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АНОТАЦІЯ 

Іванова І. І. Неокорпоративізм у політичній практиці Cкандинавських 

країн – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню неокорпоративізму в Скандинавських 

країнах. В роботі проаналізовано особливості та тенденції розвитку 

неокорпоративної моделі в Швеції, Данії та Норвегії.  Встановлено, що 

особливістю скандинавської моделі є включеність інституалізованих груп у 

систему комітетів та комісій. У роботі визначено основні особливості 

неокорпоративізму та висвітлено ступінь наукової розробленості даної 

проблеми.  Окремий розділ дисертації присвячений порівняльному аналізу 

процесу інституціоналізації неокорпоративізму в Україні та Скандинавських 

країнах. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що дослідження 

неокорпоративної моделі в країнах Скандинавії сприятиме більш глибокому 

розумінню ролі інституціоналізованих соціальних груп, насамперед, бізнесу та 

профспілок, у досягненні соціального миру та економічної стабільності. 

Особливого значення дана модель набуває у пострадянських суспільствах, шо 

здійснюють перехід від командно-адміністративної системи управління до 

демократичної та ринкової. В умовах політичної, економічної та соціальної 

трансформації рівень суспільної згоди та порозуміння між соціальними 

партнерами є визначальним для забезпечення стійкого ефективного управління 

суспільством, економічного розвитку та соціального прогресу країни. 
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Основними методами дослідження є історіографічний, інституціональний, 

структурно-функціональний, порівняльний, статистичний методи.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українській 

політичній науці проведено комплексне дослідження неокорпоративізму в 

Данії, Швеції та Норвегії на основі узагальнення науково-теоретичного доробку 

західних і вітчизняних вчених та використання емпіричної бази. Досліджено і 

сформульовано тенденції розвитку неокорпоративізму в Скандинавських 

країнах. З’ясовано головні причини трансформацій тристоронніх відносин між 

урядом, організаціями роботодавців та профспілками, які виступають 

центральним ядром неокорпоративізму у Швеції, Данії та Норвегії. 

Також вперше здійснено комплексне узагальнення теоретичних 

напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених щодо неокорпоративізму та 

запропоновано авторське трактування поняття «неокорпоративізм», яке 

визначено як практику симетричного соціального діалогу, що здійснюється на 

кооперативних засадах партнерства («гра з ненульовою сумою») і має 

історично зумовлену структурну специфіку, втілену у корпоративних 

інститутах демократичних країн. Таке визначення дозволяє відокремити 

«неокорпоративізм» від інших близьких по змісту понять, таких як «соціальне 

партнерство»  і «соціальний діалог». Доведено, що неокорпоративізм включає в 

себе ідею і практику соціального партнерства та соціального діалогу: 

соціального партнерства - як основної засади реалізації корпоративної 

політики, соціального діалогу - як інструменту розвитку корпоративних 

відносин. 

У межах даного дослідження вперше проведено порівняльний аналіз 

розвитку неокорпоративізму в Україні та Скандинавських країнах, що 

дозволило виокремити їхні спільні та відмінні риси. Дістало подальшого 

розвитку дослідження інституціоналізації корпоративних відносин в Україні.  

Удосконалено і доповнено ключові завдання, які стоять перед українською 

державою на шляху до розвитку конструктивного соціального діалогу: 
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створення дієвих і стійких інституціональних структур, що здатні викликати 

довіру громадськості та виконувати взяті на себе обов'язки;  зміцнення 

демократії та розвиток ринкової економіки; контроль  держави за виконанням 

досягнутих компромісів; удосконалення законодавства; усунення 

монопольного впливу фінансово-промислових груп на політичний процес; 

розширення кола суб’єктів і предметного поля діалогу; посилення законодавчої 

відповідальності за виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. Зроблено 

висновок, що сформована в Україні система соціального діалогу потребує 

вдосконалення у напряму забезпечення рівноправної взаємодії всіх партнерів. 

Також дістало подальшого розвитку положення, що нерозвиненість 

інститутів громадянського суспільства, ринкових відносин, нерозвинені 

демократичні процедури негативно впливають на становлення 

неокорпоративізму. Встановлено, що розвиток громадянського суспільства та 

ринкових відносин є необхідним аспектом формування профспілкового руху та 

класу підприємців – головних суб’єктів корпоративних відносин. 

Обґрунтовано, що неокорпоративізм є важливим механізмом вироблення 

політичних рішень та основних напрямків соціально-економічної політики.   

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що Основні 

положення дисертаційної роботи можуть бути використані в діяльності органів 

публічної влади, організацій роботодавців та інститутів громадянського 

суспільства, насамперед профспілок. Сформовані у дисертаційному 

дослідженні теоретичні аспекти можуть використовуватися в освітньому 

процесі при підготовці навчальних програм і курсів з ряду політологічних 

дисциплін, таких як «Громадянське суспільство», «Теорія демократії», «Історія 

зарубіжних політичних вчень», «Сучасна політична історія країн світу», 

«Політичні системи» та інші. 
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ANOTATION 

Ivanova I. I. Neocorporatism in the political practice of Scandinavian 

countries - Manuscript.  

Thesis for a degree in political sciences, specialty 23.00.02. - Political 

institutions and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

This research focuses on the study of neocorporatism in Scandinavian countries. 

There are analyze the features and trends of the development of the corporate model 

in Sweden, Denmark and Norway. It has been determined that the peculiarity of the 

Scandinavian model is the inclusion of institutionalized groups in the system of 

committees and commissions. The paper identifies the main features of 

neocorporatism and highlights the degree of scientific elaboration of this problem. A 

separate section of the dissertation is devoted to the comparative analysis of the 

process of institutionalization of neocorporatism in Ukraine and the Nordic countries. 

The urgency of the study is explained by the fact that the study of the 

neocorporate model in Scandinavia will contribute to a deeper understanding of the 

role of institutionalized social groups, first of all, business and trade unions, in 

achieving social peace and economic stability. Particular importance is given to this 

model in post-Soviet societies, which carry out the transition from the command-and-

control system to democratic and market. In a political, economic and social 

transformation, the level of social consensus and mutual understanding between the 

social partners is crucial for ensuring sustainable, effective management of the 

society, economic development and social progress of the country. 
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The main methods of the research are historiographical, institutional, structural-

functional, comparative, statistical methods. The scientific novelty of the dissertation 

is that for the first time in the national political science a comprehensive study of 

neocorporatism in Denmark, Sweden, and Norway was conducted on the basis of a 

generalization of the scientific and theoretical work of Western and domestic 

scientists and the use of empirical bases. The tendencies of the development of 

neocorporatism in Scandinavian countries have been explored and formulated. The 

main reasons for the transformation of the tripartite relations between the 

government, employers' organizations and trade unions, which serve as the central 

core of neocorporatism in Sweden, Denmark and Norway, are revealed. 

Also, for the first time a complex generalization of theoretical developments of 

domestic and foreign scholars concerning neocorporatism was made and the author's 

interpretation of the concept of "neocorporatism" is proposed, which is defined as the 

practice of symmetric social dialogue, carried out on the cooperative basis of 

partnership ("game with a non-zero sum") and has a historically determined structural 

specificity, embodied in functionally apolitical corporate institutions of democratic 

countries. This definition allows us to separate "neocorporatism" from other closely 

related content concepts, such as "social partnership" and "social dialogue". It is 

proved that neo-corporatism includes the idea and practice of social partnership and 

social dialogue: social partnership - as the cornerstone of the implementation of 

corporate policy, social dialogue - as an instrument for the development of corporate 

relations. 

In the framework of this research, for the first time, a comparative analysis of 

the development of neocorporatism in Ukraine and the Scandinavian countries was 

conducted, which allowed to distinguish their common and distinctive features. The 

research on the institutionalization of corporate relations in Ukraine has been further 

developed.The key tasks faced by the Ukrainian state on the way to the development 

of a constructive social dialogue have been improved and supplemented: creation of 

effective and stable institutional structures capable of generating public confidence 
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and fulfilling its responsibilities; strengthening democracy and the development of a 

market economy; state control over the implementation of the compromises achieved; 

improvement of legislation; elimination of the monopoly influence of financial and 

industrial groups on the political process; extension of the circle of subjects and 

subject field of dialogue; strengthening of legislative responsibility for the fulfillment 

by the parties of their obligations. It is concluded that the system of social dialogue 

that has been formed in Ukraine needs to be improved in the direction of ensuring the 

equal interaction of all partners. 

Also, the position that the underdevelopment of civil society institutions, market 

relations, undeveloped democratic procedures negatively affect the formation of 

neocorporatism has further developed. It has been established that the development of 

civil society and market relations is a necessary aspect of the formation of trade union 

movement and the class of entrepreneurs, the main subjects of corporate relations. It 

is substantiated that neocorporatism is an important mechanism for elaboration of 

political decisions and basic directions of social and economic policy. 

The practical significance of the research results is that the main provisions of 

the dissertation can be used in the activities of public authorities, employers' 

organizations and civil society institutions, primarily trade unions. The theoretical 

aspects formed in the dissertation research can be used in the educational process in 

the preparation of curricula and courses in a number of political science disciplines 

such as "Civil Society", "Theory of Democracy", "History of Foreign Political 

Studies", "Modern Political History of the World Countries", "Political Systems »and 

others. 

Keywords: neocorporatism, civil society, state, social partnership, social 

dialogue, interest groups, business associations, trade unions.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах політичної, економічної та 

соціальної трансформації рівень суспільної згоди та порозуміння між 

соціальними партнерами є визначальним для забезпечення стійкого 

ефективного управління суспільством, економічного розвитку та соціального 

прогресу країни. Досвід Скандинавських країн підтверджує цю тезу.  

Дослідження неокорпоративної моделі в країнах Скандинавії сприятиме 

глибшому розумінню ролі інституціоналізованих соціальних груп, насамперед 

бізнесу та найманих працівників, у досягненні соціального миру та економічної 

стабільності. 

Особливого значення застосування вказаної моделі набуває у 

пострадянських суспільствах, що здійснюють перехід від командно-

адміністративної системи управління до демократичної та ринкової. Кризові 

явища в економіці, розшарування населення і, як наслідок, соціальна 

напруженість, високий рівень безробіття та політичні зміни, що супроводжують 

зазначений перехід, вимагають переосмислення ролі держави як гаранта 

соціальної, політичної та макроекономічної стабільності. 

Для України, яка переживає значні труднощі у розвитку демократичного і 

відкритого діалогу політичного класу, бізнесу і громадянського суспільства, 

використання досвіду розвинених європейських країн дозволило б 

реформувати соціально-економічні відносини у напрямку партнерства, 

взаєморозуміння і взаємовідповідальності, та вирішити ряд конкретних завдань 

- оздоровити соціально-економічну сферу, подолати зрощування бізнесу і 

влади, підвищити значимість профспілок та інститутів громадянського 

суспільства. Відтак, особливого значення набуває вивчення передового досвіду 

у цій сфері, зокрема практики Швеції, Данії та Норвегії.  

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми філософського 
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факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

з’ясувати тенденції розвитку неокорпоративізму в політичній практиці 

Скандинавських країн.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати ідейно-теоретичні передумови неокорпоративізму; 

- розкрити та систематизувати існуючі в сучасній політичній науці підходи 

до дослідження неокорпоративізму; 

- дослідити особливості розвитку та сучасний стан неокорпоративізму в 

Скандинавських країнах - Данії, Норвегії та Швеції, визначити чинники 

ефективності взаємодії влади та інституціоналізованих соціальних груп в 

обраних країнах; 

- здійснити порівняльний аналіз корпоративних відносин в Україні та 

Скандинавських країнах і виявити проблемні аспекти застосування досвіду 

Скандинавських країн у впровадженні неокорпоративізму в Україні;  

- з’ясувати тенденції та перспективи розвитку неокорпоративізму в 

Україні. 

Об'єктом дослідження є неокорпоративізм як модель 

інституціоналізованої взаємодії організаційно оформленого представництва 

інтересів соціальних груп і держави. 

Предметом дослідження є неокорпоративізм у політичній практиці 

Скандинавських країн. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань дослідження стало 

можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження: історіографічного, інституціонального, структурно-

функціонального, порівняльного, статистичного методів. 

Історіографічний метод дав можливість показати  розвиток  уявлень щодо 

взаємодії держави та суспільства, простежити еволюцію неокорпоративізму і 
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його місце в політичній традиції Скандинавських країн, а також дослідити 

трансформацію відносин «держава-бізнес-профспілки» в Україні.  

Інституціональний метод дозволив розкрити особливості 

неокорпоративізму та принципи функціонування головних суб’єктів 

корпоративної взаємодії через аналіз існуючих норм і правил. 

За допомогою структурно-функціонального методу було досліджено 

кожен з елементів неокорпоративізму (державу, профспілки, організації 

роботодавців, тристоронні органи тощо) та їхню роль у процесі вироблення 

соціально-економічної політики на засадах консенсусу. 

Порівняльний метод використано для з’ясування і пояснення специфіки, 

основних тенденцій розвитку неокорпоративізму та ролі соціальних партнерів у 

Швеції, Данії, Норвегії та Україні. 

Статистичний метод сприяв узагальненню оцінки діяльності 

корпоративних комітетів та комісій у Данії, Швеції та Норвегії, а також аналізу 

відносин бізнесу, влади та найманих працівників в Україні.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українській 

політичній науці проведено комплексне дослідження неокорпоративізму в 

Данії, Швеції та Норвегії на основі узагальнення науково-теоретичного доробку 

західних і вітчизняних учених та використання широкої емпіричної бази. 

Новизна дисертаційної роботи конкретизується у наступних положеннях: 

Уперше: 

- здійснено комплексне узагальнення теоретичних напрацювань 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо неокорпоративізму та запропоновано 

авторське визначення поняття «неокорпоративізм» як практики симетричного 

соціального діалогу, що здійснюється на кооперативних засадах партнерства 

(«гра з ненульовою сумою») і має історично зумовлену структурну специфіку, 

втілену у корпоративних інститутах демократичних країн. Таке визначення 

дозволяє відокремити «неокорпоративізм» від інших близьких по змісту 



14 

 

понять, таких як «соціальне партнерство»  і «соціальний діалог». Доведено, що 

неокорпоративізм включає в себе ідею і практику соціального партнерства та 

соціального діалогу: соціального партнерства - як основної засади реалізації 

корпоративної політики, соціального діалогу - як інструменту розвитку 

корпоративних відносин;  

- досліджено і сформульовано тенденції розвитку неокорпоративізму в 

Скандинавських країнах. Виявлено, що за останні десятиліття відбулося 

скорочення участі організованих груп інтересів у процесі підготовки 

політичних рішень у сферах, які завжди вважалися пріоритетними для 

скандинавських корпоративних відносин: сільському господарстві, ринку праці 

та промисловості; 

- з’ясовано головні причини трансформацій тристоронніх відносин між 

урядом, організаціями роботодавців та профспілками, які виступають ядром 

неокорпоративізму у Швеції, Данії та Норвегії. Серед них: інтернаціоналізація 

та європеїзація; економічний спад у 80-х роках в Данії і Норвегії та в 90-х - у 

Швеції, який призвів до зростання безробіття і дефіциту бюджету та знизив 

протекційні можливості держави; зростання фрагментарності об'єднань і 

зниження щільності членства; активізація партій, які висувають нові питання до 

політичного порядку денного (політичний притулок, міграція, правопорядок, 

зовнішня політика), що не регулюються тристоронніми переговорами; 

зміщення балансу між групами інтересів та парламентом на користь 

останнього;  

- проведено порівняльний аналіз розвитку неокорпоративізму в Україні та 

Скандинавських країнах, що дозволило виокремити їхні спільні та відмінні 

риси.  Зокрема, до спільних рис належать: наявність основних елементів 

системи партнерства – тристоронніх органів, що формуються із представників 

найманих працівників, роботодавців та виконавчої влади; реалізація взаємодії 

між ними на різних рівнях регулювання соціально-економічних відносин; 

наявність сукупності законодавчих актів  та спільних документів, таких як 
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колективні договори та угоди. Водночас доведено, що вітчизняній системі 

соціального партнерства не вистачає наступних елементів скандинавського 

«корпоративізму комісій»: ефективної «ідеології» соціального партнерства; 

розвинених демократичних процедур прийняття рішень на всіх рівнях 

суспільних відносин; активного та впливового профспілкового руху; єдності 

інтересів бізнесу; підтримки держави. 

Удосконалено і доповнено: 

- перелік ключових завдань, які стоять перед українською державою на 

шляху до розвитку конструктивного соціального діалогу: становлення дієвих і 

стійких інституціональних структур, здатних мобілізувати довіру громадян та 

виконувати взяті на себе обов'язки;  орієнтація на деліберативні демократичні 

практики, розвиток ринкової економіки; контроль  держави за виконанням 

досягнутих компромісів;  удосконалення законодавства; усунення 

монопольного впливу фінансово-промислових груп на політичний процес; 

розширення кола суб’єктів і предметного поля діалогу; посилення законодавчої 

відповідальності за недотримання сторонами взятих на себе зобов’язань. 

Дістало подальшого розвитку:  

- обґрунтування неокорпоративізму як важливого механізму вироблення 

політичних рішень стосовно основних напрямів соціально-економічної 

політики.  Доведено, що в Швеції, Данії та Норвегії соціальні партнери беруть 

безпосередню участь у діяльності урядових структур шляхом репрезентації 

інтересів у тристоронніх урядових комітетах та комісіях, які займаються 

узгодженням позицій, розробкою та прийняттям політичних рішень в трудовій, 

соціальній та економічній сферах; 

- положення про те, що нерозвиненість інститутів громадянського 

суспільства, ринкових відносин, демократичних процедур негативно впливають 

на становлення неокорпоративізму. Доведено, що розвиток громадянського 

суспільства та ринкових відносин є необхідною умовою формування 

профспілкового руху та класу підприємців – основних суб’єктів корпоративних 
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відносин.  На прикладі Скандинавських країн обґрунтовано, що демократичні 

процедури сприяють налагодженню зворотного зв’язку між владними органами 

та громадянами: наймані працівники та роботодавці несуть відповідальність за 

порушення взятих на себе зобов’язань, натомість держава гарантує виконання 

їхніх вимог та контроль за їх дотриманням. Доведено, що тільки за таких умов 

відносини неокорпоративізму запобігають виникненню соціальних конфліктів 

та сприяють вирішенню економічних проблем завдяки встановленню 

відповідності між вимогами соціальних партнерів та можливостями реального 

сектору економіки;  

-  дослідження інституціоналізації корпоративних відносин в Україні. 

Зокрема доведено, що існуюча система соціального партнерства, законодавчо 

закріплена після набуття Україною незалежності, виявилася неефективною 

через існування тісного зв'язку між владою та фінансово-промисловими 

групами. Проаналізовано еволюцію взаємовідносин «влада-бізнес» в межах 

електорального процесу, що підтверджує тезу про існування зрощення бізнесу і 

влади в України. Водночас показано паралельний розвиток відносин «влада-

бізнес-профспілки», які регулюються нормативно-правовими актами і 

включають створення тристороннього органу – Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради. Зроблено висновок, що сформована в Україні 

система соціального діалогу потребує вдосконалення у напрямку забезпечення 

рівноправної взаємодії та відповідальності всіх партнерів. 

Практичне значення здобутих результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи можуть бути використані в діяльності органів публічної 

влади, організацій роботодавців та інститутів громадянського суспільства, 

насамперед профспілок. Сформовані у дисертаційному дослідженні теоретичні 

аспекти можуть використовуватися в освітньому процесі при підготовці 

навчальних програм і курсів з ряду політологічних дисциплін, таких як 

«Громадянське суспільство», «Теорія демократії», «Історія зарубіжних 



17 

 

політичних вчень», «Сучасна політична історія країн світу», «Політичні 

системи» та інші. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015» (Київ, 2015 

р.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2016» (Київ, 2016 р.), Міжнародна наукова конференція  «Дні науки 

філософського факультету – 2017» (Київ, 2017 р.). Також положення 

дисертаційного дослідження апробовано на V Національному конвенті 

МАСПН (Україна) «Глобальні виклики на Євразійському просторі: 

перспективи України» (Київ, 2015) та Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії» (Київ, 

2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 11 

публікаціях, в тому числі у чотирьох наукових статтях, які опубліковані у 

фахових виданнях з політичних наук. Із них дві статті опубліковані у фахових 

виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз, одна 

стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію, одна стаття - у нефаховому виданні, а також п’ять тез 

доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, диференційованих на 7 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, список 

використаних джерел налічує 204 найменування на 21 сторінці.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  НЕОКОРПОРАТИВІЗМУ         

 

1.1. Ідейно-теоретичні передумови становлення неокорпоративізму 

Дослідження неокорпоративізму в Скандинавських країнах передбачає 

використання в якості теоретичної бази дослідження наукових праць 

зарубіжних та вітчизняних авторів. Аналіз ступеня теоретичної розробленості 

проблеми свідчить, що більшість наявних досліджень із запропонованої теми 

виконані в межах західної політичної науки. Зокрема, проблематика 

неокорпоративізму та порівняльний аналіз неокорпоративних моделей є 

об’єктом дослідження таких  фахівців, як Ф. Шміттер [107], Г. Лембрух [149], 

К. Кроуч [131], А. Каусон [126], А. Сіарофф [186], Л. Баккаро [116] та інші. 

Вказані автори безпосередньо займалися теоретичною розробкою 

неокорпоративної моделі та узагальненням атрибутів ідеального типу 

неокорпоративізму.   

Друга група досліджень пов’язана з вивченням особливостей 

неокорпоративної моделі в Скандинавії. До неї належать праці М. Крістіансена 

[201], А. С. Норгаарда [166], Х. Ромметведта [129], Т. Свенссона [167], П. 

Оберга [135], М. Мейленда [155], Й. Ліндвала та Дж. Себрінга [153], Т. 

Паллесена [168], С. Роккана [180], К. Інгебітсена [144], Д. Артера [115], Е. Х. 

Аллерн [112] тощо. Зокрема, у колективній монографії «Різновиди демократії: 

групи інтересів та корпоративні комітети у вироблені політичного курсу в 

Скандинавії» [201] її автори досліджують динаміку представництва 

організованих груп інтересів в урядових комітетах і комісіях Данії, Швеції та 

Норвегії. У роботі «Порушений обмін і послаблення корпоративізму: влада та 

можливості груп інтересів у Скандинавії» [135] автори на основі порівняльних 

даних пояснюють причину зниження корпоративності, якою є порушення 

декількох передумов корпоративного обміну та вивчають і оцінюють характер 

групових інтересів у Скандинавії. Дж. Блом-Хансен [122] аналізує емпіричні 
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дослідження, проведені в 90-х роках щодо впливу організованих інтересів у 

скандинавських країнах Швеції, Норвегії та Данії, описуючи виникнення, 

розвиток та сучасний стан скандинавського корпоративізму. Важливим з точки 

зору нашого дослідження є пояснення вченим впливу корпоративізму на 

скандинавські суспільства та  огляд стану цього явища за межами традиційних 

галузей ринку праці, промисловості та сільського господарства.  Інші 

дослідники, наприклад П. Оберг та Т. Свенссон, вивчають деліберативний 

процес у контексті політики на ринку праці [167]. Дж. Аакваг [111], М. 

Мейнланд [156], Й. Фагерберг, А. Каппелен та Л. Мйосет [139]  

зосереджуються на інституціональних змінах в Скандинавських країнах. М. 

Крістіансон, E. Аллерн та Н. Ейлот [112], М. Ентонсен, Дж. Ліндвал та Ю. 

Шмідт-Хансен [114], К. Нергаард [165] – на взаємодії соціал-демократів з 

профспілками в Скандинавії та їхній ролі у становленні та розвитку 

неокорпоративізму. К. Ханус – на централізованих колективних переговорах 

[141] тощо. Вказана група є найбільш чисельною, що пояснюється тематикою 

дисертаційного дослідження та інтересом сучасних дослідників до перспектив 

корпоративної моделі в Скандинавії.  

Наступну групу складають роботи, присвячені розгляду моделі 

неокорпоративізму на Заході та застосуванню її до аналізу взаємодії груп 

інтересів і держави в умовах демократичних перетворень. Серед найбільш 

помітних авторів цієї групи –  російські дослідники С. Перегудов [58], Є. 

Потапова [63], А. Балан [2], А. Павроз [54], А. Салмін [78], Є. Юдіна [110], 

українські І. Сало [79], А. Шуліка [109], О. Даниляк та Т. Джіга [80], Ю. Вовк 

[11], В. Цвих [97], Г. Зеленько [33], В. Гончар [15]. 

До четвертої групи праць, які стали теоретичною основою дослідження, 

можна віднести наукові пошуки переважно пострадянських вчених, присвячені 

аналізу споріднених з неокорпоративізмом явищ соціального діалогу та 

соціального партнерства. Серед дослідників, які піднімають відповідні питання, 

- О. Петроє [61], А. Кудряченко [44], В. Красномовець [42], В. Жуков та Ю. 
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Маршавін [30], У. Волинець[12], А. Бержанір [5], І. Лосиця [46], В. 

Хмільовський та Б. Ільченко [94],  В. Цвих [95], О.  Жадан [29], Т. Ляшенко 

[47], Д. Неліпа [52]. Зважаючи на те, що в Україні на законодавчому рівні 

закріплене поняття «соціальний діалог» для характеристики тристоронніх 

відносин, ці дослідження спрямовані переважно на визначення характеристик 

української моделі взаємовідносин «влада-бізнес-профспілки», особливостей її 

розвитку, перспектив та порівняння світового досвіду і України.   

Нарешті, останню групу складають праці, які стосуються окремих аспектів 

та складових неокорпоративізму, а також чинників,  що впливають на 

становлення та розвиток моделі представництва інтересів бізнесу і 

профспілкових організацій, зокрема, розвитку громадянського суспільства та 

його взаємодії з інститутами влади. Так, С. Квітка [35], М. Зайдель [31], В. 

Вєлков [9], О.  Діденко [23], Є. Королев [41] вивчають особливості партнерства 

влади та бізнесу, Ю. Сабанадзе [77] – влади і зацікавлених груп, Д. Виговський 

[10] - моделі захисту групових інтересів та їх розвиток в Україні, М. Іванов 

[34], В. Цвих [96], К. Петренко [60] - розвиток громадських організацій. 

Варто зазначити, що, попри наявність великого обсягу наукової 

літератури, присвяченої дослідженням неокорпоративізму, у вітчизняній 

політичній науці на даний момент не здійснено комплексного аналізу даної 

моделі.  

