соціального комфорту серед 

більшості громадян країни. Дана точка зору є 

соціальною, але є ще й юридична, зокрема 

Ю. Пудовочкін та С. Пирвагідова, зміст принципу 

соціальної справедливості містить у собі: спра-

ведливість при криміналізації діянь, справедливість 

пеналізації злочинів, справедливість залучення до 

кримінальної відповідальності, справедливість 

призначення й реалізації покарання й інших мір 

кримінально-правового характеру [5; с. 130]. Дана 

точка зору є слушною і її зміст є важливою, бо 

злочини, що ігноруються державою та її спец-

службами або покарання, яке застосовується 

вибірково є маркером корупції, а наявність корупції 

залежно від її масштабів впливає на рівень 

соціальної справедливості в суспільстві. Соціальний 

діалог сприяє налагодженню соціальної спра-

ведливості в суспільстві, але в той же час за 

несприятливих умов в країні у сфері соціальної 

справедливості розвиток соціального діалогу 

суттєво ускладнюється, а за певних умов взагалі 

перестає бути можливим. 

У статті 9 Закону України «Про соціальний 

діалог в Україні» зазначається, що держава для 

ведення соціального діалогу на національному і 

територіальному рівнях з рівного числа представ-

ників сторін соціального діалогу відповідного 

рівня у порядку, визначеному статтями 11 та 

17 цього Закону, утворюються Національна тристо-

роння соціально-економічна рада та територіальні 

тристоронні соціально-економічні ради [1]. Даний 

орган розглядається як центральний орган ведення 

соціального діалогу в Україні. З одного боку, 

виникнення такої організації виглядає дуже 

позитивним з точки зору подальшого розвитку 

соціального діалогу в Україні. З іншого боку, 

виникає ситуація узурпації головних повноважень 

у сфері соціального діалогу, оскільки даний закон 

не передбачає погоджувальних рад та інших 

органів, що впливають на соціальний діалог на 

найвищому рівні. 

Тому на державу в процесі соціального діалогу 

покладається велика місія організація первинних 

умов для фізичної можливості здійснення со-

ціального діалогу на її території. Задля досягнення 

цього держава оперує певними методами збереження 

й підтримки державного суверенітету, правопорядку, 

поширення української мови та мов національних 

меншин, встановлює та пропагує моральні та 

культурні нормативи поводження та функціонування 

в рамках суспільства. Крім того, держава внормовує 

спірні питання у сфері всіх царин суспільного 

буття за згодою сторін, які мають проблеми в 

зазначеній сфері, оскільки навмисне застосування 

санкцій в даній сфері може порушувати права її 

громадян, а це є негативною тенденцією у сфері 

встановлення соціальної справедливості. Задля 

зазначених цілей задіється державний апарат та 

фахівці, що створюють відповідні соціальні 

технології в даній царині, що не порушують 

чинного законодавства та не конфліктують з 

місцевими звичаями та традиціями, які 

сформувалися усередині держави в рамках її 

історичної дійсності. 

Висновки. Роль держави в процесі соціального 

діалогу є визначальною, яка не може бути 

компенсованою діяльністю інших суб’єктів 

соціального діалогу, оскільки саме вона відіграє 

значну роль продукувача умов розвитку цього 

процесу. Тому тільки через взаємну зацікавленість 

сторін учасників соціального діалогу, який і 

зводиться до пошуку досягнення компромісів, які 

сприятимуть вдоволенню всіх його учасників. Дані 

компроміси можуть бути досягнуто в рамках 

соціального діалогу, тому що такий механізм є 

універсальним засобом обміну важливою 

інформацією, яка є концентрованим вираженням 

основних побажань комфортних для розвитку всіх 

його учасників. 
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