Водночас, дослідження ідейних та історичних передумов появи 

неокорпоративізму сприяє глибшому розумінню сутності та особливостей цієї 

системи представництва інтересів.  

Період кінця ХІХ-початку ХХ століття для ряду європейських країн 

ознаменувався появою нового підходу до вирішення класових протиріч. 

Замість диктату одних соціальних груп над іншими суспільство перейшло на 

новий рівень вирішення конфліктів: пошуку консенсусу та консолідації різних 

верств суспільства. Це дозволило уникнути значних соціальних потрясінь,  

стабілізувати економічну і політичну ситуацію та забезпечити керованість 
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соціальними процесами. Таких результатів вдалося досягти завдяки 

впровадженню практики корпоративних відносин між державою та 

організованими інтересами.  

Отже, поява неокорпоративізму нерозривним чином пов’язана із 

зародженням ринкових відносин, промисловою революцією та 

індустріалізацію. Ці процеси призвели до розподілу праці та виникнення 

численного класу працівників. В цих умовах чітко прослідковувалась 

протилежність інтересів працівників та підприємців. Ця протилежність 

проявилася такими негативними явищами в системі соціально-трудових 

відносин, як: використання праці дітей, підлітків і жінок з очевидною шкодою 

для їх здоров’я і розвитку; надмірне подовження тривалості робочого дня; 

збільшення небезпеки виробництва для здоров’я та життя працівників; 

відсутність захисту для тих працівників, які виявилися неспроможними до 

праці тощо [62, с. 238]. Концентрація виробництва та посилення експлуатації 

робітників призвели до зростання соціального напруження та об’єднання 

працівників для відстоювання власних інтересів - з початку у формі кас 

допомоги, а згодом – як професійних об’єднань працівників (профспілок), що 

відстоювали їхні права [170]. Так, перше легальне профспілкове об’єднання 

виникло у Великій Британії у 1868 році. Загалом, кінець ХІХ століття 

ознаменувався піднесенням профспілкового та страйкового руху, а також 

нечуваним сплеском масової боротьби робітників за більш високу заробітну 

плату та покращення умов праці. Цей час став часом загострення класових 

протиріч, що отримало ідеологічне оформлення у формі класової боротьби. 

Водночас відбувається становлення двох протилежних точок зору на вирішення 

класового питання. Перша представлена марксистським вченням з його ідеями 

революційної боротьби і диктатурою пролетаріату, друга, якою пішли 

розвинені європейські, і в тому числі Скандинавські, країни відстоювала 

мирний шлях врегулювання відносин між працею та капіталом. Ці дві тенденції 

можна описати як боротьбу ідей соціальної революції і класового антагонізму 
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проти практики соціального діалогу і класового компромісу. Перший варіант 

виявився неприйнятним для більш економічно розвинених європейських 

держав, які на той момент вже встигли оцінити негативні наслідки 

революційної боротьби для суспільства. Водночас потреба врегулювати 

соціальні відносини залишалася: профспілки розширювалися і набували ваги, 

збільшуючи тиск на роботодавців. Активна позиція профспілкових об’єднань 

змусила власників капіталу піти на поступки. У кінцевому рахунку клас 

підприємців вирішив конфлікт інтересів шляхом задоволення базових вимог 

робітників. Такий підхід зумовив відхід від силового вирішення трудових 

конфліктів та зміну напрямку соціально-економічних відносин у бік 

партнерства та залучення працівників до участі в управлінні [62, с. 238]. Таким 

чином, корпоративізм з'явився, щоб регулювати конфлікт між соціальними 

класами в переділі національного доходу [150, с. 95]. 

Отже, неокорпоративізм став реакцією на радикальну боротьбу праці та 

капіталу, яка виникла у ХІХ столітті, проте остаточно утвердився у ряді країн 

Європи після Другої світової війни, коли на порядку денному урядів постало 

питання вибору найбільш оптимальних механізмів боротьби із соціальним 

напруженням та економічною кризою. Корпоративізм почав використовувався 

європейськими країнами як механізм врегулювання конфліктів між різними 

соціально-економічними групами, в першу чергу підприємцями і робітниками, 

направляючи потенційний конфлікт між ними в русло переговорного процесу 

[2].  Як зазначає Г. Лембрух, ренесанс корпоративізму почався з середини 

минулого століття та охопив найбільш розвинені капіталістичні країни, такі як 

Швеція, Норвегія, Голландія, Австрія. Практика цих держав підтвердила, що 

корпоративізм - це не рудимент суспільного устрою, притаманний 

Середньовічній епосі, а сучасний феномен, який жодним чином не суперечить  

основам ліберальної демократії. Більше того, корпоративізм в значній мірі 

розширює її можливості завдяки встановленню консенсусної моделі політичної 

поведінки. Тож цілком виправданим є твердження Г. Лембруха, що 
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«корпоративізм виникає на особливій ступені розвитку капіталізму для 

прискорення його розвитку» [150, с. 96].  

Варто зауважити, що вже стало закономірним посилення 

неокорпоративних тенденції в моменти економічної та соціально-політичної 

нестабільності, а також в умовах трансформації суспільства, коли відбуваються 

зміни механізмів саморегуляції суспільних відносин і соціальні інститути не 

можуть впоратися з виконанням своїх функцій. В таких умовах з необхідністю 

постає питання проведення політики, що передбачає налагодження 

ефективного діалогу через створення інституту тристороннього партнерства 

держави, бізнесу і громадянського суспільства. Тож «життєво важливим 

питанням, яке стоїть перед громадянськими суспільствами і урядами сучасних 

демократій, є розвиток соціального діалогу» [61, с. 64]. Інституційний аспект 

корпоративізму передбачав створення тристоронніх органів, які включали 

наступних учасників: організації праці та бізнесу і державу. Функціональний 

аспект корпоративізму відбивав питання участі цих трьох сторін в регулюванні 

політики доходів як основи корпоративної взаємодії [2]. 

Не зважаючи на тривалий історичний розвиток неокорпоративізму як 

явища, що описує співпрацю між трьома головними суб’єктами економічних та 

соціально-політичних відносин, в дискурсі політичної науки концептуалізація 

практики неокорпоративізму триває відносно недовго. В 70-х роках ХХ 

століття Філіпп Шміттер запропонував використовувати дане визначення для 

позначення відносин між органами влади та громадянським суспільством. 

Разом з тим, появі цього терміну передував тривалий процес формування 

теоретичної бази. Неокорпоративізм спирається на фундаментальні принципи 

гармонізації суспільних відносин, виражені в ідеях  «солідарності», 

«заперечення класової боротьби», «співпраці між працею і капіталом»,  

«асоціаційної форми організації суспільства». Кожен з цих принципів 

обґрунтовував модель соціальної кооперації, виходячи із історичних 

особливостей тогочасних (довоєнних) суспільств. Водночас специфіка розвитку 
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західних демократій у післявоєнний час вимагала артикуляції тих же самих 

кооперативних принципів в нових концептуальних формах, найбільш відомими 

серед яких є неокорпоративізм, соціальне партнерство та соціальний діалог.  

Історично ідея неокорпоративізму сформувалася у Середньовіччі і 

розвивалася переважно у виробничій сфері. Етимологія поняття корпоративізм 

походить від латинського слова «corporatio» та означає «об’єднання», 

«співтовариство». В Середні віки корпоративізм стає важливим принципом 

організації суспільства. «Вищою формою середньовічних спільнот, широко 

поширеною, але при цьому самою суспільно важливою, перспективною і 

найбільш престижною, була корпорація» [81]. Корпорація представляла 

інтереси певного кола осіб, об'єднаних єдиними началами професійної 

діяльності, становою приналежністю, а також духовною спільністю [104]. 

Особливістю середньовічних корпорацій була їх замкненість, внутрішня 

рівність (що, однак, здебільшого було ідейним постулатом, ніж існуючим на 

практиці принципом), наявність формалізованих правил поведінки, що 

вироблялися в середовищі самої групи і яким повністю повинні були 

підпорядковувати свою поведінку її члени. «В кожному виді ремесла - зазначає 

Е. Дюркгейм, - встановлювалися взаємні зобов'язання господарів і робітників, 

так само як і обов'язки господарів по відношенню один до одного» [25, с. 17]. 

Важливою рисою було делегування певних повноважень представникам 

окремих корпорацій, які повинні були відстоювати спільні інтереси. Цей 

принцип був «абсолютно чужий доктрині про необмежену владу князя» [17, c. 

217]. Отже, корпоративність була невід'ємним атрибутом середньовічного 

суспільства, який протиставлявся монарху і пом'якшував його всевладдя.   

Найбільш яскраво корпоративізм проявився з появою цехової організації 

праці. Майже у всіх комунах політична система і вибори магістратів були 

засновані на поділі громадян за ремісничими цехами [25, c. 25]. Цехові 

об'єднання з їх деякою автономією, власним статутом і груповою солідарністю 

стали уособленням середньовічної корпоративності. Водночас у Середньовіччі 



25 

 

корпораціями були не тільки цехові організації, але також і самі стани: 

дворянство, духовенство, бюргерство і селянство. Ці стани «були в цілому 

замкнутими корпораціями, які колективно користувалися правами і несли 

обов'язки свого стану, дотримувались властивого йому менталітету» [81]. 

Відтак, корпорації відігравали не лише економічну, але й політичну роль. 

Середньовічна комуна була «об'єднанням корпорацій і сформувалася за зразком 

корпорацій», тому саме корпорація стала «основою для всієї політичної 

системи, яка народилася з комунального руху» [25, c. 25]. 

Таким чином, в середньовічному суспільстві була сформована 

функціональна система представництва інтересів на рівні міст. Корпорації були 

головним соціальним, економічним і політичним інститутом та виконували ряд 

функції, зокрема створення і зміцнення професійної етики, контролю праці і 

регламентації виробництва, попередження брудної конкуренції та гарантування 

професійної чесності, а також представництва інтересів в управлінні міською 

комуною [2].  

У середньовічному місті корпоративізм став уособленням соціального 

плюралізму та автономії приватних груп, а проявом влади корпорацій була їхня 

участь у перших представницьких органах як представників третього 

соціального стану. Середньовічний корпоративізм так чи інакше передбачав 

таку організацію суспільного життя, в основі якої лежить репрезентація 

різними соціальними групами власних інтересів.  

Отже, корпоративізм виник як необхідна форма соціальної організації, в 

якій корпорація як неурядова організація з високим рівнем довіри серед своїх 

членів відігравала посередницьку функцію між ними і державою [101, с. 384]. 

Однак корпоративна система відносин в Середньовіччі не змогла вийти на 

національний рівень, так як самі корпорації були локальними, міськими 

інститутами соціального життя. Втім, між корпораціями Середньовіччя та 

сучасними асоціаціями інтересів прослідковуються деякі паралелі, хоча самі ці 

утворення належать до різних рівнів групової організації, так само, як різною є 
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їхня роль у суспільстві. Зокрема, такі принципи середньовічної 

корпоративності, як добровільність членства, автономність організації, 

формалізація діяльності, наявність спільних інтересів і принцип 

представництва залишилися невід'ємними рисами побудови сучасних 

неокорпоративних інститутів. Однак, безумовно, сам характер взаємодії між 

суб'єктами корпоративних відносин зазнав істотних змін і знаходиться зовсім в 

іншій площині, ніж це можна було спостерігати в ХІІІ-ХІХ століттях. 

Сучасному теоретичному піднесенню неокорпоративізму також 

передувала ціла низка концептуальних підходів, в рамках яких відбувалася 

наукова рефлексія щодо корпоративізму як різновиду взаємодії держави і 

громадянського суспільства. Сучасний неокорпоративізм – результат тривалої 

ідейної еволюції, в процесі якої викристалізовувалися основні принципі та 

особливості цього феномену.   

Відправною точкою у вивченні проблеми корпоративізму можна назвати 

початок ХІХ сторіччя, коли вперше на теоретичному рівні Г. Гегелем було 

окреслено роль та значення корпорацій у житті суспільства.  

Відстоюючи ідею «органічної держави», Г. Гегель вважав, що управління 

державою – це спільна діяльність держави і суспільства [13, c. 85]. Останнє 

представлено станами та корпораціями. Водночас, виходячи з головного 

принципу органічної держави - тотожності приватного і загального - 

корпорація виступає невід’ємною частиною держави і її інтереси як частини не 

можуть вступати у протиріччя із загальнодержавним інтересам як інтересам 

цілого. «Держава дійсна, і її дійсність полягає в тому, що інтерес цілого 

реалізується, розпадаючись на особливі цілі» [14, c. 305]. Державна влада не 

може контролювати всі без виключення аспекти соціального буття, оскільки це 

знищує «дух свободи» в суспільстві. Завдання державної влади, на 

переконанням Г. Гегеля, полягає в наданні своїм підданим свободи у всьому, 

що не відноситься до прямого її призначенням - до організації влади і її 

збереження, а також до сфери забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки. 
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Головної перевагою, яку передбачає для держави самоврядування громадян 

через спеціально створені для цього органи, є збереження та життєздатність 

інститутів, а також «духовна задоволеність, відчуття свободи і почуття власної 

гідності громадянами, що випливає з участі в загальних справах держави» [13, 

c. 85]. Разом з тим, Г. Гегель вважав, що «межа, яка розділяє державу і 

громадянське суспільство, досить умовна і відносна, і навіть, відокремивши від 

держави, громадянське суспільство залишається його органічною частиною», 

вони співвідносяться «як дві сторони однієї і тієї ж медалі» [55, с. 78].  

Зважаючи на це, він визначає корпорацію як групу, яка «об'єднує 

внутрішнім чином ті моменти, які спочатку роз'єднані в громадянському 

суспільстві на в себе рефлектовану особливість потреб і споживання і на 

абстрактну правову загальність, об'єднуючи їх так, що в цьому об'єднанні 

особливе благо є як право» [14, c. 277]. 

 Корпорація, таким чином, є складовою частиною громадянського 

суспільства, об'єднуючи в собі два його важливі елементи - приватне і загальне. 

При цьому в корпорацію входять представники лише промислового стану, бо 

тільки він, на думку Г. Гегеля, «спрямований переважно на особливе», яке 

складає характерну рису корпорації.  

Виникнення корпорацій пов'язано з тим, що праця в громадянському 

суспільстві розпадається на різні галузі, в рамках яких і створюються окремі 

корпорації. 

Г. Гегель виступає за збереження корпорацій в силу того, що саме в них 

він бачить можливість подолання егоїстичного індивідуалізму, атомізації і 

відчуженості. Можна сказати, що корпорації - це місце морального 

вдосконалення індивідів, де вони знаходять можливість реалізовувати себе на 

благо загального. За Гегелем, корпорація - це «другий, що виростає на ґрунті 

громадянського суспільства, моральний корінь держави» [14, c. 277] (першим 

виступає сім’я). В корпорації індивід набуває своєї станової гідності і 

добропорядності, звільняється від почуттів заздрості і зарозумілості, живе не 
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тільки заради себе, а й заради своєї спільноти і держави. Він здійснює свою 

діяльність заради досягнення не індивідуальної, а спільної мети. 

У відповідь на це корпорація піклується і заступається за своїх членів, 

надає допомогу бідним та нужденним і вже тільки тому може виступати для 

них другою родиною. Таким чином корпорація дає індивідам те, чого не може 

дати держава. 

Г. Гегель визначає також компетенцію корпорацій: «право під наглядом 

публічної влади піклуватися про свої власні, що не виходять за її межі, 

інтереси» [14, c. 275]; приймати нових членів в тій кількості, в якій 

вважатиметься за потрібним; керуватися при виборі нових членів їх якостями 

та вміннями; підвищувати кваліфікацію членів корпорації; здійснювати 

своєрідне «соціального забезпечення» своїх членів [14, c. 275]. 

Г. Гегель впевнений, що ослаблення корпорацій і їх зникнення призведе до 

дезорганізації всього громадянського суспільства. Адже воно не завжди здатне 

дати індивіду можливість бути частиною загальної діяльності та повною мірою 

брати участь в загальних державних справах. Відсутність корпорацій призведе 

до замкненості людини на собі самій, занурення її у поле приватної діяльності, 

де бажання працювати на користь інших затьмарюється егоїстичними 

мотивами і прагненням постійного накопичення капіталу. У таких умовах, за Г. 

Гегелем, розвиток неможливий. У корпорації бачить він найбільш вдалий 

спосіб організації життя (в даному випадку саме промислового), де знаходиться 

баланс між приватними вимогами і бажаннями індивідів та загальними 

інтересами - інтересами, що служать на благо суспільству і державі. 

Подальший генезис корпоративізму пов’язаний з ідеями солідарності 

Еміля Дюркгейма та католицької соціальної доктрини.  

Еміль Дюркгейм вважав, що група -  це природний та необхідний 

суспільний інститут. Група здатна створювати «систему зразків» для підтримки 

суспільної моралі, об'єднувати розрізнених індивідів в єдине ціле і таким чином 

виривати їх зі стану соціальної аномії. Ні політичне суспільство, ні держава 



29 

 

цього зробити не в змозі [25, c. 9]. При цьому єдина група, яка на це здатна - 

«це група, яка була б утворена всіма працівниками однієї і тієї ж галузі 

промисловості - професійна група» [25, c. 9]. Таким чином, Дюркгейм вважає, 

що «професійні групи» є головним інститутом суспільства. На відміну від 

таких спільнот, як релігійна, політична або сімейна, корпорація об'єднує всіх 

представників однієї професії. До того ж, вона має над ними «потрійну 

перевагу: її влада проявляє себе щохвилини, повсюдно і охоплює майже все 

життя» [26, c. 372]. В результаті, вона більше за інші утворення може впливати 

на індивідів, які входять до її складу. 

Тому Е. Дюркгейм виступає проти знищення корпорацій - єдиного 

об'єднання, яке здатне поставити на перший план не егоїстичну волю індивіда, 

а загальну волю групи. Тільки група, яка поєдную загальне та індивідуальне, 

може відігравати роль регулятора соціальних відносин. Держава, на думку Е. 

Дюркгейма, не здатна виконувати цю функцію та самостійно регламентувати 

складну та різноманітну професійну діяльність. Вона покликана керувати лише 

загальними і простими речами, не вдаючись у конкретні деталі, такі, наприклад, 

як розміри пенсій, соціальне страхування та допомога, професійна етика, 

корпоративні конфлікти, трудові договори та інше. Вчений тому констатує, що 

«держава стоїть занадто далеко від цих складних явищ, щоб вона вміла знайти 

для кожного з них відповідну спеціальну форму» [26, c.372]. Вихід бачиться в 

створенні такого регулятора цієї діяльності, який стояв би поза державою і на 

який були б покладені певні професійні функції. Саме таким регулятором і 

виступає корпорація. Складність і різноманітність колективної діяльності 

вимагає, щоб між державою і індивідами створювався ряд вторинних груп, які 

знаходяться досить близько до індивідів, аби розуміти їхні потреби і водночас 

мати можливість впливати на них. Тобто, відповідно до Дюркгейму, корпорація 

повинна була стати повноправним інститутом суспільства і «перестати бути 

приватною групою, яку закон дозволяє, але держава ігнорує» [26, c.372]. 
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При цьому необхідною умовою існування професійних об'єднань є їх 

автономність і професійна децентралізація. Роль держави зводиться до  

здійснення нагляду за діяльністю корпорацій, не даючи останнім розвинути 

партикуляристські тенденції, та спрямовування їх діяльності на загальні 

потреби.  

Е. Дюркгейма цікавить також етична функція корпорацій, яка 

перешкоджає моральному занепаду індивідів. Він бачить в корпорації вихід із 

складної моральної ситуації шляхом створення в межах корпорації системи 

зразків поведінки, обов'язкової для всіх учасників, тим самим перешкоджаючи 

індивідуальній сваволі та підпорядковуючи індивідуальні інтереси загальним. 

Е. Дюркгейм приходить до висновку, що корпорація є «природним арбітром 

для розв'язання конфліктуючих інтересів і визначення кожному відповідних 

кордонів», адже «вона перша зацікавлена в тому, щоб панували порядок і мир» 

[25, c. 9]. Ще однією важливою ідеєю автора, покликаною вирішити конфлікти 

між класами, була ідея суспільної солідарності, яку неодноразову 

використовували теоретики і практики неокорпоративізму. З двох типів 

солідарності – механічної (за спільним походження) та органічної (за природою 

соціальної діяльності) – індустріальному суспільству, яке відрізняється 

високим ступенем поділу праці, властивий другий тип. Завдяки встановленню 

солідарності можливе досягнення соціальної гармонії у суспільстві та 

подолання недоліків капіталістичного ладу, пов’язаних з поділом праці. 

Основними інститутами суспільної солідарності, які усувають класові 

конфлікти, у Е. Дюркгейма виступають професійні корпорації. Держава, на 

думку вченого, не може виступати регулятором цих відносин через її 

відірваність від реалій суспільного життя, хоча й є посередником, 

забезпечуючи рівновагу групових інтересів. Отже, основними аспектами 

дюркгеймівського солідаризму є класовий мир та злагоджені відносини між 

колективом та окремим його членами. Солідарність Е. Дюркгейма покликана 

зробити корпоративність основою соціальної єдності [59, c.164]. Однак треба 
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зауважити, що він не розглядав економічний аспект солідарності, а лише 

моральний. Солідарність – це в першу чергу універсальний моральний принцип 

та вища суспільна цінність. 

Так само через призму моралі Е. Дюркгейм проводить паралель між 

корпорацією та родиною. Для нього це споріднені світи: сім'я є продуктом і 

джерелом народження корпорації. Як сім'я є джерелом моральних норм для 

вузького кола пов’язаних між собою індивідуумів, так і корпорація є джерелом 

моралі, правда, вже професійної: вона унормовує діяльність і генерує моральні 

підвалини для всіх представників однієї і тієї ж професії. Тобто, по суті, 

корпорація - це теж сім'я, але існує вона в більш широких масштабах.  

Зважаючи на позитивні якості корпорацій, E. Дюркгейм виступає проти 

того, аби негативна репутація цього інституту заважала адекватно оцінювати 

їхню роль. «Перш за все проти корпорації - її історичне минуле» [25, c. 11], - 

пише він. Заглибившись в історію корпорацій, Дюркгейм приходить до 

висновку, що вони були продуктом не тільки однієї епохи - середньовічної, але 

й існували в часи античності - в Стародавніх Греції та Римі. Це, на думку 

вченого, служить обґрунтування того, що із завершенням Середньовіччя 

професійні групи не перестали бути важливим інститутом суспільства. Вони - 

необхідний громадський інститут, який було скасовано в Новий час, але який 

необхідно відновити. На думку Дюркгейма, виглядає нелогічним, що 

економічний прогрес міг позбавити корпорації всяких підстав, тоді коли в 

минулому роль корпорації ставала більш важливою та життєво необхідною в 

міру розвитку торгівлі і промисловості [25, c. 25]. 

«Якщо, - підсумовує автор, - за винятком одного століття, всюди, де 

професійна діяльність досягла деякого розвитку, вона організовувалася 

корпоративно, то чи не є найвищою мірою імовірним, що ця організація 

необхідна і якщо сто років тому вона не опинилася на висоті своєї ролі, то 

треба було її виправити і вдосконалити, а не радикально знищувати?» [26, c. 

373]. 
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Тобто, вихід бачитися йому не в знищенні корпоративних інститутів або 

штучному пожвавленні середньовічних корпорацій, а в модернізації їх на нових 

засадах, які відповідатимуть зміненим реаліям. Економічний прогрес і ринок 

диктує корпораціям нові умови, а саме: корпорація повинна розширитися. Вона 

вже не може бути замкнутою організацією консервативно налаштованих 

ремісників і носити вузькокомунальний, традиціоналістський характер. Вона 

повинна бути відкрита для всіх представників однієї професії, охоплюючи 

великий простір. Корпорація повинна стати якщо і організацією не 

міжнародною, то щонайменше національною. При цьому E. Дюркгейм не 

виключає необхідності створення всередині національної корпорації дрібніших 

структурних елементів, які б включали представників одної спеціальності в 

кожному окремому регіоні або місцевості. «Тим самим корпоративний лад, - 

пише він, - був би захищений від схильності до нерухомості, в якій його часто і 

справедливо дорікали в минулому» [25, c. 29]. Та кількість членів, яка б 

входила до національної корпорації, і складність організації перешкоджали б 

стагнації і регресу. 

Таким чином, E. Дюркгейм відводив корпорації дуже важливу роль - роль 

економічного і соціального регулятора, що володіє досить різноманітними 

функціями. У зв'язку з цим, «корпорація покликана стати основою або однією з 

основ нашої політичної організації...можна передбачати, що, якщо розвиток 

буде продовжуватися в тому ж напрямку, вона повинна буде зайняти в 

суспільстві центральне, панівне місце» [25, c. 31]. Можна сміливо 

констатувати, що у Е. Дюркгейма корпорація - це не тільки і не скільки 

звичайне професійне об'єднання, скільки важливий соціальний інститут, що 

заповнює порожній простір суспільного життя. 

Загалом, Е. Дюркгейм та французька соціологічна школа, аналізуючи 

інститути як складову частину відтворення соціальної системи, доповнили 

модель взаємодії груп з державою наступними ідеями: 1) соціум розглядався як 

такий, що складається з різних елементів (в тому числі професійних 
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корпорацій), які наділені певною автономією, але водночас які діють, 

керуючих спільними принципами; 2) ціле та його частини (в даному випадку 

держава та групи інтересів) нерозривно пов’язані та не можуть існувати одне 

без одного; 3) індивідуальні інтереси поступаються інтересам цілого – 

суспільства та держави; 4) інтеграція суспільства та досягнення соціальної 

гармонії на основі ідеї органічної солідарності; 5) моральні підвалини 

функціонування груп, що повинні бути осередками моральних цінностей.  

Як бачимо, ці ідеї нерозривно пов’язані з сучасним неокорпоративізмом і 

зовсім відмінні від принципів «корпоративної держави», що була встановлена у 

фашистській Італії часів Беніто Муссоліні, Іспанії в період диктатури 

Франциско Франко або Португалії в період правління Антоніу ді Салазара. 

Характерною рисою «корпоративної держави» було формування корпорацій, 

покликаних замінити колишні державні органи. Хоча корпорації були 

покликані об'єднати підприємців та робітників, на практиці вони «слугували 

інтересам авторитарних режимів, виступали найважливішою складовою їх 

політичних систем» [93, с. 57]. А «класовому миру», «який виражався у 

відсутності масових виступів трудящих, фашистський режим був зобов'язаний 

в першу чергу своєму репресивному поліцейському апарату, тотальному 

придушенню будь-якої опозиції» [92, c. 100], а не співробітництву праці і 

капіталу. Замість справедливості, класового взаєморозуміння і рівноправності 

суспільство отримало додатковий інститут контролю держави та джерело 

збагачення великих монополістів. У підсумку корпорації перетворилися на 

черговий бюрократичний орган, повністю підлеглий державному апарату. 

Подальший розвиток концепції корпоративізму пов'язаний з енциклікою 

Папи Римського Льва XIII «Rerum Novarum» («Нові речі») [27], проголошеної в 

1891 році, яка згодом відчутно вплинула на багатьох ідеологів сучасного 

корпоративізму. Енцикліка «Rerum Novarum» була спрямована на захист прав 

та інтересів робітників за допомогою створюваних ними професійних спілок, а 

також на забезпечення діалогу між різними класами. Налагодження відносин 
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між працею і капіталом - головна мета, на яку звертається увага в цій енцикліці. 

«Багато впадають в велику оману, вважаючи, що один клас суспільства 

природно ворожий іншому; що сама природа веліла багатим і бідним постійно 

воювати одна з одною. Погляд цей нерозумний і хибний, істина прямо 

протилежна йому, - відмічається в енцикліці. - Як симетрія людського тіла 

обумовлена розташуванням його частин, так і в державі, за самою своєю 

природою, класи ці повинні жити в повній згоді, пристосовуючись одне до 

одного і підтримуючи рівновагу цілого» [27]. Об'єднанню двох класів повинні 

служити товариства взаємодопомоги, християнські спілки та кооперативи. 

Одним з головних мотивів створення та існування об’єднань було моральне 

удосконалення індивідів. Тому, вітаючи створення різного роду організацій 

«зацікавлених груп», як то профспілки, католицька Церква закликала державу 

не перешкоджати їх створенню.  

Першочергове значення у вирішенні робітничого питання надавалося 

професійним спілкам. «Історія показує: такі профспілки були не тільки корисні 

для наших прадідів, зокрема для самих працівників, але, як це підтверджують 

документи, вони вдосконалюють також промислову працю» [27]. Необхідними 

атрибутами корпоративних об'єднань, відповідно до енцикліки, є мудре 

керівництво і дисципліна та дотримання визнаного членами цього союзу 

статуту і правил. 

Апелюючи до забезпечення гармонії у суспільстві, Церква критикувала 

індивідуалізм та соціалізм. Соціалізм через те, що він порушує природні права 

людини і породжує конфлікти в суспільстві, надмірний індивідуалізм - через 

приватний характер і націленість на власне благополуччя.  

Енцикліка папи Лева XIII поклала основу католицького інтегралізму та 

соціального католицизму.  

Продовжуючи цю традицію, представник французького соціального  

католицизму Рене де Ла Тюр дю Пен запропонував корпоративну версію 

суспільства. У своїй роботі «На шляху до християнського соціального порядку»  
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Ла Тюр дю Пен, критикуючи лібералізм за заперечення прав робітників та 

соціалізм за заперечення прав роботодавців, виступав за впровадження 

корпоративізму як такої форми організації суспільства, що забезпечує 

рівнозначну повагу до прав різних верств [177].    

Ла Тюр дю Пен  виступав проти пануючого на той час індивідуалізму, 

політичної, економічної свободи та стихійної ринкової конкуренції, що 

призводить  до нерівномірного розподілу багатства, бідності робітників та 

розпаду духовних цінностей, і як наслідок до глибокого розриву між 

суспільними верствами та соціального конфлікту. Повна свобода, необмежена 

моральними приписами та державним регулюванням, пригнічує людину, адже 

абсолютно не враховують її природу. «Людина – це суспільна та сімейна 

істота», – стверджує Ла Тюр дю Пен [50, c. 107]. 

На його думку, ступінь свободи кожного члена суспільства залежить від 

приналежності до певної соціальної групи. «Соціальні групи, в рамках яких 

люди інстинктивно організовують труд та взаємодопомогу – сім’я, корпорація, 

сільська община, - мають  першочергову важливість, оскільки тільки у цьому 

середовищі можливий розвиток особистості» [50, c.107]. Суть його ідеї 

корпоративізму полягає в тому, що політика повинна гарантувати не 

індивідуальні свободи, а благополуччя груп, від яких повністю залежить 

благополуччя індивіда. Крім того, корпоративізм бореться з економічним, 

моральним та матеріальним занепадом шляхом обмеження стихійної 

конкуренції, покращенням умов праці, які поважають сімейну ієрархію та 

потреби, а також шляхом відновлення громадських організацій та 

представництва існуючих інтересів, зруйнованих лібералізмом. Звичайно, як 

представник соціального католицизму, Ла Тюр дю Пен  виступав, крім іншого, 

за заохочення корпораціями своїх членів до прихильності релігійним, 

політичним, економічним та соціальним доктринам Церкви.  

Таким чином, новостворені корпорації, на думку Ла Тюр дю Пена, повинні 

були стати обов’язковими інститутами для захисту своїх членів від 
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недобросовісної конкуренції, а також для здійснення ними впливу на політичну 

сферу. Відтак, з одного боку, корпорація існує автономно, з іншого – держава 

створює сприятливе середовища для розвитку корпорацій. І хоча держава не 

повинна визначати правила для корпорацій, але офіційно визнавати їх вона 

зобов’язана (якщо, звісно, ці правила не суперечать суспільному благу). Отже, 

держава, за  Ла Тюр дю Пеном, відіграє роль «пильного ментора» по 

відношенню до корпорації,  але лише доти, доки остання не досягне «зрілості». 

 Ла Тюр дю Пен визначає три умови, необхідні для створення корпорацій 

[188, с. 315].  

По-перше, існування корпоративної власності на засоби виробництва як 

одного з фундаментальних принципів суспільства. Оскільки робочі класи 

практично не мають доступу до власності, їм слід надавати певну колективну 

власність. При цьому і власник, і працівник повинні зробити свій внесок у цей 

фонд. Таким чином, доступ до власності відкривається перед всіма класами. Це 

корпоративне надбання забезпечить, серед іншого, виплати через безробіття, 

пенсії, безпеку та професійне навчання. Така практика замінить «трудовий 

договір» між власником і працівником на «соціальний договір» завдяки тому,  

що галузь та роботодавець виконуватимуть свої обов'язки, а їхня 

відповідальність перед працівниками не закінчуватиметься простою виплатою 

заробітної плати.  

По-друге, підтвердження професійної компетентності шляхом отримання 

спеціального сертифікату. Це ніщо інше, як юридичне визнання володіння 

певною трудовою майстерності або рівнем кваліфікації. Всі агенти 

виробництва повинні мати такий сертифікат. Це є гарантією того, що і 

роботодавці, і працівники матимуть доказ свого вміння для роботи в якості 

членів корпорації. 

По-третє, створення представництва в корпорації. Кожна «частина» 

корпорації повинна бути представлена в її управлінні. Ла Тюр дю Пен  вирізняє 

три види агентів у більшості сфер діяльності. Так, у великій промисловості це 
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капіталісти, менеджери і робітники, тоді як у сільському господарстві - великі 

власники, фермери, орендарі. У складі керівної ради кожної корпорації повинно 

бути налагоджена взаємодія всіх трьох вищезгаданих елементів. Таким чином, 

Ла Тюр дю Пен виступає за змішані корпорації власників та працівників, а не 

окремі синдикати для кожного з них окремо. Спираючись на розуміння Ш.-Л.  

Монтеск'є механізму урядування, Ла Тюр дю Пен  стверджує, що керівні 

органи корпорацій повинні мати виконавчі, законодавчі та судові 

повноваження. Використовуючи законодавчу владу, корпорація буде нести 

відповідальність за прийняття правил для корпорації, судову владу – 

вирішувати спори між своїми членами, і, нарешті, використовуючи виконавчу 

владу – керуватиме своєю власністю [188, с.315]. 

Таким чином, за допомогою своєї корпоративної системи Ла Тюр дю Пен 

пропагував програму, яка організовувала суспільство за допомогою соціальної 

функції та яка давала корпораціям юридичне визнання й автономію у всіх 

сферах, що відносяться до їх відання. Оскільки передбачалося, що ця 

корпоративна система пошириться на політичну арену, вона повинна була 

забезпечити пропорційне, але реальне представництво всім верствам 

суспільства. 

Соціальна доктрина католицької церкви зіграла важливу роль у 

відродженні та популяризації профспілок і профспілкового руху, дозволивши 

стати їм важливою діючою силою суспільного життя.  

Католицька соціальна доктрина із ідеєю примирення класів та пошуку 

шляхів досягнення гармонії у сучасному індустріальному суспільстві стала 

одним з важливих джерел розвитку неокорпоративізму. При цьому показово, 

що виразником соціально-політичних ідей стала церква як етична організація. 

Це свідчить не лише про факт прагнень католицької церкви брати участь у 

формуванні тенденцій соціального розвитку, зберігаючи у такий спосіб свій 

вплив на суспільство, але про існування ґрунтовних ціннісно-етичних засад 
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солідаризму в західних суспільствах, що забезпечує їх ефективність та 

стабільність у часі.  

Одним з напрямків католицького соціального вчення став католицький 

солідаризм. Ідея католицького солідаризму була спрямована на пошук 

соціального компромісу та включала два базових принципи - субсидіарності та 

соціально-корпоративного устрою.  

Принцип субсидіарності вперше отримав формальний розвиток в 

енцикліці Rerum Novarum. Папа Лев XIII розглядав його як альтернативу 

класовій боротьбі, соціалізму та капіталізму. Ці ідеї були розширені в енцикліці 

Quadragesimo Anno (Сороковий рік) Папи Пія XI. У енцикліці він наголошував, 

що принцип субсидіарності дає свободу різним економічним та соціальним 

групам вирішувати питання, які належать до сфери їхньої компетенції [204]. 

Держава не повинна втручатися у справи, які приватні особи і організації 

можуть робити самостійно [37, c. 30]. У енцикліці говориться, що «необхідно, 

щоб найвища влада Держави передавала меншим і нижчим спілкам виконання 

справ і обов’язків меншої ваги, які, зрештою лише відвертали б її від 

важливіших завдань» [28], – тоді вона зможе з більшою свободою, силою та 

ефективністю виконувати ту роль, яка належить тільки їй, тому що тільки вона 

може ці завдання виконувати. До завдань, які відносяться до сфери відання 

держави, відносяться керівництво, нагляд, заохочення та стримування [28].  

Отже, цей принцип передбачає, що держава повинна брати на себе тільки ті 

функції, які окремі індивіди вирішити не можуть. Якщо задача може бути 

ефективно вирішена на локальному рівні, то немає потреби в участі держави. 

Таким чином, остання виконує лише посередницьку роль у суспільстві.  

Значний вклад у формування даної концепції зробив німецький 

«солідарист» Освальд Нелль-Бройнінг. Він розглядає субсидіарність не тільки 

як один з аспектів економічних відносин, а значно ширше – як принцип 

взаємодії різних рівнів політичної системи. О. Нелль-Бройнінг вказує, що 

субсидіарність передбачає реалізацію завдань «на максимально низькому рівні, 
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здатному їх вирішити» [7, с. 25]. При цьому «вищий рівень може надавати 

підтримку тільки в тому випадку, якщо нижній рівень довів свою нездатність 

впоратися з проблемою самостійно» [7, с. 25].  

Розробка ідей «католицького солідаризму» знайшла своє закінчене 

вираження в католицькому русі Австрії – вченні Йоханнеса Месснера, який  

основними законами як соціального, так і економічного порядку називає 

принципи субсидіарності та солідарності [189, c. 73]. Субсидіарність - це не 

просто «формальний принцип», зазначає Й. Месснер в своїй класичній праці 

«Соціальна етика», але водночас, виступаючи основою взаємовідносин між 

людьми, він задає конкретні обов'язки, компетенції та права для менших 

соціальних одиниць  [160, c. 210-211]. Держава розглядалася як надкласова 

структура, у функції якої здебільшого відноситься вирішення міжкласових 

конфліктів, що дозволяє самостійно розвиватися кожному члену суспільства. Й. 

Месснер зауважує, що існує співвідношення між субсидіарністю та спільним 

благом. За Йоханнесом Месснером принцип субсидіарності «зобов'язує 

державну владу брати до уваги загальне благо, переважно за допомогою 

підпорядкованих їй органів, а саме тих товариств суспільного життя,  які 

засновані на федеративних та корпоративних принципах» [160, c. 214]. У 

плюралістичному суспільстві з різноманітними компетенціями та інтересами 

цей принцип вимагає від держави виконувати найважливіші функції, а саме: 

турботи про спільне благо та загальний інтерес. Водночас, як пояснює 

Йоханнес Месснер, субсидіарність не означає, що суспільство зобов'язане 

надавати певні соціальні послуги у всіх можливих випадках, вона лише 

висвітлює розподіл компетенцій серед соціальних інститутів [187, c. 551]. 

Своєю чергою солідарність пов’язувалася Й. Месснером з рівністю. Він 

стверджував, що «тенденція до органічної солідарності зазвичай 

супроводжується рухом до соціальної рівності та підвищенням морального 

індивідуалізму» [127, с. 571]. При цьому моральний індивідуалізм не тотожний 

егоїзму. Егоїзм, як прагнення до задоволення власного інтересу, не враховує 
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добробут або права інших, тому ніколи не може бути основою соціальної 

солідарності. Тоді як моральний індивідуалізм, завдяки повазі до прав інших 

людей, може сприяти єдності та, фактично, є необхідним елементом ефективної 

роботи органічної солідарності. 

За результатами аналізу вищезгаданих католицьких енциклік, поглядів Й. 

Месснера та О. Неллі-Бройнінга можна виокремити такі особливості принципу 

субсидіарності: певна автономія індивідів та їхніх співтовариств, що дозволяє 

діяти в рамках своєї компетенції; більші співтовариства повинні надавати 

допомогу меншим співтовариствам, що знаходяться у їхньому підпорядкуванні; 

і, нарешті, держава повинна забезпечити співтовариства  відповідними 

можливостями та ресурсами, аби ті могли виконувати свої функції.  

Другий принцип – солідаризму – звертає увагу на корпоративну 

організацію суспільства як інструмент подолання класових протиріч та 

передбачає налагодження взаємодії суб’єктів громадянського суспільства. На 

відміну від феодального станового ладу проект соціально-корпоративного 

устрою передбачав відкритість корпорацій та спільне вирішення проблем їх 

учасниками.   

Ця тема була розвинута у подальшому в доктрині соціал-демократів та 

християнських демократів [101]. В рамках соціал-демократичної ідеології 

розроблялася теоретична основа неокорпоративізму - ідея соціального 

партнерства між працівниками та роботодавцями. Теорія «демократичного 

соціалізму», висунута соціал-демократичним партіями, була співзвучна теорії 

та практиці неокорпоративізму. В рамках цієї теорії були висунуті важливі ідеї 

– соціальної солідарності та партнерства як принципу міжстанових відносин, 

співучасті робітників в управлінні підприємством, а також соціальної ролі 

держави як регулятора соціальних конфліктів.   

Основою для християнського демократичного підходу до соціальних 

питань є католицькі концепції субсидіарності, солідарності та персоналізму. Всі 

ці поняття є політичними в тому сенсі, що вони стосуються правил співжиття 
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людей у спільноті. Поєднання цих трьох принципів визначає унікальний 

християнсько-демократичний підхід до соціальної політики. Субсидіарність 

вказує на важливість, з одного боку, держави як суб'єкта суспільного блага, а з 

другого - посередницьких установ, що виконують завдання, які сприяють його 

досягненню. Солідарність показує, що ці інституції повинні працювати лише 

для того, аби сприяти соціальній єдності і компромісу та ніколи не 

роз’єднувати людей, викликаючи деструктивний конфлікт. Нарешті, 

персоналізм підкреслює необхідність участі в соціальному житті задля 

індивідуального успіху, а також застерігає, що дії посередницьких інститутів і 

досягнуті компроміси ніколи не повинні відбуватися за рахунок індивідуальної 

гідності. Отже, християнські демократичні партії відстоюють модель держави 

добробуту та соціальну політику, яка характеризується класовим компромісом 

та залученням неурядових суспільних установ до процесу прийняття 

політичних рішень. Результатом цих поглядів є відповідна політика, яка 

охоплює суспільні інститути, та економічні підходи, пов'язані з 

корпоративізмом і соціальним капіталізмом [164, c. 6].  

Становлення неокорпоративізму відбулося в 70-х роках ХХ століття. До 

цього моменту ідейна база розширилася за рахунок інкорпорації теорії 

політичного плюралізму. Початок вивчення ролі неформальних груп пов'язаний 

з іменами Артура Фішера Бентлі та Девіда Трумена. У книзі «Процес 

управління. Вивчення громадських тисків» (1908 р.) А. Бентлі зосереджується 

на аналізі ролі груп у політичному житті, роблячи їх головними акторами 

політичних відносин. Політика, згідно з вченим, це взаємодія зацікавлених 

груп, які переслідують свої цілі [87, c. 189]. Треба сказати, що його ідеї мали 

великий вплив для розробки основ неокорпоративізму, так як саме групу, 

діяльність якої зумовлена її інтересами і потребами, він зробив головною 

деталлю суспільного механізму. «Саме по собі суспільство є не чим іншим, – 

пише А. Бентлі, – як комплексом груп, що його складають» [118, c.222]. Ці 

групи активно взаємодіють з державними органами [38, c. 31-32]. «Говорити 
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про конгрес, президента, суд та інші політичні інститути як про поняття, які 

нічого спільного не мають з групами інтересів, – ілюзія. – впевнений А. Бентлі. 

– Дані інститути, по суті, являють собою групи, діяльність яких перетинається з 

діяльністю інших груп» [3, c. 164]. Серед різних груп, що виокремлює А. 

Бентлі, існують групи у сфері трудових відносин та економіки – профспілки, 

союзи підприємців тощо, тобто ті суб'єкти суспільно-політичного життя, на які 

в подальшому зосередили увагу теоретики неокорпоративізму. Однак, на 

відміну від них, А. Бентлі першочергове значення надавав суперництву «груп 

інтересів» між собою як головному фактору розвитку політичної системи, 

державі натомість він відводив другорядну роль.  

У 50-ті роки XX століття ці погляди отримали продовження у дослідженні 

Д. Трумена «Управлінський процес. Політичні інститути і громадська думка» 

(1951), центральними питаннями якого стали природа влади, права голосу та 

представництва. Д. Трумен намагався відповісти на ці питання, аналізуючи 

групи та корпорації, які формували інституційні зв'язки між громадськістю та 

владою. Політичний процес він розумів, перш за все, як процес групової 

конкуренції [36]. За словами Д. Трумена, групу інтересів можна визначити як 

«будь-яку групу, яка на основі одного чи кількох спільних поглядів висуває 

певні претензії до інших груп у суспільстві для створення, збереження або 

посилення форм поведінки, які передбачаються спільними настроями цієї 

групи» [199, 33-34]. Так само, як і А. Бентлі, Д. Трумен притримувався погляду, 

що група, а не окремий індивід, виступає суб’єктом політичного процесу.  «Так 

або інакше, – писав він, – люди – це істоти, які беруть участь у тих 

сформованих формах взаємодії, які ми називаємо групами» [86, с. 309]. За 

словами Д. Трумена, більшість груп інтересів є політизованими, мають 

політичні цілі та беруть участь у впливі на прийняття політичних рішень. 

Співвідношення між групами інтересів та урядом, групами інтересів та 

суспільством є позитивним, хоча групи іноді також можуть застосовувати 

руйнівні методи для досягнення своїх цілей. Але здебільшого групи інтересів 
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приймають існуючий соціальний порядок, а державна влада та її інститути 

використовуються для досягнення групових переваг, захисту членів та 

боротьби з політичними опонентами. З одного боку, це твердження дещо 

співзвучне з неокорпоративістським визначенням посередницької ролі 

держави, з другого – в завдання держави як посередника не входить 

налагодження компромісу між протилежними групами, навіть більше, 

конкуренція та боротьба груп розглядається Д. Труменом як ефективний засіб 

збереження політичної стабільності [3]. У цих моментах яскраво 

прослідковується розбіжність з ідеями «нового» корпоративізму, що виникне в 

70-х роках ХХ сторіччя.  

У другій половині XX століття на зміну класичному плюралістичному 

підходу прийшли нові версії, які були представлені у дослідженнях Р. Даля, Г. 

Макконнелла, Р. Бауэра. Їх головна відмінність полягала у зміщенні акцентів 

вивчення груп інтересів: з констатації очевидності участі цих груп у 

політичному процесі дослідники перейшли до аналізу структурних аспектів 

влади в демократичному суспільстві та інституціонального механізму 

прийняття політичних рішень за участю груп інтересів. Зокрема, були визнані 

структурні переваги окремих груп (в першу чергу бізнесу), обмежений 

характер плюралізму і, відповідно, обґрунтовані більші можливості останніх 

впливати на політику. Нові теорії плюралізму мали декілька спільних 

постулатів з неокорпоративістським підходом, зосібна, вони визнавали, що 

окремі сектори політики фактично монополізовані обмеженою кількістю груп 

[45, с. 66-68, 128-141]. Водночас, плюралісти відстоювали точку зору, що зміна 

конфігурації найбільш впливових груп є цілком реальною. 

Можна зробити висновок, що корпоративізм виявися наступник логічним 

кроком розвитку плюралізму, зумівши перейти від описової до 

інституціональної частини цієї теорії. З другого боку, до корпоративізму 

прийшли, так чи інакше піддавши ревізії конкретні постулати теоретиків 

плюралізму [103], в першу чергу, щодо «балансу сил» конкуруючих груп, який 
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на практиці реалізовувався через монополію одних груп та відсутність доступу 

до влади інших. По-друге, критиці була піддана відсутність конкретних 

інституціональних механізмів участі груп інтересів у прийнятті рішень, що 

викликало докори в бік плюралізму в олігархічному ухилі останнього [2]. 

Третій аспект стосувався ролі держави, яка зводилася до ролі гаранта угод між 

групами інтересів.  

Таким чином, ідейна основа неокорпоративізму досить широка. Однак  

концептуальним ядром виступають в першу чергу два напрями - католицька 

соціальна доктрина та плюралістичний підхід. Ідейна еволюція поняття (нео-) 

корпоративізм відбувалася як під впливом цих двох підходів, так і враховувала 

новий зміст «корпоративізму», відмінний від практики фашистських режимів. 

Завдяки цьому вдалося не просто сформувати та описати нову модель 

соціально-політичних відносин у деяких країнах Європи, але й уникнути будь-

яких паралелей між новим корпоративізмом та фашизмом. 

 

1.2. Концептуальні підходи до аналізу неокорпоративізму 

 

Існує широкий спектр підходів до неокорпоративізму, які мають різний 

теоретичний та ідеологічний фундамент. Неокорпоративізм став об’єктом 

дослідження науковців відносно пізно: хоча деякі політологи (С. Роккан) та 

економісти (Е. Шонфілд) з 1960-х років почали аналізувати корпоративні 

тенденції в сучасних капіталістичних суспільствах, але тільки після 1974 року 

ці тенденцій стали предметом широкої наукової дискусії та теоретизування, 

спочатку на Заході, а потім географія поширилася і на інші країни. Варто 

зазначити, що ці дискусії та теоретизування мали спільні соціально-економічні 

передумови.  В першу чергу, мова йде про економічний бум на Заході, який 

тривав з початку 1950-х і до кінця 1960-х років, коли почався період 

економічного спаду. У цей період в розробці політики домінувала кейнсіанська 

модель, яка відтворювала загальний попит в економіці і працювала проти 
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бізнес-циклів. Особливо це стосувалося політики доходів і податково-

бюджетної політики. Соціологи говорили про «кінець ідеології» і 

«постпромислове суспільство», стверджуючи, що класову боротьбу можна було 

знайти тільки на «звалищі історії» [117]. Навіть марксисти (Франкфуртська 

школа) вважали, що капіталізм позбувся економічних криз; замість класової 

боротьби і «пролетаріату» відтепер революційна практика і критика ідеології 

полягала в тому, щоб зосередитися на відчуженні, авторитарних і 

недемократичних владних структурах та технократії.  

З кінця 1960-х років на Заході почалася рецесія і з нею хвиля цехових 

страйків (почасти викликана технологічним розвитком та розширенням 

експлуатації і «раціоналізації» в деяких секторах економіки) [194]. Через 

рецесію країни Заходу опинилися в ситуації стагфляції, коли зростання 

безробіття та економічний спад супроводжувалися зростанням інфляції. 

Ситуація ускладнювалася невірною економічною політикою урядів, які 

продовжували керуватися кейнсіанською моделлю і намагалися стимулювати 

економічне зростання за рахунок «закачування» в економіку грошей, що 

призвело лише до безконтрольного зростання цін і заробітних плат. Це змусило 

відійти від кейнсіанського варіанту політики та шукати нові формули 

забезпечення стабільності. Урядам одночасно доводилося скорочувати 

державні витрати (як і інститути соціального забезпечення), щоб утримувати 

попит під контролем, та скорочувати реальну заробітну плату і боротися з 

тиском з боку все більш войовничих працівників. Уряди (не тільки соціал-

демократичні) спочатку відповіли примусовими засобами і «промисловими 

актами» для заборонити страйків і їхнього попередження. Для недопущення 

збільшення заробітної плати були укладені угоди у формі «соціальних пактів» 

[190]  та «соціальних контрактів» [192]. 

Все це викликало напруженість між рядовими членами профспілок і їхнім 

керівництвом, яке повинно було узаконити нову політику та економічну 

стратегію (принаймні, соціал-демократичних урядів). 
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 Водночас державний капітал, прив'язаний до скорочення розміру податків 

фірм, як і прибутковості інвестицій в цілому, зменшився, що також призвело до 

скорочення державних витрат. Як наслідок, боротьба з централізованою 

владою, як в інтересах організацій, так і державних чиновників, збільшилася. 

Крім соціально-економічних передумов виникнення неокорпоративізму 

існували також ідеологічні. В першу чергу вони були пов’язана з дискусією між 

лібертаріанством (Р. Нозік) та нормативним лібералізмом (Дж. Роулз).   

З одного боку, в цей час отримала популярність і стала впливовою 

лібертаріанська ідеологія, яка відстоювала вимоги скорочення державних 

витрат та «приватизації» соціального забезпечення (тобто покладання цієї 

функції на «плечі» суспільства). Лібертаріанці наполягали на мінімальному 

втручанні держави в економічні процеси. За нею закріплюється в першу чергу 

функція гарантування безпеки та монопольне право на примус. 

Нормативний лібералізм натомість пропонував закріпити дистрибутивні 

функції за політичним інститутам. Це означало, що держава повинна виступати 

центром перерозподілу благ в суспільстві. 

 Саме ці передумови відображають загальну ідеологічну і економічну 

дискусію і боротьбу в суспільстві, в рамках якої виник теоретичний інтерес до 

«неокорпоративізму». 

Отже, відродження інтересу до корпоративізму припадає на середину 70-х 

років ХХ століття і пов'язано з появою робіт Філіпа Шміттера і Герхарда 

Лембруха. При цьому сама суть корпоративізму зазнала значних змін, у зв'язку 

з чим він отримав префікс нео-, або новий, або ліберальний. В будь-якому 

випадку, як би його не називали, треба розуміти, що це був докорінно новий 

феномен, який описував взаємовідносини між державою та організаційно 

оформленим представництвом інтересів соціальних груп (асоціаціями, групами 

інтересів). На противагу середньовічним корпораціям як закритим аполітичним 

групам і фашистським корпораціям як частині бюрократичного апарату 
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держави, неокорпоративізм звертає увагу на політичний аспект діяльності 

корпорацій і їх незалежність від держави. 

Як зазначалось вище, неокорпоративізм багато в чому з'явився як 

противага ідеям і практикам політичного плюралізму, який віддавав перевагу 

існуванню численних і автономних груп, підкреслював другорядність держави 

в процесі прийняття політичних рішень, що призводило до порушення 

соціальної справедливості [100]. Прихильники неокорпоративізму, навпаки, 

роблять акцент на необхідність залучення держави в політичний процес, 

взаємодію і діалог між організованим представництвом інтересів та державою. 

Першою роботою, в якій були викладені основні положення 

неокорпоративізму, була стаття професора Стенфордського університету Ф. 

Шміттера «Все ще століття корпоративізму?», яка побачила світ у 1974 році. Ф. 

Шміттер робить спробу синтезувати різні підходи до проблеми 

неокорпоративізму. Підсумовуючи, він пише: «...дискусія щодо 

неокорпоративізму ... рухається в сторону, зміщуючись від попереднього 

занепокоєння структурою організованого посередництва інтересів до 

супутнього акценту на процес формування та реалізації політики; вона 

рухається вперед, від початкових зусиль щодо визначення відмітних 

властивостей корпоративізму та роздумів щодо його походження і причини до 

емпіричного фокусу на оцінці його наслідків. Немає потреби говорити, що це 

«зрушення» може здатися дивним для декого...але є підстави припускати, що 

воно являє собою прогрес на шляху до спільної мети. Я б визначив цю мету як 

розуміння того, як можна вирішити конфлікти між все більш організованими 

інтересами і на чию користь, коли вони постійно піддаються протиріччям, 

спричиненим промисловою, але капіталістичною економікою та 

демократичною, але бюрократичною політикою» [171, с. 259].  

Водночас, за словами Ф. Шміттера, через різноманітне ідеологічне та 

теоретичне обґрунтування і широке коло вжитку, зміст терміну 

«корпоративізм» був різним і тому «збиває з пантелику»: «Дехто  називає будь-
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яку тісну співпрацю між асоціаціями інтересів і державою «корпоративною», 

інші обмежують його устроєм, створеним для подальшого підпорядкування і 

продовження експлуатації робітничого класу. Треті схильні ототожнювати його 

з усіма тенденціями до високого рівня організації інтересів та з явним 

договірним вирішенням питань - в чи без присутності держави» [171, c. 262]. 

Крім того, він використовувався і в дуже вузькому сенсі - як спосіб управління 

економікою на рівні фірм. 

Однак ми згодні зі Шміттером у тому, що: «...найбільш продуктивною 

плутаниною в діалозі про неокорпоративізм була та, що «протистояла» тим, хто 

визначає його як своєрідний спосіб організації конфліктуючих функціональних 

інтересів, незалежно від того, чи вони ґрунтуються на соціальному класі, 

економічному секторі або професійному статусі, - и тих, хто визначає його як 

відмінний спосіб формування та реалізації державної політики - чи то в області 

політики щодо доходів (яка визнана її сучасною «серцевиною»), так і в 

сільському господарстві, охороні здоров'я, добробуті тощо» [171, c. 262].  

В результаті синтезу цих підходів вчений сформулював визначення 

неокорпоративізму, яке стало класичним: «корпоративізм може бути визначено 

як систему представництва інтересів, в якій складові частини організовані в 

обмежену кількість окремих, обов'язкових, неконкуруючих, ієрархічно 

впорядкованих і функціонально диференційованих категорій, визнаних або 

ліцензованих (якщо не створених) державою і наділених представницької 

монополією всередині відповідних категорій в обмін на здійснення певного 

контролю за відбором лідерів і артикуляцією вимог і підтримки» [184, c. 93-94]. 

Таким чином, корпоративізм для нього є способом посередництва. 

При цьому автор акцентує увагу на тому, що він описує корпоративізм в 

термінах його практичного застосування, що унеможливлює будь-які 

ідеологічні спекуляції. Поняття корпоративізму не може бути заручником 

ідеології / теоретичних спекуляцій тому, що воно побудоване на емпіричних 

даних і реально спостережуваних явищах. Для Ф. Шміттера корпоративізм 
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повинен визначатися з точки зору його практики, але не з точки зору ідеології 

[197, c. 9], і тому бути вкрай корисним для цілей систематичного порівняння 

[197, c. 8]. Корпоративізм, як теорія середнього рівня, не шукає «філософського 

каменя» [159], а тому не претендує на абсолютну істину.  

Крім того, корпоративізм, на думку вченого, не можна співвідносити з 

якимось одним визначеним режимом та робити складовою частиною таких 

понять, як «органічна держава» або «авторитарна держава», так як насправді 

співвідношення корпоративізму з політичним режимом набагато складніше, 

ніж може здатися на перший погляд. 

Ф. Шміттер вказує на те, що корпоративізм не вичерпує всіх варіантів 

системи представництва інтересів і порівнює його з трьома іншими системами 

– плюралізмом, синдикалізмом і радянським монізмом. 

Так, він доводить, що неокорпоративізм використав окремі постулати 

плюралізму, хоча й виник як противага ідеям і практикам останнього. Як 

зазначає Філіпп Шміттер, положеннями, що об’єднують плюралізм та 

неокорпоративізм, є: вказівка на існування різних, часто конфліктних, інтересів 

та зростаючу роль формальних об'єднань представництва інтересів; наявність 

постійно конфліктуючих інтересів; падіння ролі територіального, партійного 

представництва [184].  

З другого боку, неокорпоративісти критикували надмірну атомізацію груп 

інтересів, конкуруючий характер їхньої взаємодії, перебільшення ролі груп 

тиску та другорядну роль держави в політичному процесі. На відміну від 

плюралістів, вони відводили державі роль активної політичної сили, а за 

групами інтересів закріпляли право на рівні з державою брати участь у 

виробленні державної політики. Так, якщо для плюралізму характерна 

наявність великої кількості спонтанно створених і конкуруючих груп, то для 

корпоративізму – їх чисельність є обмеженою, а виникнення – контрольованим. 

Крім того, на думку Ф. Шміттера, такі союзи представляють собою 

неконкурентні об'єднання, які повинні, насамперед, доповнювати один одного, 
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а не вступати в конфлікт. Тому, якщо плюралізм виходить з принципу 

горизонтальної побудови комунікації між усіма учасниками взаємодії, то 

корпоративісти виходять з необхідності «вертикальної стратифікації» та 

ієрархічного порядку.  

Таким чином, «і плюралісти, і корпоративісти визнають, приймають і 

намагаються впоратися зі зростаючою структурною диференціацією і 

різноманітністю інтересів сучасного політичного життя, але вони пропонують 

протилежні політичні засоби і розбіжні зображення інституційних форм, які 

повинна приймати сучасна система представництва інтересів» [184, c. 97].  

Водночас, за словами Ф. Шміттера, треба розуміти, що для багатьох країн було 

дуже складно «проковтнути» ярлик корпоративізму, оскільки він занадто легко 

викликав привид фашизму і авторитарного правління [108], що було 

протилежно домінуючій думці про демократичність їхньої політичної системи. 

Тому вони «... трималися за ярлик «плюралізму» просто через наявність кількох 

інтересів» [171, с. 262]. 

Радянський «монізм», на відміну від корпоративізму, припускає, що 

одиниці представництва інтересів «створюються, фінансуються і 

направляються єдино існуючою партією і здійснюють представницьку роль 

лише в межах цієї партії» [184, c. 97]. До того ж, такі корпоративні об'єднання 

створюються на підставі ідеологічної приналежності і відсутності реальної 

конкуренції. 

Синдикалізм своєю чергою виключає важливість участі держави та 

політичних партій не лише у створенні та легітимації спілок, а й у вирішенні 

конфліктів і розподілі цінностей. Такі союзи в підсумку виступають абсолютно 

автономними і незалежними від держави утвореннями. 

Корпоративізм, навпаки, найважливішою ознакою асоціацій інтересів 

вважає їх проміжне положення між окремими членами (індивідами, фірмами 

або локальними групами) і державою. З одного боку, вони артикулюють 

інтереси певного кола громадян, з іншого - знаходяться в постійних контактах 
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із державою через включення їх у політичний процес і тим самим просувають 

та захищають ці інтереси. Натомість держава, забезпечуючи реалізацію 

політичних рішень асоціацій, вимагає від них певної міри підпорядкування і 

підконтрольності. Таким чином, корпоративні інститути «повинні черпати свої 

ресурси з обох джерел...Тому при аналізі такого роду інститутів-посередників 

не можна ігнорувати ні переваги і ресурси індивідів, ні вимоги і розпорядження 

державних органів і інших могутніх контрагентів, проте його не можна звести 

до жодного з названих компонентів» [107, c. 309-310].  

Отже, корпоративізм як система представництва інтересів відмінний як від 

плюралізму, так і від синдикалізму. Ці дві системи представництва 

відрізняються від нього головним чином тим, що «організовані складові 

одиниці» є конкурентоспроможними, не здійснюють монополію на 

представницьку діяльність, є добровільними, не ліцензованими або 

контрольованими державою чи стороною в межах їхньої діяльності або вибору 

керівництва, а також не ієрархічно організовані [197, c. 15, 17]. 

Водночас неокорпоративізм не тотожний і етатизму. Держава є своєрідним 

посередником між групами інтересів, тим самим вона покладає 

відповідальність за досягнення корпоративних угод на інших контрагентів 

переговорного процесу. Останні є незалежними акторами політичного процесу, 

які вступають у рівноправний діалог з державою, а не підкоряються їй. Держава 

і групи інтересів, в першу чергу профспілки та організації роботодавців, 

доповнюють один одного. В цілому корпоративізм розглядає приватні групи 

інтересів такою ж легітимною частиною суспільства, як і уряд. Причому 

передбачається, що вони в сукупності повинні володіти вагою, рівною вазі 

уряду [101]. У результаті всі контрагенти, які беруть участь в корпоративному 

процесі та підписанні угод, залишаються у виграші. Отже неокорпоративізм, на 

відміну від плюралізму та етатизму, є «грою з ненульовою сумою», і тому 

розглядається як найбільш ефективна форма соціальної організації в багатьох 

постіндустріальних країнах. 
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Таким чином, теоретики неокорпоративізму, і насамперед Ф. Шміттер, 

намагалися відмежуватися від будь-яких асоціацій з практикою побудови 

«корпоративної держави» диктаторськими режимами. Для цього, власне, і був 

введений новий термін - «неокорпоративізм», який  характеризував нову 

модель представництва інтересів, за якої великі соціальні групи беруть участь у 

підготовці та здійсненні державної політики в обмін на лояльне ставлення до 

державної влади. Однак, досить часто термінологічний маркер «нео» 

опускається, і у літературі для характеристики сучасних держав 

використовується просто слово «корпоративізм». 

Важливість теоретичних пошуків Ф. Шміттера полягає і в тому, що він 

проводить межу та визначає різницю між двома видами корпоративізму - 

соціальним і державним, диференціюючи «випадки домінування 

монополістичних організацій інтересів» [125, c. 309]. Різниця в основному 

стосується природи партійних систем і держави, до якої відноситься 

корпоративізм або система інтересів.  

Державний корпоративізм розглядається як однопартійна система, в якій 

партія монополізує набір державних кадрів та контролює сферу діяльності 

зацікавлених організацій.  

Соціальний корпоративізм пов'язаний з дво- або багатопартійними 

системами, в яких виборах грають фундаментальну роль завдяки існуванню 

різних ідеологій. На відміну від політичної системи державного корпоративізму 

ця система не централізована та характеризується відносно автономними, 

багаторівневими територіальними одиницями [197, c. 22]. Соціальний 

корпоративізм – це і є той вид корпоративізму, який характерний для 

розвинених європейських країн і носить приставку «нео-». 

Державний корпоративізм – це корпоративізм, який був характерний 

історичному минулому Португалії, Іспанії, Бразилії, Чилі, Перу, Мексики, 

Греції, і, звичайно, фашистській Італії, нацистській Німеччині, Австрії часів 

Енгельберта Дольфуса і Франції Філіпа Петена. Він характеризується такими 

рисами, як наявність у корпорацій зобов'язань перед державою, які закріплені в 
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Трудовому кодексі та офіційних декретах, адміністративна залежність, 

необхідність дозволу держави для формування нових асоціацій та їх роботи, 

необхідність згоди держави на прийом нових членів, а також призначення 

керівників зверху. Державний корпоративізм тісно пов'язаний з 

бюрократичним апаратом, з центральною владою. Корпорації не мають ніякої 

самостійності. Сама політична система, в якій існує цей тип корпоративізму,  не 

передбачає конкурентності та опозиції думок. Тому очевидно, що 

багатопартійність у такій системі відсутня, так само, як відсутні групи 

інтересів, позиція яких відмінна від позиції влади, яка є єдиним ідеологічним 

монополістом в країні. Як результат, вибори мають або формальний характер, 

або зовсім не проводяться, а самі призначення здійснюються зверху. 

Соціальний корпоративізм отримав найбільш яскраве вираження в 

політичному устрої таких демократичних країн, як Австрія, Данія, Німеччина, 

Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія. Цей тип корпоративізму припускає 

наявність автономних, мультирівневих територіальних спілок, відкритих і 

конкурентних виборів, ідеологічного розмаїття. Корпорації є незалежними 

акторами політичного процесу, які вступають у рівноправний діалог з 

державою, а не підкоряються їй. Організація внутрішніх органів, призначення 

керівників, прийом нових членів є прерогативою асоціацій і здійснюються 

ними самостійно. 

У підсумку, якщо соціальний корпоративізм притаманний 

«постліберальному, розвиненому капіталізму, державі загального добробуту», 

то державний - «визначальний елемент, якщо не структурна неминучість, 

антиліберального, нерозвиненого капіталізму, авторитарної, 

неомеркантилістської держави» [184, c. 105]. 

Пізніше автор зауважує, що новий корпоративізм у його соціальному 

варіанті найбільше характерний для невеликих європейських країн, «з добре 

організованими асоціаціями інтересів і вкрай вразливими 

інтернаціоналізованими економіками» [107, c. 307], особливо, якщо вони мають 
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сильні соціал-демократичні партії, які користуються електоральною 

підтримкою населення; є нейтральними державами, такими, наприклад, як 

Швейцарія, а також культурно і лінгвістично однорідними. 

Ф. Шміттер пропонує виокремити ще два підтипи корпоративізму в 

залежності від шляху його впровадження - еволюційний і революційний, - які, 

втім, повністю збігаються з розглянутими вище. Якщо соціальний 

корпоративізм є результатом еволюційних змін у політичній та економічній 

сферах, що прийшли на зміну плюралістичній системі, яка виявилася 

неефективною в цих країнах, то державний корпоративізм нав'язаний зверху 

новим режимом, намагається якнайскоріше повалити попередні інститути, 

найчастіше «за допомогою сили або спеціального «колективного духу» [184, с. 

105], з широким використанням репресивного апарату і популістських гасел. 

Для соціального корпоративізму не властиво руйнування елементів 

колишнього ладу, навпаки, в основі його поступового розвитку лежить 

спадкоємність традицій і культури, а також соціально-політичних інститутів, 

хоча їх роль та функції можуть зазнавати деяких змін [184].  

Таким чином, цей тип корпоративізму може існувати в країнах із 

стабільними режимами, а сам процес розпаду плюралізму та побудови 

корпоративізму супроводжується «концентрацією власності, конкуренцією між 

національними економіками, розширенням ролі державної політики та 

раціоналізацією процесу прийняття державних рішень» [184, c. 107] і має на 

меті включення різних класів і статусних груп в політичний процес, аби 

забезпечити їм тісне співробітництво як між собою, так і з державою. 

Плюралізм також ставить за мету забезпечення співпраці і соціального 

миру, «однак це відбувається не за допомогою кооптації та інкорпорації, а 

пригнічуючи і виключаючи автономну артикуляцію класових вимог» [184, c. 

108]. У підсумку, він виявився не здатним забезпечити реальний діалог і 

договірні відносини між класами і державою на добровільних засадах, 

досягаючи мети лише шляхом примусу і насильства. 
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У статті «Неокорпоративізм» Ф. Шміттер піддає більш ґрунтовній критиці 

традиції плюралізму, вказуючи на нерівномірний розподіл владних ресурсів і 

нерівний доступ до них. Адже, не дивлячись на існування значної кількості 

організованих груп, вплив на політику роблять лише «порівняно компактно 

розташовані і ті, хто має відносно невелику чисельність і концентровані 

ресурси» [107, c. 311], виключаючи з процесу прийняття політичних рішень 

групи, які об’єднують представників праці та бізнесу. Корпоративізм 

виявляється більш репрезентативним і сприйнятливим до групових потреб. 

Розмежувавши корпоративізм на два підвиди, Ф. Шміттер зміг 

дистанціювати новий корпоративізм від корпоративізму, що існував між двома 

світовими війнами і скомпрометував себе, тим самим знявши з цього поняття 

негативний відтінок і давши корпоративізму другий шанс. 

У більш пізніх роботах, наприклад, у статті «Корпоративний сізіф: минуле, 

сьогодення та майбутнє», написаної спільно з Юргеном Гротом, Філіпп 

Шміттер приходить до висновку про циклічність корпоративізму. З моменту 

свого існування неокорпоративізм пережив вже кілька таких циклів, тривалість 

яких, на думку авторів, становить 20-25 років. Якщо наприкінці 80-х можна 

було говорити про занепад неокорпоративізму, то в 90-ті неокорпоративізм 

переживає новий підйом. «Впровадження переговорів і тристоронніх і 

двосторонніх соціальних пактів знову повертається на порядок денний» [185, c. 

6], - констатують вчені. Однак він переходить на якісно новий рівень: якщо 

раніше переговори між підприємцями та працівниками відбувалися на 

макрорівні, то зараз вони перейшли на мезорівень - рівень переговорів окремо 

взятих фірм та організацій. 

Таким чином, Ф. Шміттер приходить до констатації певної трансформації 

корпоративних практик. Для характеристики неокорпоративізму 90-х років він 

починає використовувати поняття «узгодження», розширюючи сферу дії 

корпоративних відносин на утворення, які можуть і не мати відповідної 

організаційної структури. Зокрема, на політичні партії та партійні об'єднання, 
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які впливають на процес прийняття рішень, що відображає реальні тенденції 

розвитку сучасних держав. 

Якщо, за висловом Ф. Шміттера, його аналіз зосереджувався на «вхідних 

параметрах», то інший дослідник корпоративізму, Г. Лембрух, вказує на 

необхідність використання для пояснення неокорпоративізму не тільки вхідних 

функцій, тобто артикуляції інтересів, але і вихідних параметрів, таких як 

«авторитарний розподіл цінностей» та впровадження політики. Істотна 

особливість нового корпоративізму - конституційна автономія груп, включених 

в процес прийняття рішень. Тому велике значення в корпоративній організації 

держави Г. Лембрух відводить добровільній інституційній інтеграції 

конфліктуючих соціальних груп, високому ступеню їхньої кооперації, 

співробітництву зацікавлених груп між собою, а також із самою державою. 

«Корпоративізм оперує процесами узгодження інтересів і тому 

характеризується високими порогами консенсусу» [150, c. 109]. При цьому сам 

процес прийняття рішень характеризується наявністю дворівневої системи 

переговорів - спочатку всередині самих автономних груп, потім - між урядом і 

«картелем» (тобто елітою) цих організованих груп [149, c. 53]. Особливо 

яскраво це виявляється в здійсненні економічної політики, передусім політики 

доходів. У підсумку, Г. Лембрух визначає неокорпоративізм як «особливий тип 

участі великих організованих груп у виробленні державної політики, переважно 

в області економіки, [що відрізняється] високим рівнем міжгрупової 

кооперації» [107, c. 307]. При цьому варто зауважити, що дослідник замінює 

термін неокорпоративізм терміном «ліберальний корпоративізм», що, між тим, 

не змінює його суті. Як і Ф. Шміттер, він відокремлює його як від традиційного 

корпоративізму доіндустріальної Європи, так і від авторитарного 

корпоративізму фашистського типу, найбільший розквіт якого припав на першу 

половину ХХ століття. Відмінною рисою «ліберального корпоративізму» є 

висока ступінь співпраці між групами інтересів у формуванні державної 

політики. Акцент робиться на тенденції до співпраці груп інтересів як 
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автономних по відношенню до адміністрації та уряду. Йдеться про галузеві 

переговори та окремі процедури укладення угод у процесі прийняття 

політичних рішень, ініціативну спроможність груп по відношенню до 

адміністрації та уряду. Ліберальний корпоративізм відрізняється від 

корпоративізму доіндустріальної Європи та фашистського типу, оскільки його 

«...істотна особливість – це високий ступінь конституційної автономії 

залучених груп, отже, добровільний характер інституціоналізованої інтеграції 

конфліктуючих соціальних груп» [197, с. 54]. Крім того, сучасний 

корпоративізм, як правило, співіснує з парламентаризмом [49]. 

Серед основних передумов появи ліберального корпоративізму Г. Лембрух 

виокремлює три головних.  

По-перше, це заміна класичного ліберально-конкурентоспроможного 

капіталізму на «організований капіталізм» та зростаюча «політизація» ринку 

шляхом трансформації конкурентоспроможних економік через соціальну владу 

олігополістичних фірм і організованих представників інтересів. Конфлікт 

інтересів, як джерело прогресу, проголошений марксистським вченням, 

відкидається і на зміну йому приходить їх взаємозалежність.  

По-друге, травматичний досвід економічної кризи 1929 року з його 

подальшими тяжкими наслідками для політичної стабільності в ліберальних 

демократіях, після якої прийшло розуміння, що політичні рішення, особливо в 

економічній сфері, потрібно приймати, виходячи з балансу інтересів і умов. 

Завдяки цьому досвіду економічна політика стала об’єктом політичного 

імперативу, згідно з яким повна зайнятість, монетарна стабільність, платіжний 

баланс і економічне зростання (що сприймається як передумова соціального 

спокою завдяки розподілу національного доходу) повинні бути гарантовані та 

підтримуватися в збалансованому стані [149, c. 55]. 

 По-третє, ліберальний корпоративізм спирається на теоретичну 

передумову, що існує сильна взаємозалежність між інтересами конфліктуючих 

соціальних груп в капіталістичній економіці. Один з найбільш розроблених 
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варіантів моделі «взаємозалежності інтересів» можна знайти в сучасних версіях 

аналізу макроекономічної рівноваги у кейнсіанській традиції. Сильний вплив 

економістів кейнсіанського і пост-кейнсіанського напряму на формування 

економічної політики у ряді західноєвропейських країн, безсумнівно, сприяв 

розповсюдженню ліберального корпоративізму. 

Пояснюючи появу та швидкий розвиток корпоративізму у ряді країн 

Західної Європи, Г. Лембрух, слідом за Ф. Шміттером, звертається до 

функціонального пояснення, зокрема, розглядає функціональні вимоги 

економічної системи.  Якщо Ф. Шміттер вбачає у корпоративізмі інструмент 

забезпечення стабільності буржуазного режиму, де корпоративізм «пов’язаний 

з певними основними імперативами або потребами капіталізму, щоб відтворити 

умови для його існування і постійно накопичувати додаткові ресурси» [197, p. 

151], то Г. Лембрух не просто пов’язує корпоративізм із структурної 

диференціацію, а доводить, що корпоративність є інструментом регулювання 

класових конфліктів. «Корпоративізм, здається, служить цим імперативам, 

регулюючи конфлікт соціальних класів при розподілі національного доходу та 

у структурі виробничих відносин», - пише він [197, c. 151].  Цей класовий 

конфлікт згладжується, з одного боку, за допомогою експертного економічного 

знання (кейнсіанство), а з другого – за допомогою партійної системи, яка 

обмежувала войовничість зацікавлених організацій в період економічних спадів 

[197, c. 170-72, 163]. 

Крім зазначених вище функціональних елементів, він додає чотири 

«незалежних змінних», які визначають успіх кон'юнктурної політики держави: 

1) передусім - високий ступінь централізації та концентрації організацій 

інтересів; 2) ступінь автономії рядових членів та ведення переговорів на рівні 

організації; 3) ідеологічні основи робочого руху, тобто ступінь його орієнтації 

на розпалювання класової ворожнечі (замість консенсусної орієнтації); 4) 

положення робочого руху в партійній системі. Але хоча ці змінні впливають на 
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успішність кон'юнктурної політики, саме досягнення консенсусу політичними 

елітами є визначальним для корпоративізму. 

Ліберальний корпоративізм властивий, в першу чергу, економічно 

розвиненим країнам, таким як Австрія, Нідерланди, Скандинавські країни, 

Швейцарія і Західна Німеччина. При цьому існують різні конфігурації 

корпоративізму. Так, Австрія виступає для вченого найбільш чистим видом 

корпоративізму, найбільш сильним його варіантом, тоді як Західна Німеччина - 

більш слабким. Якщо в Австрії групи інтересів є більш автономними від членів 

урядового кабінету, то в Західній Німеччині уряд відіграє значну, якщо навіть 

не провідну роль. Тому корпоративний орган у Західній Німеччині, на думку Г. 

Лембруха - це лише «інструмент уряду, а не автономний соціальний партнер 

(як це можна спостерігати в Австрії)» [151, c. 105]. 

Вчений у статті «Ліберальний корпоративізм і партійне правління» вказує 

на взаємозв'язок корпоративізму з партійною системою. На прикладі згаданих 

вище країн він показує, що мається більш-менш постійна тенденція 

встановлення ліберального корпоративізму в тих країнах, де традиційно 

сильний вплив мають партії соціалістичної спрямованості: «Загалом, 

ліберальний корпоративізм найбільш важливий у тих країнах, де робочий рух 

отримав можливість політичної участі через канал партійної системи і де, отже, 

профспілки отримали привілейований доступ до урядових та адміністративних 

центрів прийняття рішень» [150, c. 111]. 

 Крім того, Г. Лембрух приходить до висновку про генетичну 

взаємозалежність ліберального корпоративізму і консоціальної демократії: там, 

де впроваджувалися корпоративні форми прийняття державних рішень, 

паралельно їм в більшості випадків відбувалося створення коаліцій. Існування 

такого зв’язку пов’язано з тим, що консоціалізм і ліберальний корпоративізм 

мають схожу структуру: лідери конкуруючих груп ведуть постійні переговори з 

врегулювання суперечливих інтересів. Таким чином, в обох випадках пріоритет 

віддається комунікації на вищому рівні, тоді як серед нижчих рівнів вона 
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розвинена досить слабко. Тому можна зробити висновок, що наявність 

вертикальної інтеграції, централізації та концентрації влади в кожній групі - 

важлива умова існування як консоціальної демократії, так і неокорпоративізму. 

Згадані особливості ліберального корпоративізму, на думку Г. Лембруха, 

прямо протилежні положенням  плюралізму. 

Якщо Ф. Шміттер та Г. Лембрух працювали в рамках традиційної 

проблематики політичної науки, досліджуючи владні відносини між урядом та 

групами інтересів, то інші дослідник - наприклад, Лео Паніч та Боб Джессоп, - 

акцентували увагу на політико-економічній складовій неокорпоративізму.  

За словами Л. Паніча, «поняття неокорпоративізму може відповідати 

особливій економічній системі або способу виробництва (в цьому випадку 

виникає ряд: феодалізм, капіталізм, соціалізм, корпоративізм), формі 

державного устрою (парламентаризм, фашизм, корпоративізм) або системі 

регулювання інтересів (плюралізм, синдикалізм, монізм, корпоративізм)» [78].  

Сам він дотримується погляду, що корпоративізм - це «політична структура … 

яка об'єднує організовані соціально-економічні групи через систему 

представництва та кооперативного взаємного співробітництва на рівні 

керівництва і через мобілізацію та соціальний контроль на масовому рівні» 

[169, c. 66]. Ця політична структура супроводжувала виникнення розвиненої 

капіталістичної економіки. «Корпоративізм, – пише Л. Паніч – підкреслює 

центральну роль відносин великих соціально-економічних груп з державою та 

взаємодію між ними, … важливість функціонального представництва … так 

само, як і важливість взаємного впливу держави на групи інтересів, та їх 

подальшої роботи у якості агентств мобілізації та соціального контролю щодо 

своїх членів» [169, с. 65-66]. 

Л. Паніч розглядає корпоративізм з точки зору державного контролю над 

робочим класом за допомогою інтеграції, перш за все, профспілок в державний 

апарат. Область досліджень Л. Паніча також включає марксистські державні 

теорії: він зосереджує увагу на стосунках між профспілковими структурами та 



61 

 

державою, критикуючи марксистські теорії за недостатній рівень розгляду 

даної проблематики. Корпоративізм, на думку Л. Паніча, займається 

конкретизацією цих проблем [170, с. 24]. 

Він стверджує, що в марксистських теоріях «... ключова роль інтеграції 

профспілок у мережу політичних апаратів, що пов'язує державну виконавчу та 

бюрократичну діяльність з приватним корпоративним управлінням, виникла 

або просто розглядалася як додатковий аспект загального розвитку 

інтервенціоністського стану під монополістичним капіталізмом» [170, с. 22]. За 

його словами, марксисти мають тенденцію визначати, що профспілки повинні 

бути безпосередньо введені в (державні) адміністративні структури. Однак в 

такому аналізі не враховується конфлікт між рядовими членами та 

керівництвом профспілки. Крім того, у марксистській теоретизації держави 

профспілки вважалися «менш важливими», оскільки вони були орієнтовані на 

короткострокові вимоги, які не були явно політичними або революційними. 

Основна роль відводилась партії. Все це виключало можливість розгорнутого 

аналізу балансу класових сил у тогочасній кон'юнктурі та оцінки 

суперечностей, що виникали внаслідок змін у буржуазно-демократичній 

державі [170, c. 23]. 

Як і Б. Джессоп, Л. Паніч відкидає редукціонізм та «інструменталістське»  

бачення держави як інструмент домінуючого класу(ів): «Швидше сфера 

діяльності держави є об'єктом самої боротьби», - пише він, пояснюючи, що 

насправді боротьба розгортається довкола питання, чи повинні профспілки 

стати державними органами або зберегти свою роль як автономні робочі групи. 

Саме відкритий і невирішений характер цього конфлікту, який безпосередньо 

стосується сфери діяльності держави, є чинником формування корпоративних 

політичних структур [170,с. 27].  

Пояснення Л. Паніча про походження корпоративізму у Західній Європі є 

економічним, історичним/організаційним та ідеологічним. Воно стосується 

довгострокового розвитку капіталістичного накопичення з точки зору 
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концентрації та централізації капіталу, що призводить також до концентрації 

робочої сили та працює як структурна основа для посилення організацій 

профспілок [170, c. 29]. Якщо більш конкретно, воно відноситься до умов на 

ринку праці після закінчення Другої світової війни. За його словами: 

«Критичним фактором, який визначає розвиток корпоративних державних 

структур, мабуть, був рівень зайнятості та, відповідно, зобов'язання держави 

підтримувати фіскальну та монетарну політики високої зайнятості» [170, c. 30].   

Ці економічні умови призвели до збільшення історичної та політичної 

сили робітничого класу та його союзників [170, с. 30]. Водночас там, де 

робітничий рух був занадто слабким або занадто розділеним для  реалізації 

своїх вимог до держави стосовно забезпечення нею повної зайнятості, 

розширення ролі держави в економіці відбулося без участі профспілок.  

Отже, забезпечення державою високого рівня зайнятості змусила 

профспілки до співпраці з державними органами у сфері політики доходів, яка 

стримувала б вимоги до заробітної плати і гарантувала економічну стабільність 

[169, c. 66].  

На основі політики доходів, зумовленої вищезазначеним економічним та 

політичним контекстом, за словами Л. Паніча, виникла корпоративна державна 

структура. Крім того, сприятливими чинниками поширення корпоративізму 

були існуюча централізація об'єднань та правова база для колективних 

переговорів, а також соціал-демократія - не лише соціал-демократичні уряди та 

лояльність до них, а й соціал-демократична ідеологія з її відмовою від 

марксистської концепції класової боротьби [170, с. 31]. Однак все це не мало б 

сенсу, якби не стримуючий характер керівництва профспілок по відношенню 

до своїх членів. На думку вченого, функція керівництва полягає в тому, щоб 

узаконити політику уряду та обмежити тиск робітників у питанні підвищення 

заробітної плати. Отже, так само, як Л. Паніч пояснює походження 

корпоративних державних структур балансом сил, він пояснює їхнє 

відтворення шляхом контролю над політичною силою робітничого класу. 
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 Боб Джессоп також працює в марксистській традиції, визначаючи 

корпоративізм як у функціональних термінах, так і з точки зору балансу 

класових сил / боротьби та державного устрою. За його словами, корпоративізм 

є формою артикуляції політичного представництва та державного регулювання 

[146, с. 185]. Корпоративізм передбачає злиття політичного представництва, 

яке представлене системою державних корпорацій. Останні формуються на базі 

функцій, які виконують їх члени у розподілі праці, та державного регулювання, 

яке здійснюється через ці корпорації та / або адміністративні органи, які 

формально підзвітні їм. Отже, на відміну від характерного інституційного 

розділення представництва та державного регулювання у парламентсько-

бюрократичних системах, корпоративізм передбачає їхнє інституційне злиття, 

оскільки формальні органи, за посередництвом яких забезпечується політичне 

представництво, також несуть відповідальність за державну інтервенцію. 

«Таким чином, - пише Б. Джессоп, - навіть там, де (політика) не здійснюється 

безпосередньо різними корпораціями, відповідні адміністративні органи 

підзвітні колективній корпоративній волі через органи виконавчої влади, в яких 

представлені корпорації» [146, с. 195].  

Простіше кажучи, Б. Джессоп говорить про те, що функціональні 

корпорації у співпраці з адміністрацією виробляють політику і при виконанні 

цієї політики адміністрація підзвітна корпораціям та здійснює політику через 

корпорації та відповідні адміністративні органи. Але потрібно пам'ятати, що 

визначення Б. Джессопа набуває свого значення в його марксистському 

дискурсі, в якому воно пов'язано з формами держави в плані відповідності 

передумовам накопичення на різних етапах капіталізму [146, с. 196].  Він 

підкреслює, що держава та її історичні форми повинні аналізуватися в термінах 

накопичення капіталу, балансу сил, політичного та ідеологічного панування та 

розвитку соціальних класів або соціальних баз державної влади та взаємних 

відносин впливу між ними. При цьому вирішальне значення відводиться 

«балансу сил у незмінній боротьбі капіталу і праці». Зміни в артикуляції різних 
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державних апаратів, в організації доступу до таких апаратів, у формах 

політичної мобілізації, характері державного втручання, політичних стратегій 

та альянсів так чи інакше впливають на баланс сил. Виходячи з цього 

контексту, Б. Джессоп виявляє зростання корпоративізму у розвинутих 

капіталістичних державах [146, с. 197]. 

Таким чином, Л. Паніч та Б. Джессоп дотримувались близьких поглядів на 

появу та розвиток корпоративізму в капіталістичних країнах. Серед головних 

рушійних сил корпоративізму вони виокремлювали зміну балансу сил та 

ідеологію (особливо соціал-демократичну) і традиції. Однак, не зважаючи на 

те, що їхні погляди були висловлені паралельно з поглядами Ф. Шміттера і Г. 

Лембруха, вони (здебільшого через свою марксистську базу) не набули такої 

широкої популярності, як їхні колеги.  

Ф. Шміттер і Г. Лембрух запропонували дві основні моделі інтерпретації 

неокорпоративізму – інституційну і функціональну відповідно, які стали 

традиційними. Подальші дослідження проводилися або в рамках цих двох 

підходів (М. Аткінсон, A. Коусон, B. Коулмен, К. Кроуч, П. Катзенштейн, І. 

Шолта), або ж в рамках нової, синтетичної моделі (А. Сіарофф, О. Моліна і М. 

Роудс). Для досліджень 90-х і 2000-х років характерна тенденція до 

використання саме останньої. 

Зокрема, до даного напрямку відноситься Алан Сіарофф, який провів 

дослідження корпоративізму в 24 демократіях [186]. У своїй аналітичній статті 

з аналогічною назвою він ставить завдання визначити ідеальний тип 

корпоративізму, виходячи з існуючих теоретичних розробок даного поняття і 

його різних модифікацій (нео- , соціальний, ліберальний), а також зіставити 

дані положення і визначення з реально існуючими характеристиками сучасних 

йому демократичних країн. Такий ідеальний тип дозволив вченому 

розташувати досліджувані країни на своєрідному континуумі, крайніми 

полюсами якого є плюралізм і корпоративізм. Таким чином, з’являється 

можливість проаналізувати різні підвиди самої корпоративної моделі та 
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окреслити найбільш широко і повно коло країн, які так чи інакше 

використовують корпоративні практики. 

Після таких маніпуляцій А. Сіарофф приходить до висновку, що, швидше 

за все, найбільш адекватним буде використання такої змінної, як економічна 

інтеграція, яка допоможе вирішити проблемні моменти в класифікації країн на 

основі критерію корпоративності. Виходячи з такого аналізу, зрештою А. 

Сіарофф робить висновок, що кожне десятиліття, починаючи з 60-х років, 

знаменувалося наявністю дихотомії «корпоративна/плюралістична» економіки. 

А. Сіарофф як би підсумовує всі попередні концептуальні розробки і на 

підставі них проводить своє дослідження. Зокрема, він вказує на два основних 

підходи в аналізі корпоративізму - Ф. Шміттера і Г. Лембруха - як системи 

представництва інтересів і як інституалізованого зразка формування політики 

відповідно. Однак, їх підходи здаються йому неповними, а визначення - 

недостатніми. Більш прийнятним здається досліднику розгляд корпоративізму в 

категоріях економічної інтеграції. 

Отже, А. Сіарофф пропонує таке розуміння корпоративізму при його 

розгляді на національному рівні: «існуюче в межах розвинутого 

індустріального суспільства і демократичного державного устрою, 

скоординоване, кооперативне та системне управління національною 

економікою за допомогою держави, централізованих профспілок, і 

роботодавців (останні два співпрацює безпосередньо у промисловості), що, 

очевидно, служить відносній вигоді всіх трьох акторів» [186, c. 177]. Таким 

чином, протилежність корпоративізму - це відсутність скоординованого і 

кооперативного управління, що і є ядром плюралістичної моделі. 

У своєму ідеальному конструкті корпоративної політичної економіки 

автор виділяє структурні компоненти ідеального типу корпоративізму: 

інституційні компоненти:1) високий рівень об'єднання; 2) невелика 

кількість самих об'єднань, згуртованих у високо інституціоналізовані топ 

конфедерації; 3) домінування бізнес-співтовариств; 4) надзвичайно 
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централізовані переговори про заробітну плату; 5) створення рад у головних 

промислових підприємствах і здійснення спільного визначення політики в 

ключових галузях; 6 ) централізована, потужна й активна держава, включена в 

економічну діяльність. 

рольові компоненти: 7) центральна роль праці та бізнесу в такій політиці, 

як підготовка кадрів, освіта та соціальні програми, які часто реалізуються в 

рамках тристоронніх рад або установ; 8) інституціоналізований внесок бізнесу і 

праці в процес державної політики. 

поведінкові компоненти: 

9) сильний економічний і соціальний консенсус між бізнесом, працею і 

державою; 10) визнання бізнесом і працею необхідності бути «соціальними 

партнерами»; 11) довгострокова перспектива, підтримана спільно бізнесом і 

працею;12) низький рівень страйкової активності; 13) добровільна і / або 

договірна, а не нав'язана державою, політика доходів; 14) незалежність 

прийняття внутрішніх рішень ключовими учасниками. 

і компоненти оточення: 15) певне розмивання відмінностей державного і 

приватного секторів; 16) маленька відкрита економіка; 17) яка отримала вигоду 

з безмитної торгівлі, забезпеченої після Другої світової війни гегемонією 

Сполучених Штатів, - справді «корпоративні» нації часто військово нейтральні 

і / або витрачають мало на оборону; 18) узгоджена політична традиція; 19) 

довгострокова політична роль або навіть домінування єдиної соціал-

демократичної партії; 20) високий рівень витрат на соціальні програми; 21) в 

цілому успішні економічні показники; 22 ) часто тому, що їх успіх експортує 

безробіття куди-небудь ще, до міжнародних економічних стабілізаторів, 

подібних  США і Великобританії [186, c. 177-179]. 

Дані характеристики ідеального типу більшою чи меншою мірою властиві 

таким країнам, як Австрія, Норвегія, Швеція. Тому ідеальний тип 

корпоративізму А. Сіарофф пропонує назвати «Австро-скандинавським». Ці 

країни повинні розташовуватися на одній із сторін екстремуму, тоді як на іншій 
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- діаметрально протилежні їм США і Канада. Як бачимо, йдеться про 

корпоративні і плюралістичні держави. Що стосується інших держав, які 

знаходяться між ними, то вони не піддаються настільки легкій класифікації. 

Саме тому для аналізу 24 країн світу автор застосовує узагальнену 

класифікацію, запропоновану різними авторами, яка складається із 23 різних 

аналітичних підходів. Оцінка відповідності тому чи іншому положенню дається 

в проміжку від 1 до 5: 1 - плюралізм, 5 - відповідно, сильний корпоративізм. Всі 

критерії, дані в цій класифікації, можна згрупувати в чотири групи, а саме: 

сутність корпоративізму; істотність «ресурсів влади»; наявність консенсусу; 

особливості переговорів про заробітну плату. 

Однак проблеми, з якими зіткнувся автор при класифікації Швейцарії та 

Японії (у них знайшлося багато спільного, не дивлячись на те, що країни 

належать до різних типів організації влади), привели його до висновку про 

необхідність використання іншої класифікації, що дозволяє окреслити весь 

діапазон розвинених політичних економій сучасності. 

Найбільш вдалим, на думку Сіароффа, є заміна терміну «корпоративізм» 

на «інтеграцію»; в такому випадку буде розглянуто вже не континуум 

«корпоративізм / плюралізм», а «інтеграція / плюралізм», що дає більш 

позитивні результати для класифікації «проблемних країн», які не вписуються в 

задані рамки. 

Термін інтеграція визначається ним, як «довгостроковий кооперативний 

характер загального економічного управління, що включає соціальних 

партнерів, які існують на різних рівнях, таких як управління на рівні заводу, 

галузеві переговори про заробітну плату, і спільне формування національної 

політики в питаннях, пов'язаних з конкурентоспроможністю (освіта, соціальна 

політика тощо)» [186, c. 188]. 

Інтеграція включає функціональні ролі і моделі поведінки, але не 

звертається до структурних особливостей і сприятливих контекстів. В 

результаті, враховуються лише аспекти соціального співробітництва, рівень 
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координації промисловості і загальні принципи вироблення політичних рішень 

у розвинених промислових країнах, що знімає деякі протиріччя. 

У підсумку автор робить висновок, що навіть якщо країни складно віднеси 

до корпоративних в чистому вигляді, це не виключає того, що вони будуть мати 

інтегративну політичну економіку. 

Загалом, Сіарофф не перший, хто запропонував використовувати подібний 

континуум для характеристики існуючих моделей відносин між акторами. 

Раніше, наприклад, К. Кроуч також пропонував континуум, з одного боку якого 

знаходиться «добровільний корпоративізм», де дисципліна підтримується лише 

за допомогою загального інтересу, та з другого -  «ліберальний колективізм», 

де узгодження не можливе без особливих поступок, а вимоги можуть бути 

змінені будь-коли [132]. Втім, саме Сіарофф був першим, хто детально та на 

основі чітких критеріїв проаналізував більше 20 різних країн, яким властиві 

ознаки корпоративності.   

Оскар Моліна і Мартін Роудс в своїй статті під назвою «Корпоративізм: 

минуле, сьогодення і майбутнє концепту», також здійснили комплексний аналіз 

вже існуючих напрацювань і проведених досліджень в даній області. Усі наявні 

підходи до неокорпоративізму вони згрупували в три основні групи. Перші дві 

складають вже розглянуті дослідження Ф. Шміттера і Г. Лембруха, а також їх 

послідовників, які відповідно можна визначити як Неокорпоративізм 1 

(неокорпоративізм як структура представництва інтересів) і Неокорпоративізм 

2 (неокорпоративізм як система вироблення політики). У третій групі 

інтерпретацій неокорпоративізм представляється як «особлива форма держави 

в рамках демократичних і капіталістичних товариств, що виникла паралельно 

їм і потім зайняла домінуючі позиції щодо парламентської політичної системи» 

[163, с. 310]. 

Однак не одна з наведених вище інтерпретацій не задовольняє О. Моліну і 

М. Роудса. У першу чергу, вони не сприймаються авторам тою мірою, якою 

пророкують кінець корпоративізму. Не задовольнившись твердженнями про 
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занепад корпоративізму, вони шукають причини появи даної тези у 

дослідженнях. І знаходять їх. На думку О. Моліни і М. Роудса, проблема цих 

досліджень «полягає у використанні та адаптації інструментів, які ми вже 

маємо, для його (корпоративізму - авт.) аналізу та розуміння» [163, c. 319]. 

Увага дослідників зосереджена на критиці статичного підходу до 

корпоративізму, що бере початок ще зі Ф. Шміттера і який домінував в 

дослідженнях останнього десятиліття. Використовуючи даний підхід, не 

можливо простежити ті зміни, які зазнає корпоративізм з плином часу в різних 

країнах. Тому приділяти увагу слід процесуального компоненту 

корпоративізму, вивчаючи його в першу чергу як процес прийняття рішень. 

Так, зокрема, вчені наводять такі аргументи,  які підтверджують їх точку 

зору: по-перше, акцентування на структурі як статичній змінній «не виправдано 

ні з історичної точки зору, ні з точки зору крос-національного розмаїття 

західного капіталістичного світу» [163, c. 320]. З другого боку, еволюційний 

підхід, навпаки, дозволяє продемонструвати адаптацію корпоративізму до 

мінливих умов навколишнього середовища і зникнення у зв'язку з цим деяких 

старих та появу нових його особливостей і характеристик (наприклад, 

зниження централізації зовсім не означає кінець епохи корпоративізму, а лише 

появу нових форм політичного обміну та кооперації). По-друге, розгляд 

корпоративізму як специфічної форми розробки політики, а не як цілісної 

системи, пов'язує його лише з епохою кейнсіанства, позбавляючи можливості 

розгляду існування корпоративізму в нових умовах, що є невірним з 

методологічної точки зору. 

Для того, аби відійти від цих недоліків, О. Моліна і М. Роудс пропонують 

здійснити переорієнтацію дослідження корпоративізму, в основу якої 

покладено два пункти: 1) акцентування на процесі політичного обміну як 

важливій складовій корпоративізму, і 2) прийняття поняття інтеграції як 

центральної категорії для розуміння того, як обмін може сприяти новій 

структуризації системи прийняття політичних рішень [163, c. 321]. 
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Безумовно, поняття інтеграції та політичного обміну не є новим для 

досліджень неокорпоративізму (воно використовувалося такими вченими, як, 

наприклад, А. Коусон і К. Кроуч), однак особливістю запропонованого О. 

Моліною і М. Роудсом підходу є одночасне використання концепту інтеграції 

та політичного обміну разом з мережевим підходом до дослідження політики. 

Це дозволяє розглядати феномен корпоративізму як досить складне і 

комплексне явище, що володіє динамічними характеристиками, і яке припускає 

активність акторів в по-різному ієрархічних і взаємозалежних полях. 

Загалом, дослідження неокорпоративізму у 1990-2000-і були присвячені 

з’ясуванню майбутнього неокорпоративізму, в тому числі ролі профспілок та 

нових соціальних рухів як факторів зміни корпоративної парадигми. Зокрема, 

Вольфганг Штрек досліджує траєкторію неокорпоративізму в повоєнних 

європейських національних державах - від його успіху у стримуванні 

інфляційних тенденцій економіки, керованої попитом, до нинішніх труднощів 

реформи державного добробуту в постіндустріальному суспільстві. Так, В. 

Штрек стверджує, що у 90-ті роки відбулися значні зміни в політиці 

європейських країн: неокорпоративізм все ще використовується урядом та 

соціальними партнерами, але значення його змінилося. Старі принципи 

перетворені в «нові, менш грандіозні цілі» [191, c. 25]. Уряди та роботодавці 

продовжують віддавати перевагу політиці жорсткої економії, що здійснюється  

за допомогою соціальних пактів, і знаходять економічну та соціальну 

реструктуризацію держави у співпраці з профспілками більш привабливою, ніж 

без, але лише за умови, що основні імперативи економічної лібералізації не 

поставлені під сумнів [191, c. 25]. Водночас, на думку В. Штрека, те, що ззовні 

може виглядати як продовження корпоративізму післявоєнного порядку, 

фактично являє собою тактичну обережність з боку урядів і роботодавців, а 

також стратегічну слабкість з боку профспілок: «те, що продовжує 

ідентифікуватися … як неокорпоративізм, сьогодні глибоко вкорінене в 

економічні та політичні умови тиску на користь гнучкості, дерегуляції, 
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децентралізації тощо, різко обмежуючи те, що можуть вимагати профспілки як 

суб'єкти національної політики, не кажучи вже про всебічний неоліберальний 

дискурс, який підкреслює різноманітність, індивідуалізм та волюнтаризм, а 

також культивує сильне невдоволення будь-яким стандартизованим 

регулюванням» [191, c. 25]. За словами дослідника, зниження популярності 

корпоративної теорії та практики в 1990-х роках відображало зміни у світі. 

Мова йде про такі тенденції, як: 

- зміщення процесу прийняття політичних рішень на нові арени, такі як 

Європейський Союз; 

- зростання ролі великих фірм як політичних суб'єктів та незалежних 

представників інтересів на міжнародному і на національному рівні, як наслідок, 

уряди почали надавати перевагу контактам один на один з великими фірмами і 

менше, ніж раніше, наполягали на асоціаціях, що представляють колективний 

погляд груп фірм; 

- втрата діловими асоціаціями як здатності, так і стратегічної волі 

дотримуватися публічної відповідальності та виступати посередником між 

державною політикою та вимогами своїх членів; 

- дедалі частіше прийняття бізнес асоціаціями під впливом лібералізації 

агресивної стратегії публічних відносин, спрямованої на заохочення урядів до 

ще більш лібералізованих реформ, які нерідко призводили до відмови від 

соціального партнерства; 

- ослаблення відносин між соціал-демократичними партіями та 

профспілками; 

- поява тенденції до внутрішнього розділення організацій бізнесу та праці. 

Збільшення внутрішньої напруженості в корпоративних організаціях робить їх 

менш готовим залучати своїх членів до компромісної спільної політики; 

- перехід урядів до рішучих кроків щодо контролю реформ, їх готовність 

рухатись без профспілок і навіть, за певних умов, проти них [191]. 
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Колін Крауч та Донателла делла Порта продовжують розгляд 

неокорпоративізму на початку ХХІ-го століття, досліджуючи наслідки 

неокорпоративної політики та репрезентуючи відносне безсилля соціальних 

груп. К. Крауч стверджує, що профспілки зробили конструктивний внесок в 

демократію в рамках неавторитарного соціального корпоративізму, тому він не 

бачить суперечності між неокорпоративізмом і демократією: «між 

неокорпоративізмом та формальною демократією немає взаємозв'язку нульової 

суми. Їхні відносини в основному ортогональні, і за певних умов можуть навіть 

бути взаємовигідними» [131, c. 46-47]. Їхня взаємна міцність забезпечує 

найкращі гарантії для належного функціонування ринку. Якщо політична 

демократія є сильною, уряди та партії повинні мати можливість втручатися у 

ринкові відносини для перевірки розвитку «обмежувальних практик» 

(«exclusionary practices») через неокорпоративізм. Якщо неокорпоративізм 

сильний, асоціації повинні мати можливість обмежувати привілейоване 

лобіювання. Якщо ці поправки не здійснюються, це відбувається тому, що 

існують слабкі місця як у парламентській, так і в асоціаційній демократії, і 

тому, що виклики, які виникають для них обох з боку глобалізованого 

капіталізму, є серйозними. 

 Водночас, як і інші дослідники, він не може не помітити змін у розвитку 

корпоративних відносин. К. Крауч виокремлює п’ять зрушень, що змінюють 

характер корпоративної політики: 1) відхід від інфляції як політичного 

інтересу; 2) зміни в балансі сил у переговорах на користь роботодавців; 3)  

зменшення ролі національних держав у процесі прийняття політичних рішень 

внаслідок глобалізації та європеїзації; 4) перехід до соціальних пактів (замість 

технічних домовленостей щодо підвищення заробітної плати та змін у методах 

роботи, які характеризували північноєвропейський неокорпоративізм); 5) 

зміщення акценту з надвисоких економічних показників як переваги держав  з 

корпоративними інститутами [131]. Тим не менш, на думку дослідника, 
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неокорпоративізм як і раніше пропонує певні загальні переваги, які надають 

політичній владі стимули для його збереження або, принаймні, не заперечення.  

Донателла Делла Порта також досліджує суперечності сучасної демократії. 

Вона розглядає існуючі тенденції з точки зору посткорпоративної перспективи: 

«Глобальний рух проти неолібералізму … використовував різноманітний і 

частково інноваційний репертуар дій, повертаючись до менш 

інституціоналізованих (і більш руйнівних) форм прямої дії» [133, с. 85]. На 

думку Делла Порта, корпоративні угоди та політика узгодження інтересів 

поступилися новим соціальним рухам. Відтак, головна увага звертається на 

дослідження цих соціальних рухів, які можуть більш реально виражати 

невдоволення сьогоднішніх маргіналізованих груп, а також їх реальні та 

потенційні стосунки з профспілками. 

Отже, новий період у розвитку теорії неокорпоративізму був пов’язаний з 

рефлексією стосовно змін, які відбулися у світі. У літературі для 

характеристики специфіки неокорпоративізму, починаючи з 1990-х років, 

використовували нові атрибути цього поняття. Так, деякі автори говорять про 

«конкурентний корпоративізм» (М. Роудс) [179], щоб вказати на кооперативно-

продуктивний характер національних пактів і відсутність або вторинне 

значення в них питань розподілу. Інші використовують такі терміни, як «м'який 

корпоративізм» Ф. Тракслер [196], щоб підкреслити, що нові союзи менш 

вимогливі до учасників з точки зору їхніх організаційних можливостей.  

Досить довга концептуальна історія і множинні ідейні джерела 

позначилися на різноманітті дефініцій і трактувань неокорпоративізму. 

Корпоративізм охоплює широку палітру відносин, тому складно відокремити 

поняття неокорпоративізму від інших близьких по змісту понять, таких як 

соціальне партнерство і соціальний діалог, хоча у західній політичний думці 

іноді ці терміни ототожнюються.  Всі три поняття стосуються взаємовідносин 

між державою та громадянським суспільством як ключовими гравцями у 

здійсненні економічної та соціальної політики. Однак не завжди наявність 
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партнерських відносин у стосунках держави з групами інтересів дозволяє 

віднести ту або іншу країну до корпоративної. Сучасна модель корпоративізму 

передбачає, по-перше, наявність особливої інституційної системи, структур, 

через які організовані інтереси – переважно профспілки та роботодавців – 

беруть участь у політичному процесі і таким чином несуть відповідальність за 

забезпечення дотримання прийнятих ними рішень. По-друге, участь 

зацікавлених груп у вироблені соціально-економічної політики реалізується  

практично на рівні з державою. 

Водночас соціальне партнерство не передбачає наявності корпоративних 

інститутів у державі, а лише переговорний характер вирішення розбіжностей 

між профспілками та організаціями роботодавців. Крім того, якщо характерною 

особливістю неокорпоративізму є посередницька роль держави у цьому процесі 

як одного із суб’єктів відносин, соціальне партнерство не обов’язково 

передбачає участь держави в ролі одного із контрагентів. Водночас система 

соціального партнерства є одним із механізмів неокорпоративізму та шляхом 

врегулювання конфлікту між соціальними групами. Можна сказати, що 

соціальне партнерство - це функціональний аспект неокорпоративізму, 

ідеологія примирення соціальних протиріч на противагу ідеології класової 

боротьби. Отже, соціальне партнерство є більш широким поняттям, під яким 

розуміють співпрацю між головними учасниками соціально-економічної 

політики. В деяких країнах така співпраця відбувається лише у сфері 

врегулювання заробітної плати, в інших  - включає більш широке коло для 

обговорень - від економічного управління до пенсійного забезпечення [196, c. 

9]. Зазвичай основними соціальними партнерами виступають урядові агентства, 

профспілки та організації роботодавців. Кінцевою метою такого 

співробітництва є укладання чисельних договорів та компромісів між урядом та 

соціальними агентами.  

Інструментом встановлення та розвитку партнерських відносин є 

соціальний діалог. Він також є формою реалізації компромісної соціально-
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економічної політики. Водночас відмінність між соціальним діалогом та 

соціальним партнерством є: в першому випадку мова йде про консультативний 

характер вирішення спірних питань і ведення переговорів, у другому -  

вироблення угоди або договору. Соціальний діалог - це здебільшого обмін 

думками, ніж участь у вироблені та здійсненні політики [124]. 

 Таким чином, всі три поняття є взаємопов’язаними, але не є синонімами. 

Неокорпоративізм включає в себе ідею і практику соціального партнерства та 

соціального діалогу. Соціального партнерства – як основної засади реалізації 

корпоративної політики, соціального діалогу – як головного інструменту 

розвитку корпоративних відносин.  

Отже, неокорпоративізм доречно визначити як практику симетричного 

соціального діалогу, що здійснюється на кооперативних засадах партнерства 

(«гра з ненульовою сумою») і має історично зумовлену структурну специфіку, 

втілену у корпоративних інститутах демократичних країн. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що неокорпоративізм є 

особливою формою взаємодії груп інтересів та держави, яка суттєво 

відрізняється як від плюралізму, так і від етатизму. Складність дослідження 

неокорпоративізму визначається досить широкою ідейною базою та близькістю 

до таких понять, як соціальне партнерство та соціальний діалог. Однак 

неокорпоративізм має свою специфіку, яка полягає в наявності корпоративних  

інститутів, функціональному (професійному) представництві та участі груп 

інтересів на рівні з державою у виробленні та прийнятті соціально-політичних 

рішень. Завдяки консенсусному характеру вирішення конфліктів та 

виробленню узгоджений рішень з важливих питань соціально-економічного та 

політичного розвитку, неокорпоративізм став інтегральної частиною політичної 

системи багатьох європейських країн. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Отже, аналіз теоретико-методологічних засад дослідження 

неокорпоративізму свідчить про те, що в сучасній західній науці існує доволі 

широкий спектр досліджень, присвячених даній проблематиці. Їх розгляд 

засвідчує, що  неокорпоративізм є феноменом ринкової економіки і жодним 

чином не суперечить основам демократії, а відтак – є важливим аспектом 

розуміння сучасних тенденцій функціонування західних демократій. 

Корпоративна система представництва інтересів, що утвердилась в ряді 

європейських країн після Другої світової війни, стала ефективним механізмом 

подолання фундаментальних суперечностей між працею та капіталом, а також 

сприяла досягненню макроекономічної стабільності.  

Концептуальна база неокорпоративізму сформувалась доволі пізно – у 70-х 

роках ХХ століття, хоча вона має міцний теоретичний фундамент: наукова 

рефлексія щодо корпоративізму як способу взаємодії держави і громадянського 

суспільства бере початок з ХVIII століття та пов’язана з іменами Г. Гегеля, Е. 

Дюркгейма, Й. Месснера, О. Неллі-Бройнінга, А. Бентлі, Д. Трумена тощо.  

Увага науковців була зосереджена на виокремленні відносин між державою і 

суспільством як окремого об’єкта вивчення та обґрунтуванні необхідності 

існування професійних об’єднань для представництва інтересів різних груп 

суспільства. Крім того, в процесі еволюції соціально-політичної думки 

стосовно проблематики неокорпоративізму, було обґрунтовано основні 

принципи неокорпоративізму – соціального партнерства, субсидіарності, 

соціально-корпоративного устрою. 

Таким чином, неокорпоративізм – результат тривалої ідейної еволюції, в 

процесі якої викристалізовувалися основні принципі та особливості цього 

феномену.  Хоча в межах строгого теоретико-методологічного розуміння в 

дослідженні неокорпоративізму не було виокремлено чітких напрямів або 

національних шкіл, проте узагальнення теоретичного доробку з даної 
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проблематики дозволяє віднести існуючі погляди на сутність 

неокорпоративізму та його складових до різних підходів. Найбільший внесок у 

теоретичні розробки неокорпоративізму внесли його «засновники» - Ф. 

Шміттер і Г. Лембрух, і саме вони  запропонували два основні підходи до 

розуміння неокорпоративізму, які стали базовими для подальших досліджень: 

інституціональний (неокорпоративізм як структура представництва інтересів) і 

функціональний (неокорпоративізм як система вироблення політики 

відповідно).  

У 90-х роках, у зв’язку з новими тенденціями в економічній, політичній та 

міжнародній сферах, відбулися зміни в практиці та теорії неокорпоративізму. 

Глобалізація, європеїзація і децентралізація почали диктувати нові правила гри 

на будь-якому рівні прийняття політичних рішень [128]. Тому вчені (А. 

Сіарофф, О. Моліна, М. Роудс та інші) намагаються знайти найкращі для 

посткейнсіанської епохи конфігурації взаємин між політичними акторами. Ще 

однією особливістю, яка характеризує дослідження з 1990-х років  – 

використання нових атрибутів цього поняття, таких як «конкурентний 

корпоративізм» (М. Роудс) або «м'який корпоративізм» (Ф. Тракслер), 

підкреслюючи нові особливості корпоративної моделі, пов’язаної зі зміною 

ролі інституціональних груп у виробленні та реалізації державної політики. 

Таким чином, фокус науковці у 1990-2000-і роки був зосереджений переважно 

на з’ясуванні подальших векторів розвитку неокорпоративізму, в тому числі – 

на факторах зміни корпоративістської парадигми. 

У результаті аналізу теоретичних підходів до дослідження 

неокорпоративізму запропоноване авторське поняття «неокорпоративізму» як 

практики симетричного соціального діалогу, що здійснюється на 

кооперативних засадах партнерства («гра з ненульовою сумою») і має 

історично зумовлену структурну специфіку, втілену у корпоративних 

інститутах демократичних країн. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ 

НЕОКОРПОРАТИВІЗМУ 

 

2.1. Практика неокорпоративізму у політичному процесі Данії 

 

Неокорпоративізм, як з'ясувалося вище, не втратив свого значення в ХХІ 

столітті. Неокорпоративізм як модель взаємодії держави з соціальними групами 

та організаціями, які мають право та можливість тим або іншим чином 

впливати на процес прийняття політичних рішень, характерний для ряду 

розвинених країн Європи, в тому числі – для Скандинавських країн.  

Скандинавські країни ставлять на початок списків самих корпоративних 

держав світу [129, c. 458], а корпоративне представництво інтересів стало 

відмінною рисою скандинавської консенсусної моделі демократії. Так, Алан 

Сіарофф, поруч з Австрією провідними корпоративними країнами називав 

Норвегію та Швецію, а ідеальний тип корпоративізму отримав у нього назву 

«Австро-скандинавського». Оскар Моліна і Мартін Роудс також стверджують, 

що не тільки Австрія, але і Скандинавські країни представляють собою 

найбільш переконливі приклади корпоративного державного устрою [163, c. 

305]. А. Лейпхарт і М. Крепаз, провівши порівняльне дослідження 18 країн на 

основі 12 різних критеріїв корпоративності, поставили Норвегію, Швецію і 

Данію під числами 2, 3, і 5 відповідно [151]. Як видно з наведених вище даних, 

Скандинавські країни завжди знаходяться у верхній частині порівняльної 

таблиці корпоративності.  

Визначальним для розвитку неокорпоративізму Скандинавських країнах 

стала наявність сильної держави, яка тісно контактувала з громадянським 

суспільством, поєднання ліберальних цінностей та соціал-демократичної 

ідеології [145, c. 6], що сприяло налагодженню діалогу між державою, 

профспілками та організаціями роботодавців. Результатом цього діалогу було 

досягнення кожною із сторін поставлених цілей. Державою - підтримки з боку 
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соціальних партнерів та розподіл соціальних витрат; профспілками та 

організаціями роботодавців - участі у процесі вироблення політики та 

можливості впливати на політичні рішення, які знаходяться у сфері їх 

компетенції. Така система і стала запорукою успіху Скандинавського 

неокорпоративізму.  

До країн, які будуть розглянуті у даному розділі, відносяться Данія, 

Норвегія і Швеція. Всі вони об'єднані в один розділ не випадково. Вони мають 

спільні риси, які дають можливість розглядати їх як досить цілісний об'єкт 

досліджень.  

Так, корпоративізм у всіх Скандинавських країнах бере початок практично 

одночасно, а його розвиток відбувається за схожим сценарієм. Крім того, для 

всіх трьох країн характерна взаємна інтеграція корпорацій з державою та її 

органами. Політична система Скандинавії спирається на організовані групи 

інтересів, які беруть участь у підготовці та реалізації державної політики. 

Політичний курс приймається після консультацій із  представниками інтересів 

промисловості та робітничого руху [144, c. 22]. І якщо в першій половині ХХ 

століття діяльність груп інтересів стосувалася лише таких галузей політики, як 

ринок праці, сільське господарство і промислова політика, то друга половина 

століття ознаменувалася участь організованих інтересів у таких сферах, як 

освіта, охорона здоров'я та охорона навколишнього середовища [115, c. 24]. 

 Девід Артер у книзі «Демократія в Скандинавії: узгоджена, мажоритарна 

чи змішана» відзначає існування семи характеристик, які більшою чи меншою 

мірою були властиві всім трьом розглянутим країнам: 1. Домінантна / чисельно 

сильна соціал-демократична партія, яка співпрацює з профспілковим 

федераціями робітників. 2. Помірно діюча партійна система, де партії 

працюють спільно для вироблення державної політики. 3. Консенсусний, а не 

змагальний підхід до розробки політики. 4. Великі і регулярні консультації з 

питань державної політики. 5. Централізована система ведення колективних 

переговорів. 6. Активна роль держави в регулюванні ринку і в наданні 
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соціального захисту. 7. Персоналізація відносин між політичними елітами [115, 

c. 6-7]. 

Таким чином, розвиток і підтримка держави добробуту, де важливим 

завданням держави є здійснення рішучих заходів щодо збільшення соціального, 

матеріального і культурного благополуччя своїх громадян; наявність чіткого і 

ясного тристороннього процесу ведення колективних переговорів щодо 

заробітної плати (за участю профспілок, роботодавців і держави); існування 

інститутів, що забезпечують досягнення консенсусу та проведення державної 

політики - суттєві і об'єднуючі елементи для Данії, Норвегії та Швеції. 

Особливістю скандинавського корпоративізму є залучення груп інтересів у 

громадські комітети, комісії, ради та департаменти. У зв'язку з тим, що в 

Скандинавії громадські комітети і комісії з їх представництвом груп інтересів 

виступають в якості головного інституційного вираження організованих 

інтересів, і, отже, є кращим показником корпоративності, цей різновид 

корпоративізму називають моделлю «корпоративізму комісій». Комітети 

зазвичай займаються  розробкою політичних рішень та грають роль 

консультативних органах: «Комітети тут виступають як неієрархічні органи для 

підготовки рішень та їх реалізації, або для роботи в якості консультативних рад 

при міністрові або кабінеті» [201, c. 30]. У літературі, присвяченій 

скандинавському корпоративізму, громадські ради і комісії визначаються як 

офіційні структури, створені на постійній основі або в спеціальному режимі 

урядом з метою підготовки рішень державної політики та / або її реалізації. 

Саме вони є тими посередницькими структурами, через які держава вступає в 

діалог з робітниками і підприємцями, а ті, в свою чергу, беруть участь у всіх 

етапах розробки державної політики. Ці інституційні утворення, на думку 

вчених, зіграли ключову роль у тому, як держава та організовані інтереси 

співіснували протягом майже століття [201].   
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 У той же час, хоча Скандинавські країни і об'єднуються загальними 

принципами організації влади, кожна з них має власні пріоритети і особливості 

вибудовування процесу діалогу держави і зацікавлених груп. 

У Данії індустріалізація протікала порівняно пізно, тоді як 

інституціоналізація виробничих відносин відбулася відносно рано. У 1864 році 

Данія зазнала поразки від Пруссії і це призвело до ряду конституційний та 

політичних змін, які відкрили шлях для популярних соціальних рухів та 

асоціацій - спочатку для асоціацій фермерів, а пізніше і для малих власників та 

робітників. «Асоціаціоналізм» був посилений націоналізмом і розглядався 

частково як опозиція консервативному правлячому класові, а почасти як 

національна реакція на нові умови існування після поразки. Сильна хвиля 

асоціаціоналізму почалася вже в 1850-60-х роках. Ці десятиліття називаються 

«віком асоціаціоналізму» у Данії [148, c. 12]. Багато асоціацій, заснованих у 

1850-ті роки та в наступні десятиліття, ідеологічно були протилежними 

правлячим класам - землевласникам та міській еліті. Зокрема, фермери 

створили велику кількість об'єднань, спрямованих на поліпшення їх 

економічної ситуації шляхом створення невеликих місцевих ощадних банків та 

страхових компаній [148, c. 12]. Крім того, деякі інші події також сприяли появі 

«організаційного суспільства» та ефективної демократичної корпоративної 

системи. До таких подій слід віднести прийняття ліберально-демократичної 

Конституції 1849 року та Закону про свободу торгівлі (1857). Перша надавала 

право утворювати добровільні асоціації. Другий - знищував останні залишки 

середньовічних гільдій, які продовжували функціонувати в реконструйованому 

вигляді як нові добровільні об'єднання, в тому числі як  асоціації роботодавців 

та профспілки, що сприяло розвитку корпоративної культури [148, c. 13]. Після 

введення ліберальної конституції 1849 року добровільні об’єднання почали 

набирати вагу в політичній системі: було створена ряд комісій на 

муніципальному рівні [148, c. 15]. З 1890-х років організовані групи інтересів 

поступово включалися до процесу прийняття політичних та адміністративних 
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рішень [166, c. 193-206]. Вересневий компроміс 1899 року, в якому організації 

роботодавців та профспілки визнали один одного, заклав основу партнерських 

виробничих відносин у Данії [155, c. 74].  

Іншими словами, розвиток корпоративізму в Данії має давні історичні 

коріння. До кінця ХІХ століття були створені основні організації ринку праці. В 

1896 році підприємці об'єдналися в Конфедерацію роботодавців, яка потім 

трансформувалася в Датську конфедерацію роботодавців (Dansk 

Arbejdsgiverforening, DA). Профспілковий рух відреагував трохи пізніше, 

утворивши в 1898 році Кооперативні профспілки Данії (De samvirkende 

Fagforbund i Danmark, DsF), відомі сьогодні як Конфедерація профспілок Данії, 

LO (Landsorganisationen i Danmark). Таким чином, промислові відносини в 

Данії з самого початку характеризувалися відносно централізованою 

координацією та сильними організаціями соціальних партнерів, орієнтованими 

на консенсус. 

У Данії, так само як і в Швеції та Норвегії, корпоративні адміністративні 

структури на ринку праці були в основному створені в перші два десятиліття 

ХХ століття і істотно не змінилися з тих часів [121, c. 162]. Критичним 

моментом, що вплинув на розвиток корпоративної структури данського 

суспільства, стала Перша світова війна. Незважаючи на те, що країна 

залишалася нейтральною під час цієї війни, Данія зазнала тих самих обмежень, 

що й інші країни: торгівельні блокади, зменшення об’ємів торгівлі, підвищення 

цін на товари. Це особливо вдарило по соціальним групам з низькими доходами 

і загрожувало посиленням нерівності та соціальної напруженості. Зважаючи на 

ситуацію, держава прийняла нову стратегію: масштабне державне втручання та 

регулювання. Однак ця стратегія базувалася на корпоративній структурі, в якій 

брали участь ключові суспільні організації, що представляють основні 

соціальні групи та економічні інтереси [148, c. 16]. В серпні 1914 була створена 

Комісія на чолі з міністром внутрішніх справ Ове Роде. У Комісію увійшли 

представників всіх основних організацій, груп інтересів та соціальних класів  
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Данії: фермери, дрібні власники, промисловість, профспілки, власники 

кораблів, споживачі, соціал-демократи, ліберали, науковці [148, c. 16]. 

Починаючи з 1914 року, учасники ринку праці були запрошені брати участь у 

різноманітних комісіях та комітетах, створених урядом або державними 

установами, і, таким чином, були постійно задіяні у широкому спектрі 

соціальної, економічної, освітньої та ринкової політики на ринку праці. Завдяки 

успіху такої політики Данії вдалося пройти через війну без серйозних 

утруднень чи соціальних конфліктів, а відповідні організації змогли 

перетворилися на стабільні та інституціоналізовані об'єкти, відповідальні разом 

з державою за розвиток суспільства. 

З 1930 року їхня вага у формулюванні державної політики значно 

збільшилася [119, c. 341]. При цьому відмінною характеристикою данської 

моделі стало регулювання трудових відносин колективними угодами, а не 

законодавством. Охоплення колективними угодами залишалося високими 

протягом всього ХХ століття та довгий час становило близько 70% [155, c.76-

77]. 

 Створена державою ще у 1910 році Погоджувальна рада повинна була 

полегшити переговорний процес між сторонами. Крім того, учасники ринку 

праці були взаємно зобов'язані підтримувати промисловий мир між 

колективними угодами. Протягом 30-х років Погоджувальна рада стала 

реальним та законним ядром системи колективних переговорів. І хоча основні 

обов’язки у досягненні компромісів лягали на плечі учасників ринку, цей 

державний орган грав важливу роль у вирішенні конфліктів на ринку праці 

протягом практично всього ХХ столітті. Так, між  1934 і 1991 роками 

Погоджувальна рада щонайменше 11 разів втручалася у систему колективних 

переговорів. Таке саме право мала і держава. Таким чином, ця «модель», яка 

охоплювала впливову державу з соціальними партнерами (які мали значну 

автономію), призвела до тісної інтеграції цих партнерів у політичну систему, 

коли мова йшла про консультації, підготовку законодавства та реалізацію 
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політики. Була створена система, в якій держава «запрошує зацікавлені групи в 

процес прийняття рішень в обмін на зобов'язання підтримати роботу по 

імплементації остаточних рішень» [148, c. 21]. В результаті протягом ХХ 

століття корпоративна система в Данії остаточно зміцнилася.  

Водночас, як і багато інших європейських країн, Данія пережила період 

низького зростання та високого рівня безробіття в 1970-х років, що 

відобразилося і на корпоративних інститутах. Але  пережив кризу в 1970-х 

роках минулого століття, данський корпоративізм відродився з новою силою в 

1980-х і 1990-х.  

Можна виокремити декілька чинників стабільності данського 

неокорпоративізму.  

По-перше, Данія має досить потужний профспілковий рух. Всі політичні 

пропозиції поширюються серед відповідних організацій для їх подальшого 

розгляду. Крім того, значні повноваження щодо прийняття політичних рішень 

делегуються центральним або регіональним радам, в яких ці організації мають 

дуже сильний, іноді навіть вирішальний,  вплив. Поза цим існує також  багато 

неформальних контактів між організаціями ринку праці, урядом та 

центральними адміністративними органами. Цей інституційний механізм грає 

важливу роль у розвитку данської політики на ринку праці і, як показують 

дослідження, він залишається досить дієвим [114].  

По-друге, профспілкові організації у Данії знайшли порозуміння з 

правоцентристським урядом, чого не відбулося в інших Скандинавських 

країнах. Поворотним моментом у відносинах профспілок з правоцентристами 

став 1987 рік, коли ці організації вирішили отримати політичний вплив, навіть, 

якщо це включало співпрацю з урядом [114]. Компромісність - те, що стало 

поштовхом для нового сплеску корпоративізму в цій країні. У результаті, в 

кінці 80-х було створено комітет з широким мандатом, де профспілки грали 

вирішальну роль.   
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Загалом у Данії комітети, які включали групи інтересів, були важливим 

місцем для прийняття спільних рішень, розробки і здійснення політики 

протягом усього ХХ-го століття, що довгий час вважалося найяскравішим 

показником міцності корпоративізму. Комітети були щільно інтегровані в 

систему відомчих структур або дуже тісно з нею пов'язані. Найбільшу кількість 

комітетів було зареєстровано в 1980 році [201]. Але з плином часу їх кількісне 

співвідношення змінилося. Як і в інших Скандинавських країнах, у Данії 

спостерігається скорочення чисельності даних інститутів, особливо починаючи 

з 90-х років минулого століття. 

Так, якщо у 1975 році налічувалося 667 комітетів в цілому, у 1980 році - 

71, то у 1990 їх кількість впала до 388 комітетів, піднявшись до 513 у 2000 і 

знову впавши до 443 у 2010 [201]. Водночас, якщо слідувати логіці, 

запропонованій П. Крістіансеном та ін. у роботі «Різновиди демократії: групи 

інтересів та корпоративні комітети у вироблені політичного курсу в 

Скандинавії», то негативні тенденції виявляються вже не очевидними. 

Динаміка розвитку комісій з підготовки політики та комісій у сфері реалізації 

політики суттєво відрізняється. Отже, згідно із статистичними даними, Данія 

дійсно показує чітке зниження кількості  комісій з підготовки політики. У 

піковому 1980 данські організації інтересів були представлені в 188 комітетах, 

на які припадало 70%  всіх таких комітетів. Водночас у 2005 році цей показник 

дорівнював 39 комітетам, які складають між тим вже 87% від всіх підготовчих 

комітетів [201, c. 31]. Таким чином, кількість підготовчих комісій, що 

включають організації інтересів, знизилася. При цьому зниження 

спостерігається у всіх сферах політики, включаючи ринок праці, сільське 

господарство і промисловість. Однак така тенденція, вочевидь, не є ознакою 

занепаду корпоративізму. У даному випадку скоріше спостерігається 

перенесення точок прийняття рішень з комітетів і комісій до міністерської 

ієрархії, тобто підготовка політики здебільшого здійснюється під повним 

контролем міністрів і державних службовців. Зацікавленими групами 
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проводяться консультації, вони іноді беруть участь в переговорах, але щільна, 

інституціоналізована інтеграція груп інтересів при розробці політики через 

комітети поступово зникає [202]. 

Доля корпоративних комітетів і комісій у сфері реалізації політики 

склалася дещо інакше. Наприклад, у Данії кількість комітетів з реалізації 

політики в 2005 році була більшою, ніж в 1980 році, хоча і меншою, ніж в 

піковий 1975:  тоді, коли 1980 кількість налічувалось 110 таких комітетів, то в 

2005 їх кількість збільшилася до 127.  Тому розвиток корпоративізму у сфері 

реалізації політики в Данії зовсім не корелюється з різким зниженням 

підготовчого корпоративізму. 

Отже, хоча комітети з підготовки політики ослабли, система комітетів все 

одно залишається сильною.  Кількість місць зацікавлених груп залишилася 

майже незмінною з 1975 року: 443 комітети, до яких входять, щоправда, як 

економічні групи, так і громадські,   мають більше місць в 2010 році, ніж в 1975 

році, незважаючи на зниження числа комітетів. Водночас,  саме економічні 

групи залишаються найбільше представленими в нинішній системі комітетів: 

хоча їхня частка серед всіх груп інтересів скоротилася з 71% до 58% з 1975 по 

2010, але кількість місць знизилася лише з 89 до 84% [202]. 

В цілому данська система комітетів як і раніше життєздатна. Однак якщо 

раніше основна діяльність комітетів припадала на розробку політики, то 

сьогодні ці акценти змінилися. Здебільшого  комітети беруть участь у реалізації 

політичних рішень або виконують консультативні задачі. Зокрема, комітети 

можуть вносити свої зауваження у законопроекти, які надходять на їх розгляд 

до подання в парламент. І, незважаючи на те, що таке консультування 

проводиться, коли адміністративна підготовка практично завершена і часто у 

дуже вузькі строки, зацікавленим групам насправді вдається впливати на 

кінцеві урядові пропозиції [120, c. 889]. 

Крім того, данська система комітетів сьогодні має ще одну функцію - вона 

виконує адміністративні завдання. Комітети можуть виступати у якості 
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напівсудових органів, які займаються скаргами, або комітетів, які приймають 

рішення за заявками на промислові або інші гранти. В обох випадках вони є 

постійними комітетами в порівнянні з тимчасовими комітетами, які раніше 

брали участь у підготовці політики. 

Таким чином, можна констатувати, що хоча за останні десятиліття 

відбулося скорочення участі організованих груп інтересів у процесі підготовки 

політичних рішень в областях, які завжди вважалися пріоритетними для 

корпоративних відносин, однак у Данії реалізація корпоративізму так само 

поширена сьогодні, як це було в 1980 році. Данія не випадково відома високим 

ступенем асоціативної організації та високою роллю колективних договорів в 

якості центрального інструменту регулювання взаємовідносин між державою 

та соціальними партнерами.  Загалом можна погодитися з твердженням, що 

«класичний данський корпоративізм характеризується сильними діловими і 

трудовими організаціями, сильними інституційними групами, а також тісним 

зв'язком між цими групами і державою» [202].  

Характеристикою данської моделі було й те, що соціальним партнерам 

надавалася значна автономія у регулюванні зайнятості. У тих сферах, які 

регулюються законодавством  (наприклад, у сфері здоров'я і безпеки на 

робочому місці), вони включені в тристоронні адміністративні структури; але 

здебільшого умови праці визначаються переважно автономними двосторонніми 

переговорами без державного втручання. 

Водночас  в Данії було багато тристоронньої активності на національному 

рівні. Зокрема це стосується так званої данської моделі індустріальних 

відносин, основним ядром якої є біпартизм і відносно централізована система 

колективних переговорів між соціальними партерами. Ця модель, крім того, 

містить принцип консенсусу, згідно з яким законодавча діяльність на ринку 

праці не відбувається без згоди соціальних партнерів. 

Ще одним двигуном корпоративізму у Данії виступає бажання держави 

розділити з соціальними партнерами соціальні витрати, які стають непростим 
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випробуванням для бюджету країни. Адже якщо соціальні партнери готові 

співфінансувати певну область, це може відкрити нові економічні можливості в 

інших областях, що розглядається державою як успішний шлях вирішення 

проблеми обмеженого бюджету.  

Дія цих внутрішніх чинників стала причиною збереження впливу 

неокорпоративних інститутів у Данії,  адже на відміну від багатьох 

європейських держав, для яких була характерна неокорпоративна модель, 

зовнішні чинники тут не грали великої ролі [156, c. 4]. Звичайно, Данія була 

залучена в процеси економічної та політичної інтернаціоналізації. Однак 

директиви ЄС ніколи не мали для неї імперативного характеру, а відтак і 

безпосередньо не впливали на розвиток неокорпоративізму. 

На початку ХХІ століття корпоративні форми взаємодії в Данії 

продовжують грати вирішальну роль у процесі прийняття політичних рішень, а 

відповідні корпоративні інститути - виконувати покладені на них функції. 

Дослідники практично в один голос стверджують, що серед всіх 

Скандинавських країн в Данії корпоративні інститути продовжують 

залишатися найбільш сильними і стабільними [114]. 

Водночас у кінці 90-х-початку 2000-х відбулися деякі зміни у тристоронніх 

відносинах. Роль держави у цих відносинах скорочувалася: вона обмежувалася 

арбітражем та примиренням та рідкісними втручаннями в етапи колективних 

переговорів. Крім того, на відміну від інших європейських країн, де уряди та 

соціальні партнери протягом 90-х років підписали «соціальні пакти», у Данії  

корпоративне законодавство стосовно політики заробітної плати та доходів на 

найвищому рівні було обмеженим. Також тут був відсутній постійний 

загальний тристоронній орган на зразок соціально-економічних рад Австрії або 

Нідерландів. Проте це не перешкоджало проводити багато інших 

трьохсторонніх заходів на національному рівні. З другого боку, у 1990-х роках 

все ж таки намагалися створити постійні загальні тристоронні структури та 

досягти укладання угод на кшталт «соціального пакту» [157, c. 6]. І хоча ці 
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спроби не призвели до створення загальних тристоронніх структур того ж 

масштабу, як в ряді інших країн ЄС, однак створений урядом у серпні 1998 

Тристоронній форум та його профільний Статистичний комітет були активно 

задіяні у політиці наприкінці 1990-х років. Крім того, можна стверджувати, що, 

хоча в 90-х роках не було підписано явних соціальних пактів, тристороння 

«Спільна декларація» 1987 року, яка передбачала обмеження заробітної плати 

та одночасно враховувала дії ключових акторів суспільства, була 

«функціональним еквівалентом» соціальних договорів, що укладалися 

протягом 1990-х років в інших країнах. Спільна декларація була припинена в 

1998 році, але у тому ж році була досягнута нова двостороння угода про 

обмеження заробітної плати у формі так званої «Кліматичної угоди» 

(Klimaaftalen). Ці угоди разом з колективними договорами повністю 

регулювали питання заробітної плати і умов зайнятості. Решта питань, які 

піднімалися тристороннього діалогу в основному стосувалися питань 

соціального забезпечення та добробуту. 

Профспілки та федерації роботодавців досі залишаються впливовими 

політичним акторами [156, c. 3]. Як вже зазначалося, найбільші з них - це 

Конфедерація профспілок Данії (Landsorganisation або просто LO), яка є 

центральною організацією для найманих працівників і державних службовців, і 

Конфедерація роботодавців Данії (Dansk Arbejdsgiverforening або DA), 

найбільше об'єднання зі сторони роботодавців. Данські профспілки мають 

відносно сильну позицію, і вони час від часу здатні кидати виклик 

роботодавцям і владі, а також виступати за або проти як двосторонніх, так і 

тристоронніх угод [157, c. 14]. Хоча на початку нульових профспілки почали 

втрачати своїх членів, а консенсус між асоціаціями роботодавців та 

профспілками дещо послабився, зменшивши можливості для соціальних 

партнерів задавати тон політиці, корпоративізм і понині продовжує грати 

особливо важливу роль на ринку праці та у регулюванні політики держави 

«загального добробуту». Так, в останні роки були узгоджені деякі важливі 
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зміни в регулюванні ринку праці між  соціальними партнерами. Зокрема, 

введена модель «Балансу гарантій зайнятості та гнучкості ринку праці» - 

поєднання гнучкості та безпеки на ринку праці («flexicurity»). Ця модель 

передбачає значну гнучкість завдяки ліберальним правилам найму і звільнення, 

активній політиці на ринку праці та щедрих соціальних пільг, які разом 

створюють рівновагу, що веде до високої мобільності та високого рівня 

зайнятості. Ці питання, особливо правила найму та звільнення, в основному 

регулюються колективними угодами. Зростання ролі загальносекторальних 

угод, що спостерігалося на початку 2000-х, розвивало та посилювало нову 

модель. Було розширено можливості укладати місцеві угоди з питань робочого 

часу та заробітної плати, в данських колективних договорах введено вимогу 

підвищення кваліфікації працівників та продовження навчання, що сприяло 

підвищенню мобільності ринку праці в цілому. Також, починаючи ще з кінця 

1980-х років, соціальними партнерами була оголошена мета забезпечити як 

конкурентоспроможність підприємств, так і зайнятість працівників. Крім того, 

як роботодавці, так і працівники домовились про децентралізацію повноважень 

у сфері ведення переговорів [193]. Все це забезпечило гнучкість ринку праці.   

Таким чином, соціальні партнери, з одного боку, використовують 

переважно двосторонні угоди для регулювання виробничих відносин на 

секторальному рівні, з другого, у питаннях державного добробуту провідне 

місце належить державі і, відповідно, в більшості випадків участь організацій у 

політичному процесі – у формуванні та управлінні політикою держави 

добробуту – відбувається через укладання спеціальних угод щодо формування 

політичного курсу між державою та соціальними партнерами і постійну участь 

останніх у реалізації курсу соціально-економічної політики, визначеної урядом. 

Протягом останніх років відбулися зміни в інституціональній структурі 

неокорпоративізму, пов’язаних зі зміною формату тристоронніх відносин, які 

стали менш формальними та регульованими. Більше того, у 2012 році відбулася 

криза у тристоронніх відносинах у Данії. Багато дослідників були переконані, 
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що уряд більше не буде закликати соціальних партнерів до таких переговорів. 

Однак вони почалися знову, але тільки після того, як зацікавлені сторони 

погодились обговорювати одну тему за раз. В 2016 новий ліберальний уряд 

запросив конфедерації соціальних партнерів до нового раунду тристоронніх 

переговорів. Ці тристоронні обговорення поділяються на кілька етапів, 

присвячених цілій низці конкретних тем, кожна з яких узгоджується до початку 

нового раунду переговорів з іншої теми. Протягом минулого року Прем'єр-

міністром Ларс Локке Расмуссеном було укладено дві угоди з соціальними 

партнерами [134]. Перша стосувалася інтеграції мігрантів на ринок праці – 

теми, що стосувалася нинішнього історично значного припливу біженців в 

Данію.  Угода надає нові і кращі можливості для компаній наймати біженців 

без кваліфікації і з рівнем низьку продуктивність, які не підпадають під 

мінімальну заробітну плату, узгоджену колективними переговорами. 

Другий етап переговорів став продовженням першого і стосувався: 

проблеми підбору персоналу; стажування для підвищення кваліфікації робочої 

сили; а також безперервного навчання для дорослих. 

Зараз можна сказати, що стратегія поетапного ведення переговорів, 

запропонована урядом Расмуссена, виявилася вдалою та дозволила відродити й 

удосконалити корпоративну систему у Данії. Ця модель змусила профспілки та 

організації роботодавців «зменшити пил» та піти на поступки. На першому 

етапі на такі поступки пішли профспілки, які мали зауваження щодо   

запропонованої моделі інтеграції біженців, розглядаючи її як потенційний засіб 

недоплати та соціального демпінгу. Але бажання взяти участь у другій хвилі 

переговорів щодо професійної освіти, що було  ключовим питанням для 

профспілок, було сильнішим. У підсумку вони прийняли угоду, згідно з якою 

біженці наймаються на зарплату підмайстра. У другому раунді переговорів 

гнучкість проявила навпаки Конфедерація роботодавців, яка повинна була 

надати гарантії на стажування. Початок нової епохи було покладено.   
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Сьогодні соціальні партнери продовжують традицію ведення переговорів 

щодо всіх аспектів заробітної плати та умов праці, крім того вони залучаються 

до обговорення рішень, пов'язаних із ринком праці та політикою добробуту. Це 

відбувається, як і раніше, частково через численні комітети та ради, а також 

через тристоронні переговори на запрошення уряду [134]. Зокрема, восени 2017 

року між урядом і конфедераціями соціальних партнерів були проведені 

важливі тристоронні переговори щодо поліпшення освіти та професійної 

підготовки, включаючи безперервне професійне навчання.  

Цей історико-генетичний аналіз показує, що корпоративізм в Данії, 

починаючи з початку ХХ століття (за винятком деяких років), був частиною 

політичної системи та суспільних відносин у Данії. Держава, як і соціальні 

актори в обличчі конфедерацій профспілок і роботодавців, були і залишаються 

активними гравцями на політичній арені. Держава - з точки зору забезпечення 

правової бази корпоративних домовленостей і шляхом створення 

корпоративних установ на кшталт Ради примирення або Промислового суду 

[148, c. 28],  соціальні партнери – з точки зору відображення колективних 

поглядів, участі в консультаціях, переговорах, радах і комітетах, участі в 

підготовці законодавства по ключовим соціально-економічним питанням, 

розробці та реалізації рішень в соціально-економічних сферах.  

 

2.2. Особливості неокорпоративізму в Норвегії 

 

Серед північних країн Норвегія являє собою доволі сильний варіант 

неокорпоративізму. Норвезька модель передбачає сильну державу з широким 

контактом з громадянським суспільством та традицією політичного 

консенсусу, що характеризується високим рівнем конвергенції стосовно цілей 

та засобів колективного прийняття рішень [111, с. 77]. 

 Зародження корпоративної моделі розробки та прийняття рішень 

припадає на перші десятиліття ХХ століття, що співпадає з появою в Норвегії 
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сучасних політичних інститутів. Важливим аспектом  владних відносин, які 

заклали підґрунтя для розвитку неокорпоративізму, була слабкість 

представницької демократії. Довіра до виборних органів була низькою, а їхня 

діяльність – неефективною через постійно виникаючі класові конфлікти. Тому 

«центральною ареною», або каналом впливу, став корпоративістський канал – 

«стіл переговорів, де державні органи зустрічалися безпосередньо з лідерами 

профспілок, представниками фермерів, дрібних власників і рибалок, а також 

делегатами Асоціації роботодавців» [180, c. 106]. У результаті компромісної 

політики вдалося налагодити співпрацю між чотирма елітними групами, які 

існували на той момент, – бізнес-елітою, державними службовцями, 

політиками та профспілковими лідерами. Важливу роль в координуванні топ 

еліт зіграли неформальні контакти та усвідомлення всіма учасниками загальної 

мети [147, c. 224]. 

Норвезька держава добробуту, відтак, спирається на консенсус, який є 

результатом компромісів між протилежними групами інтересів. Протягом всієї 

історії Норвегії ці компроміси можуть бути знайдені в таких різних областях, 

як трудове життя, відносини між центром і периферією, зовнішня політика, 

гендерні відносини тощо [140, c. 899]. Водночас з самого початку свого 

існування норвезька модель характеризувалась прямим втручанням держави у 

відносини між бізнесом та працею. Через активну промислову політику, низькі 

процентні ставки і кредити для промисловості, держава відігравала активну, а 

не лише посередницьку (як, наприклад, у Швеції), роль у  тристоронніх 

переговорах. Значною мірою це відображало об'єктивну реальність, коли для 

норвезького бізнесу було важко самостійно мобілізувати капітал, необхідний 

для реалізації амбітної програми індустріалізації та структурних перетворень 

[143, c.7]. 

У результаті, так само, як і в інших Скандинавських країнах, ключові 

групи інтересів у Норвегії почали брати активну участь в підготовці та 
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реалізації політичних рішень на національному, галузевому та локальному 

рівнях. 

Така політична практика була підтримана в першу чергу лівими силами на 

чолі з Лейбористською партією, яка виступала за побудову соціальної держави. 

Вчені відводять Лейбористській партії важливу роль в підтримці і розвитку 

корпоративної практики, підкреслюючи її здатність встановлювати умови для 

політичних процесів шляхом постійного контролю порядку денного, а також 

бути носієм соціал-демократичних цінностей серед еліт та громадськості [147, 

с. 224].  

Водночас характерною особливістю Норвегії було те, що між 

правоцентристськими партіями і соціал-демократами не існувало 

непримиренних протиріч. В більшій або меншій мірі обидва табори 

підтримували курс на встановлення «соціального партнерства»: укладення 

колективних договорів про заробітну плату та інших умов праці, діяльність 

трудових судів, залагодження трудових конфліктів тощо. Провідними ланками 

цієї системи стали, з одного боку, об’єднання підприємців, а з іншого - 

об’єднання профспілок, а роль координатора взяли на себе представники влади.  

Вирішальними для встановлення неокорпоративізму у Норвегії стали 1902 

та 1935 роки. У 1902 році була укладена перша національна угода між 

роботодавцями (нині Конфедерацією норвезьких підприємств або NHO) та 

профспілкою (Конфедерацією профспілок Норвегії або LO), проте її вплив 

виявився тимчасовим або, принаймні, не таким, який мала подібна датська 

угода 1899 року. Лише у 1935 році була укладена нова колективна угода між 

цими сторонами, яка стала своєрідним фундаментом для розвитку 

тристоронньої співпраці.  

Згодом колективні переговори почали проводитися на всіх рівнях. Вони 

охопили приблизно дві третини всіх працівників, хоча це охоплення значно 

різнилося між галузями, професіями та секторами. Зокрема, всі працівники 
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державного сектору були охоплені колективним договором, тоді як у 

приватному секторі ця частка становила приблизно 50 відсотків [165]. 

Норвезька система колективних переговорів була більш централізованою, 

ніж у Данії та Швеції. Колективні угоди в Норвегії побудовані досить 

ієрархічно. На вершині є основні угоди («hovedavtalene») між профспілковими 

конфедераціями та національними асоціаціями роботодавців, які встановлюють 

основу для ведення переговорів та регулюють питання, які в багатьох інших 

країнах розглядаються через законодавство. Наприклад, підвищення заробітної 

плати, права на інформацію та консультації, процедури обрання представників 

працівників, включаючи вибір європейських представників Ради робочої групи, 

а також спеціальні питання, такі як пенсії, години роботи, соціальної допомоги 

тощо. 

Найважливішими з цих угод є Базова угода 1935 року. Ця угода як і раніше 

виступає в якості «конституції» трудового життя в Норвегії.  

Також існують окремі угоди між різними профспілковими конфедераціями 

та органами, що представляють роботодавців, але з багатьох питань угоди 

мають однакове формулювання, крім змін, що враховують конкретні 

структури, які беруть участь у переговорах. Хоча треба визнати, що суттєві 

відмінності існують між угодами щодо державного та приватного секторів 

[138].  

На наступному рівні ієрархії розташовані угоди для конкретних галузей, 

але ці угоди містять текст основних угод. Зазвичай вони стосуються 

підвищення заробітної плати та інших виплат, що мають відношення до 

сектору. 

Переговори на рівні підприємств, як правило, проводяться паралельно з 

різними конфедераціями та їх афілійованими профспілками. Вони також не 

можуть порушувати принципи, встановлені на центральному рівні.  

Колективні угоди стали відправною точкою для встановлення соціального 

діалогу. Вони мали на меті вирішити одночасно два питання: покращити умови 
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праці для працівників і підвищити економічну ефективність для компаній. Без 

співпраці сторони не могли розраховувати на успіх.  

Таким чином, відбулося історичне перетворення різних інтересів на 

організоване співробітництво по головним аспектам соціально-політичного 

життя Норвегії.  

Протягом десятиліть основні інтереси в Норвегії були організовані в 

спеціалізованих профспілках, асоціаціях роботодавців та галузевих 

організаціях, що забезпечило системі високий ступінь функціональної 

диференціації. Ключовими домінуючими організаціями, що представляють 

найманих робітників і роботодавців, були Конфедерація профспілок (LO) та 

Конфедерація підприємців Норвегії (NHO). Найбільш важливими серед 

ключових галузевих організацій були: Норвезька асоціація фермерів (створена 

у 1896), Норвезький союз фермерів та малих власників (створений у 1913), 

Норвезька асоціація рибалок (створена у 1926), Федерація промисловості 

(створена у 1919) та Федерація комерційної торгівлі (створена у 1919). 

В 30-і роки в Норвегії, так само, як у Швеції та Данії, організації інтересів 

зміцнили свій вплив на публічну політику: у цей період була створена велика 

кількість публічних комісій та консультативних органів з корпоративною 

репрезентацією. Остаточне ж утвердження корпоративізму сталося після Другої 

світової війни і було пов'язане з широкомасштабним збільшенням мережі цих 

інститутів і установ в публічному секторі [121, c. 161]. 

Після Другої світової війни політичну владу отримала Лейбористська 

партія, яка підтримувала ідею створення тристоронніх органів для вирішення 

соціально-економічних питань. Водночас профспілки вже встигли 

перетворитися на потужну силу, здатну диктувати свої вимоги. Підприємці 

також створили систему добре організованих груп національних інтересів, які 

могли контролювати економічні ресурси, а тому мали життєво важливе 

значення для реалізації соціально-демократичної стратегії Лейбористської 

партії. Такий розподіл сил став поштовхом для розробки системи 
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тристоронньої участі в процесах формування політики. Лейбористська партія 

надала ключовим організаціям автономію та право участі у політичному 

процесі, у відповідь отримавши з боку цих організацій та опозиції широкі 

можливості для уряду втручатися в економіку держави [147, c. 219]. Врешті 

решт, ця форма «узгодження» («concertation») стала інструментом для 

реалізації ідеї «національного партнерства»: зменшила традиційні класові та 

ідеологічні конфлікти заради прагматичного співробітництва. Вона настільки 

добре себе зарекомендувала, що була підтримана пізніше несоціалістичним 

урядами 1965-1971 і 1972-73 років і Лейбористськими урядами 1971-1972, 

1973-1977 років [147, c. 219]. 

Внутрішня структура розробленої системи була складною і 

багатогранною: вона була заснована на функціональних радах, консультаціях, а 

також на делегуванні адміністративних завдань. 

Найбільш формалізованою формою участі були маленькі (5-8 учасників) і 

спеціалізовані функціональні органи, підпорядковані центральному уряду – 

ради, комісії та комітети. Загалом, можна виокремити наступні їхні риси:  

- ці органи зазвичай включали представників ключових організацій 

інтересів, центральної адміністрації та експертів; 

- їх політичні можливості та повноваження прийняття рішень зазвичай 

обмежувалися окремими питаннями, проте існувало декілька органів, які мали 

справу з більш широким колом політичних тем [147, c. 221]; 

- повноваження  функціональних  органів варіювалися від нагляду і / або 

консультування державних установ (корпорацій, адміністративних установ), 

проведення опитувань і обговорень для прийняття політичних рішень за 

допомогою координації різних галузей державного управління, до обробки 

звернень громадян;  

- велика частина цих функціональних органів була постійною, але 

існувала і значна частина тимчасових органів (ad-hoc bodies), які направляли 



98 

 

запити і брали участь в обговоренні під час процесу прийняття політичних 

рішень.  

Іншою формою інституалізації тристороннього співробітництва стали 

процедури консультацій:  організації відправляли на прохання уряду або за 

власною ініціативою письмові заяви, які були включені в конкретні урядові 

інформаційні документи, юридичні пропозиції тощо. Крім того, існувала 

розгалужена мережа неформальних контактів і консультацій, розвинутих між 

міністрами або цивільним службовцями і керівниками ключових зацікавлених 

організацій.  

Що стосується делегованого регулювання, найсильніше воно було 

розвинуто у сферах сільського господарства та рибальства, де спеціальні закони 

і угоди з урядом уповноважували організації адмініструвати виробництва і 

ринки в межах своїх секторів [147, c. 221]. В інших секторах була продовжена 

приватна система переговорів щодо тарифів та інших питань, встановлена 

Генеральною угодою в 1935 році, яка де-факто функціонувала як неформальне 

делегування політики доходів та питань, пов'язаних з продуктивністю та 

робочим середовищем. 

Відсутність вищих координаційних інститутів в рамках цієї системи 

функціональних органів,  консультацій та делегування означало, що велика 

частина складного завдання макроузгодження припадає на уряд. Таке 

узгодження досягалося шляхом послідовного здійснення формального 

контролю над створенням, представництвом і складом функціональних рад, 

використанням консультативних процедур тощо. Але на практиці ці 

інструменти використовувалися з ретельним урахуванням ініціатив і реакцій 

організацій. Особливо це стосувалося організацій власників капіталу та 

організацій сировинного сектору, а також структур, пов’язаних з Федерацією 

профспілок, які зайняли домінуюче становище серед найманих працівників у 

промисловому секторі. У результаті, завдяки встановленню контролю над 

суспільними ресурсами, такими. як праця і капітал, організації стали відносно 
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автономними по відношенню до влади. Це зумовило необхідність з боку влади 

надати їм значні привілеї з  представництва та / або регулювання, аби 

домогтися визнання ними урядової політики. Більше того, було запропоновано, 

щоб зацікавлені організації фактично охороняли свою автономію настільки 

добре і отримали стільки привілеїв, щоб держава стала «державою сильних 

організацій» [147]. 

З іншого боку, уряд теж не був пасивним спостерігачем. Є приклади 

потужних урядових ініціатив, спрямованих на макрорівневе узгодження і 

пов'язаних з регулюванням кредитного ринку, цінової політики та політики 

доходів [162]. Так, уряд активно брав участь у переговорах з організаціями 

фермерів щодо цін і субсидій, які проводяться раз у два роки, одночасно 

координуючи їх з переговорами в інших секторах. Тим самим зберігалися ціни 

на споживчі товари і, отже, стримувалися вимоги про підвищення заробітної 

плати [147, c. 222]. Крім того, уряд розвивав повсякденні контакти з 

організаційними керівництвами, закликаючи останніх до укладання 

поміркованих угод щодо заробітної плати, і іноді не вагався застосовувати 

закон, щоб провести свою політику, в більшості випадків, з мовчазної згоди 

цих організацій [139]. Більше того, у 1960-і роки урядом було створено три 

постійних функціональних ради з координації політики  доходів і цінової 

політики. 

Варто зазначити, що в Норвегії важливе значення для координації і 

прийняття рішень мали тристоронні переговори на галузевому рівні. Відповідні 

галузеві організації монополізували представництво інтересів і висунули своїх 

представників до відповідних функціональних рад, в які входили також 

державні службовці, що представляють Уряд, і «незалежні експерти». Більш 

загальні інтереси ключових класових організацій або уряду були применшені 

через розвиток внутрішньої компромісної культури саме на основі загальних 

галузевих інтересів.  

Головними факторами успіху партнерства на галузевому рівні були: 
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- конфіденційність переговорів; 

- безперервна взаємодія еліти; 

- спільний професійний досвід;  

- знання, що внутрішні конфлікти можуть привести до втручання з боку 

формально вищих політичних органів влади або парламенту; 

- і головне, представники знали, що всі сторони контролюють достатні 

ресурсів в рамках відповідних категорій, щоб блокувати політику, яка 

спрямована проти їх основних інтересів [147]. 

Таким чином, у Норвегії існувала така форма узгодження на мезорівні, де 

представники функціонально спеціалізованих зацікавлених організації, 

державні установи та професійні експерти стали «інсайдерами» в процесах 

виробленні галузевої політики, а всі інші були «аутсайдерами». Тим не менш, 

така система виявилась дієвою в підвищенні економічної ефективності і 

зниженні рівня соціального і політичного конфлікту, особливо протягом 60-70 

років [130]. Зменшення кількості трудових конфліктів, зниження безробіття, 

щорічне зростання ВВП і скорочення інфляції – такими були наслідки 

започаткованого після Другої світової війни тристороннього партнерства. 

Навіть під час міжнародного економічного спаду, який почався в 1974 році 

було відзначено зростання зайнятості, доходів населення і ВВП при відносно 

низькій інфляції [147], [130]. 

Переломний момент настав у 1977 році, коли норвезька держава 

зіштовхнулася з повними наслідки міжнародного економічного спаду і 

зародженням неоліберальної хвилі. Економічні коливання мали наслідком 

підвищення рівня конфліктності у суспільстві разом із ціновою інфляцією та 

зниженням заробітної плати, які загрожували економічному зростанню та 

зайнятості. Водночас так звані «залізні трикутники» (профспілки-роботодавці-

державні службовці) з кінця 70-х до 80-х змогли домогтися вкрай широких 

повноважень і стали потужнішими за обраних населенням представників влади. 

В цей період представництво організованих інтересів в громадських радах, 
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комітетах і комісіях, призначених центральним урядом, досягло свого піку: у 

1983 році налічувалось 281 комітет (68 – з підготовки політики, 213 – з 

впровадження), в яких були представлені групи інтересів [201, с. 31-33]. Але 

посилення впливу тристоронніх органів мало зворотній ефект. Так як 

міжнародне відновлення економіки відбувалось досить повільно, поступово 

розкривалися структурні проблеми в норвезькій економіці. Ліберально-

плюралістична опозиція від імені несоціалістичних партій та власників 

капіталу почала гостро критикувати інтервенціоністську діяльність 

Лейбористської партії. У зв’язку з цим політичні еліти взяли курс на зміну 

моделі, зокрема призупинення тристоронньої форми співпраці, яка, на їхню 

думку, не справлялася з новими викликами [147], [162], [161]. Забезпечивши 

своє переобрання в 1977 році, уряд лейбористів часткове призупинив 

неокорпоративну модель та запустив стриману економічну політику, без 

традиційного включення інтересів і навіть прямо втручаючись в приватні 

домовленості між роботодавцями і профспілками [139]. Наступний уряд 

консерваторів продовжив цю лінію: у 1983 році, намагаючись зменшити силу 

спеціалізованих інтересів, він вдався до скорочення числа корпоративних 

комітетів. З середини 1980-х років загальне число комітетів за участю 

представників зацікавлених груп як у сфері підготовки політики, так і у сфері її 

реалізації, почало зменшуватися [201]. Це зниження в основному вплинуло на 

важливу категорію непостійних органів, як правило, призначених для 

обговорення політики. Зауважимо, що несоціалістичні уряди в принципі 

поділяли сприйняття Лейбористською партією колишньої моделі як 

«сукупності інституційних обмежень», що протиставляються ефективній 

адаптації. Але замість сильної макроузгодженності і державного втручання 

вони закликали до повернення до ринкового механізму [147]. Таким чином, 

стратегія «згортання держави» передбачала скорочення привілеїв зацікавлених 

організацій в процесах розробки і здійснення політики, зменшення ролі 

функціональних органів в розробці політики, зменшення галузевого і 
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організаційного представництва в цих органах та відхід від двосторонніх і 

тристоронніх переговорів з організаціями інтересів. Проте, слід підкреслити, 

що це не було повним ідеологічним розривом з встановленою моделлю, а 

скоріше модифікацією в плюралістичному напрямі. В якості компенсації, уряди 

прагнули використовувати менш формальні і менш договірні консультативні 

процедури, а також неформальні контакти і зустрічі з керівниками 

організаційних.  

Тим не менш, це не завадило зростанню рівня конфлікту між урядом і 

організаціями інтересів, а також між самим організаціями. Крім того, з’явилися 

суперечки між окремими підприємствами, які розділилися на дві категорії:  на 

ті, які залежали від державного фінансування або протекціонізму, і ті, які 

більше орієнтувалися на невтручання. Врешті-решт суперництво між 

професійними групами і ерозія контролю федерацій у визначенні заробітної 

плати переконали роботодавців вимагати децентралізації колективних 

переговорів і більш гнучких угод [113]. У 1986 році роботодавці навіть 

намагалися вийти з тристоронніх переговорів, але цього так і не сталося. Також 

відбувалися внутрішні конфлікти в середині самих організацій. Так, було 

підірвано попереднє практично монопольне становище Конфедерації 

профспілок серед найманих працівників через її нездатність взяти на себе 

провідну роль в конкуренції за вербування нових членів в швидко зростаючому 

третинному секторі економіки (включає економічну діяльність, пов'язану з 

послугами). Внутрішні розлади також були помітні в Конфедерації норвезького 

бізнесу і промисловості, пов'язані з протестами проти надмірної централізації і 

свавілля в керівництві, а також очікуваним пріоритетом інтересів великих 

підприємств.  

В 1988 році Норвезька конфедерація роботодавців (Norges 

Arbeidsgiverforening) та Норвезька промислова конфедерація (Norges 

Industriforbund) були об'єднані в Конфедерацію підприємців Норвегії 

(Næringslivets Hovedorganisasjon або NHO). Цього ж року правоцентристське 
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уряд втратив владу і соціал-демократи разом з соціальними партнерами взяли 

на себе ініціативу з регулювання заробітної плати через тристоронню 

співпрацю. Головними принципами для формування заробітної плати в угоді 

між Конфедерацією профспілок Норвегії та Конфедерацію підприємців 

Норвегії стали: економічна ситуації, конкурентоспроможність, продуктивність 

та перспективи компанії. Ці так звані «чотири критерії» глибоко укорінилися в 

подальших тристоронніх угодах [113]. 

Кінець 80-х початок 90-х ознаменувався поверненням до системи 

узгодження інтересів. Не лише зростання конфліктності сприяло цьому 

процесу. Після призупинення колективних переговорів та тристороннього 

партнерства велика частини повноважень щодо прийняття рішень та право вето 

була фактично передана в парламент через слабку парламентську базу урядів і 

стримування раніше існуючого міжпартійного консенсусу [147]. Це означало, 

що на урядові пропозиції все частіше накладалося вето в парламенті: або 

шляхом організаційних ініціатив, інакше кажучи - лобіювання, або за власною 

ініціативою парламентаріїв.  

Тож повернення до тристороннього макроузгодження стало досить 

логічним кроком Лейбористського уряду. Це повернення до неокорпоративної 

моделі, особливо у сфері політики доходів, було досить успішним:  як через 

непогану парламентську підтримку цієї ініціативи, так і завдяки здатності 

Лейбористських урядів завойовувати довіру промислових лідерів та 

підтримувати лояльність керівництва федерації профспілок. Водночас уряд 

зайняв позицію поміркованого протекціонізму та скорочення трансферів. Щоб 

уникнути конфлікту з галузевими організаціями та парламентом з приводу цих 

питань, було створено два тимчасових комітети, до яких входили представники 

основних зацікавлених організацій, політичних партій, а також економічні 

експерти.   

Загалом у 90-х роках Норвегія зазнала зворотного руху, повернувшись до  

старої та перевіреної, хоча вже і менш централізованої, системи 
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тристороннього партнерства.  Серед основних проблемних зон, на які була 

зосереджена увага: урівноваженні заробітної плати, підвищення 

конкурентоспроможності, посиленні макроекономічної стабільності та 

збільшенні зайнятості [113, c. 21]. Вирішити ці завдання повинна була 

затверджена  у 1993 національна стратегія підвищення зайнятості - так звана 

«Альтернатива солідарності» (the Solidarity Alternative), яка ознаменувала 

рішуче повернення до трьохстороннього співробітництва на національному 

рівні. Вона базувалася на трьох елементах: стримуванні зростання заробітної 

плати, активній політиці на ринку праці, справедливому розподілі заробітної 

плати. Протягом кількох років Норвегія досягла поставлених завдань. 

Відновлення неокорпоративної системи було результативним для норвезької 

політичної та соціально-економічної системи. 

Ця стратегія базувалась, головним чином, на співпраці трьох традиційних 

центральних суб'єктів політики Норвегії: держави, LО та NHO. В кінцевому 

рахунку всі три «архітектори» «Альтернативи солідарності» отримали вигоду 

від угоди: держава - статус відповідального суб'єкта макроекономічного 

управління,  NHO отримали помірну заробітну плату, LO - повну зайнятість 

(завдяки зобов'язанню держави розпочати активну політику на ринку праці та 

цільовий розподілі заробітної плати відповідно до її ідеології [142]. 

Але з середини 90-х легітимність «Альтернативи солідарності» почала 

руйнуватися. Головними причинами були: 

- існуюча система крім LO та NHO не включала до переговорного процесу 

інших учасників ринку праці, які представляли працівників і роботодавців. 

Зокрема, Федерацію норвезьких професійних асоціацій (AF) і Конфедерацію 

Професійних Спілок (YS), що призвело до конфліктів з цією частиною 

учасників ринку праці. Особливо це стосувалося профспілок, пов'язаних з 

Федерацією норвезьких професійних асоціацій в державному секторі. Останні, 

між тим, дуже активно намагалися впливати на державну політику, навіть не 

зважаючи на те, що не були виключені у комітети у першій половині 1990-х 
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років. Вплив на політику на ринку праці, розвиток професійної компетентності, 

декретної відпустки і пенсії здійснювався єдино можливим на той момент для 

них способом - проведенням страйків [142]. І хоча ці страйки були в основному 

неефективними (оскільки уряд практично без винятку вирішував конфлікти за 

допомогою обов'язкового арбітражу, а Національна рада з питань заробітної 

плати ніколи не надавала додаткових привілеїв учасникам  страйків), однак 

вони розхитували існуючу систему партнерства; 

- все більше членів LO втрачали довіру до стратегії стримування росту 

заробітної плати. Це стало результатом покращення ситуації на ринку праці і 

досягнення повної зайнятості  у середині 90-х років. Як результат, в 1996 році 

вперше з часів Другої світової війни відбувся страйк в металургійній 

промисловості. Врешті-решт, у 1998 році з економічної частини угоди між LO 

та NHO повністю зник постулат щодо стримування росту заробітної плати. 

 Події 1998 року змусили більшість центральних дійових осіб усвідомити 

проблеми «Альтернативи Солідарності».  

Після 1998 року було створено низку комітетів для відновлення 

координації угод, в тому числі щодо розрахунку збільшення заробітної плати 

серед білих комірців.  Зокрема, урядом була створена Арнтсенська комісія  для 

формування нової стратегії заробітної плати. Комісію створили таким чином, 

щоб були представлені усі основні учасники ринку праці. Це спричинило 

розрив з традиційною монополією Конфедерації профспілок на представництво 

працівників. 

У своїх рекомендаціях 1999 року Арнтсенська комісія виступала за 

відродження «Альтернативи солідарності». Всі основні актори погодилися 

використовувати  механізм стримування заробітної плати для забезпечення 

повної зайнятості. Посередницьке регулювання 1999 року було успішним у 

цьому відношенні. 

Пізніше у тому ж році було створено новий Комітет з питань зайнятості з 

широким представництвом інтересів, більше відомий як комітет Холдена.  Він, 
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по суті, продовжив місію попередньої комісії і у 2000 році представив свої 

рекомендації Міністерству фінансів у доповіді «NOU 2000: 21 - стратегія 

зайнятості та створення багатства». Ці рекомендації мали продовжувати та 

зміцнювати традиційну стратегію централізованої координації, започатковану в 

90-их роках, за деякими важливими винятками: 

- по-перше, всі сторони отримали вигоду від такої форми співпраці. Це 

означало, що форми регулювання у приватному секторі перестали бути 

еталоном для інших секторів, а розраховувались, виходячи з їхніх 

особливостей. Конфедерація профспілок (LO) вже не могла зловживати своєю 

унікальною позицією влади в системі визначення заробітної плати та 

проводити політику, яка мала серйозні негативні наслідки для членів багатьох 

профспілок, що не входили до складу LO, і, перш за все, для високоосвічених 

працівників державного сектору, які здебільшого були організовані у 

Федерацію норвезьких професійних асоціацій (AF) [142]; 

- по-друге, комітет рекомендував районам, в яких вплив місцевих 

переговорів в минулому був невеликим, збільшити частку зростання заробітної 

плати, яка була надана їм на місцевому рівні [142]. Це стало стимулом для 

розширення географії переговорів.  

Ці зміни повинні були стати передумовою успішного функціонування 

стратегії у майбутньому. 

Можна стверджувати, що рекомендації Комітету Холдена були 

правильними та необхідними для збереження системи, хоча тривале 

домінування LO та NHO не могло не залишити свій слід у процесі чергових 

раундів переговорів: відчувалися серйозні розриви між різними групами 

працівників, що робило досягнення компромісу в межах існуючої системи 

досить складним.  

Загалом, можна виокремити наступні тенденції розвитку 

неокорпоративізму у Норвегії у 80-90-х роках: 
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- в цей період коло корпоративних органів значно скоротилася. Разом з тим 

спостерігалося зниження міжпартійного консенсусу і фрагментації 

парламентарної основи урядів, що перетворило парламент на додаткову арену 

для політичної боротьби; 

- організації та інші зацікавлені групи створили більш професійну 

інформаційну та комунікаційну базу для проведення лобістської діяльності та 

впливу на керівництво країни через засоби масової інформації. Тож часткова 

втрата організаціями привілеїв не означала втрату впливу, так як вони часто 

були успішними у захисті своїх особливих інтересів шляхом формування 

коаліцій тиску і лобіювання / мобілізації парламенту. Водночас, можливість і 

ресурси, які були необхідні для того, аби бути почутими через ці канали 

впливу, розподілилися нерівномірно. Такі канали вимагали комунікативних 

навичок, організаційної влади, контактних мереж та фінансової спроможності. 

Цими ресурсами володіли далеко не всі організації, представлені у норвезькому 

соціально-економічному житті. Тому національні колективні угоди, як і раніше, 

залишилися домінуючою формою регулювання заробітної плати та умов праці 

в Норвегії; 

- відбулося зростання організаційної конкуренції, зокрема, серед найманих 

працівників. Одночасно ключові організації стикнулися із зростаючими 

проблемами внутрішньої неоднорідності і протесту знизу проти централізації. 

Це призвело до збільшення фрагментації і войовничості в поведінці 

зацікавлених організацій по відношенню до влади; 

-  лібералізація призвела до того, що регуляторні повноваження влади 

зменшилися. Отже, власники капіталу і їх організації не обов'язково 

потребували формальних представницьких привілеїв та прийняття компромісів 

в тій же мірі, як і раніше. Тим не менш, традиції компромісної політики 

залишалися сильними, і бізнес-еліти продовжували використовувати 

колективні переговори як один з каналів вироблення політики та убезпечення 

від криз у майбутньому; 
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-  головні елітні групи норвезького суспільства врешті-решт висловилися 

за підтримку системи централізованих переговорів по заробітній платі - 

основному елементу в системі трудових відносин, та тристоронній співпраці в 

різних сферах суспільно-економічного життя. Також вони об'єдналися за 

продовження економічних трансферів в сільській місцевості. Соціологічне 

дослідження, проведене у 2000 році, підтвердило, що серед більшості еліт існує 

консенсус щодо підтримки норвезької корпоративної моделі [140]. Водночас 

більш пізні наукові розвідки свідчать, що компроміс еліт знаходиться під 

загрозою, що може призвести до нового процесу інституційних змін [137]. 

В подальшому традиція тристоронньої співпраці була підтримана різними 

урядами, хоч і з різним наголосом. Це стосується і консервативного уряду, який 

прийшов до влади восени 2013 року. У своїй доповіді у червні 2017 року 

«Трипартизм: Частина єдиного майбутнього - Досвід норвезького соціального 

діалогу» Міністр праці і соціальних справ Норвегії Анніка Хааглі висловилась в 

підтримку тристоронньої співпраці. За її словами, соціальний діалог є одним із 

основних принципів та інструментів забезпечення універсальних робочих прав, 

і він повинен підтримуватися і оновлюватися [198].  

Високий рівень координації у тристоронніх переговорах дозволив Норвегії 

підвищити продуктивність праці та стимулював зростання нових галузей. 

Сьогодні можна виокремити декілька основних моментів у розвитку 

неокорпоративізму у Норвегії:  

- існує широкий консенсус щодо керівних принципів формування 

заробітної плати. Соціальні партнери несуть відповідальність за переговори 

щодо колективних угод, де вирішується питання регулювання заробітної плати; 

- влада несе відповідальність за інституційні домовленості для підтримки 

координації. Зокрема, прем'єр-міністр очолює двічі на рік зустрічі з 

соціальними партнерами у Контактному комітеті; 

- важливе значення для щорічного переговорного процесу між соціальними 

партнерами має діяльність Технічного розрахункового комітету із регулювання 



109 

 

заробітної плати, до якого залучені представники влади, профспілок та 

організацій роботодавців; 

- крім співпраці на національному рівні, відбувається співпраця між 

соціальними партнерами на рівні компаній. Колективні договори надають 

керівникам та профспілкам на рівні компанії право на консультування та 

переговори в різних областях, зокрема в сфері здоров'я і безпеки; 

- водночас, тристороннє співробітництво не обмежується питаннями 

регулювання заробітної плати. Існує широкий спектр різноманітних зустрічей 

та інституцій, створених для підтримки соціального діалогу. Всі вісім основних 

організацій профспілок та роботодавців регулярно запрошуються на взаємні 

зустрічі, що сприяє створенню широкого консенсусу в соціально-політичній та 

економічній сферах [198]; 

- останніми роками уряд, LO, NHO та інші соціальні партнери поставили 

важливі питання на порядок денний, такі як боротьба з нелегальними 

працівниками та непристойними умовами праці, інтеграція біженців та інших 

нових суб’єктів на ринок праці, а також активізація координації щодо 

професійного навчання [198].  

Таким чином, неокорпоративізм досі працює як дієвий спосіб вирішення 

складних питань та надання необхідних відповідей, які є неідеальними, але 

прийнятними для всіх. Як результат, існування добре організованих соціальних 

партнерів з обох сторін дозволило здійснити реформи у норвезькому 

суспільстві та укласти цінні угоди. З другого боку, «корпоративний канал» 

через організаційну участь, ради та комітети забезпечив альтернативу 

виборним органам як засобу впливу. Не зважаючи на кризу довіри до 

корпоративних органів, зменшення кількості комітетів, виклики глобалізації та 

європеїзації, організовані інтереси у торгівлі, промисловості та робочому житті 

досі є сильними, і важливі рішення все ще приймаються в органах 
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корпоративного співробітництва, в яких державна влада також встановлює 

рамки або бере активну участь.   

 

2.3. Неокорпоративна модель у політичній системі Швеції 

 

Тривалий час Швеція вважалася типовим прикладом держави, де 

профспілки й асоціації роботодавців завдяки кооперації та консенсусу 

вирішують найважливіші суспільні питання, починаючи від проблеми 

зайнятості населення і закінчуючи пенсійною реформою. Шведська модель 

неокорпоративізму, яка отримала назву «соціальної» [176, с. 12], була однією з 

найуспішніших та результативних, а організації інтересів - профспілки та 

асоціації роботодавців - мали значний вплив на публічну політику. Однак 

ситуація змінилася у 90-х роках ХХ століття. Основні корпоративні інституту 

вийшли із процесу трипартистських договірних відносин і,  на відміну від 

сусідніх країн - Данії та Норвегії - корпоративізм не трансформувався в інші 

форми колективної взаємодії.  

Як було зазначено вище, довгий час шведська модель розглядалась як 

особливо вдалий приклад централізованого діалогу між профспілками та 

роботодавцями. Впритул до 1990-х років соціальне партнерство було 

високорозвинене в Швеції. Виключно централізовані профспілки та організації 

роботодавців були активно залучені у розробку і здійснення урядової політики 

[123].  

Загалом, так званий «ранній корпоративізм» [183, с. 155] у Швеції був 

започаткований ще до Першої світової війни. Саме тоді були зроблені перші 

спроби створення корпоративних органів. Так, у 1902 році консервативний 

уряд висунув пропозицію створити першу корпоративну установу із 

представників робітничого класу та роботодавців для здійснення наглядових 

функцій за процесом професійного страхування. І хоча пропозиція була 

відхилена парламентом через невизначеність механізмів відбору членів до 
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подібної установи, сама ідея була підтримана. Більше того, депутати визнали, 

що подібна корпоративна рада матиме велике значення для успішного 

здійснення реформ у соціальній сфері [183, с. 157]. Зважаючи на те, що на 

національному рівні через технічні складнощі впровадження корпоративних 

інститутів відклалося на десятиліття, на локальному рівні вони з’явилися 

значно раніше. З 1903 шведські органи місцевого самоврядування почали 

об'єднувати біржі праці з корпоративними радам. З 1907 ці біржі праці 

отримали підтримку від центрального уряду за умови, що вони будуть мати 

корпоративно керовані ради. Водночас у 1904 році Конфедерація роботодавців 

визначила свої основні цілі як стандартизацію заробітної плати та свободу 

праці, чого планувалось досягти за допомогою колективних договорів.  

Перший великий компроміс між роботодавцями та працівниками відбувся 

у 1906 році. Було вирішено, що право на утворення профспілок буде 

забезпечено одночасно з введенням у колективний договір було норми, згідно з 

якою тільки роботодавець має право делегувати роботу, а також наймати та 

звільняти працівників. Відповідно до цієї угоди, Конфедерація профспілок 

отримала право на самоорганізацію та участь у колективних переговорах, тоді 

як Конфедерація роботодавців зберегла право на «найм і звільнення» та 

організацію виробництва [200, с. 43].  

До 1907 року у всіх великих містах були створені корпоративно 

організовані інститути. На національному рівні корпоративний принцип 

політичного представництва був остаточно впроваджений у 1912 році, коли 

парламент прийняв рішення про створення нового агентства - Національної 

ради з соціальних питань. У Раду увійшли як представники від робітничого 

класу, так і один представник від федерації роботодавців. Таким чином,  до 

1912 року ідея корпоративізму міцно укорінилася у швецькій політичній 

культурі, а корпоративний принцип представництва став центральним 

елементом у розвитку додемократичної шведської держави.  
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У 1913 році було створено Національний Пенсійний фонд 

(Pensionstyrelsen) та Раду праці (Arbetsrådet). Обидві інституції мали 

корпоративні консультативні органи. До 1919 року були створені ще декілька 

важливих корпоративних інститутів – корпоративні консультативні ради при 

Національній пенсійній Раді, Комісії з безробіття та Раді зі страхування. До рад 

входили представники профспілок та бізнесу, а також державні службовці. За 

твердженням Ротшейна, існував прямий зв'язок між цими початковими 

корпоративними адміністративними установами і сучасним шведським 

корпоративізмом [121, c. 160]. Таким чином, корпоративізм як система 

політичного представництва набув легітимності в шведській політичній 

культурі ще до моменту запровадження першого представницького 

демократичного уряду [182, с. 173]. 

Наступним важливим етапом для розвитку корпоративізму в Швеції стали 

1930-ті роки, а саме 1932 рік, коли шведський парламент схвалив рішення 

уряду щодо виходу із важкої сільськогосподарської кризи. Вихід з неї бачився в 

стабілізації цін через встановлення цінових картелів у формі 

сільськогосподарських кооперативів, яким давалися деякі привілеї в порівнянні 

з неорганізованими фермерами. Принципи даного рішення незабаром були 

переведені і на ринок праці. 

Якщо говорити про передумови появи «раннього корпоративізму» в 

Швеції, то вони були досить нетиповими і в дечому суперечили 

загальноприйнятим теорії та практиці розвитку корпоративізму. Шведська 

класова система була негнучкою та закритою, а робітничий клас досить пізно 

отримав важелі впливу на політику, в першу чергу виборче право. Але це не 

стало перешкодою для налагодження консенсус між робочим рухом та 

буржуазією, на чому наполягав у своїй концепції С. Ліпсет [154]. Якщо 

слідувати останній, такі характеристики неминуче повинні були привести до 

радикалізації робітничого руху та відмові від будь-якої співпраці з державою та 

організаціями роботодавців. Ці причинно-наслідкові зв’язки, звісно, 
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спостерігалися  і в інших країнах, але зовсім не були характерні для Швеції: 

шведський робітничий клас дійсно пізно отримав право голосу і сама класова 

система була жорсткою, але тим не менш, реформізм став домінуючою 

характеристикою шведського робочого руху, що і стало основою так званого 

«раннього корпоративізму» у Швеції [183, с. 168].  Ця система «раннього 

корпоративізму» дала профспілкам доступ до шведської держави та показала, 

що  держава не завжди є ворожою до вимог робітничого класу. Саме в цей 

період корпоративізм був остаточно визнаний цілком природною і ефективною 

частиною політичної системи Швеції.  

Втім, це лише одне з пояснень виникнення неокорпоративізму у Швеції. І 

в цьому питанні у вчених немає одностайності. Частина дослідників сходиться 

на тому, що робітничий рух у Швеції мав доволі сильну реформістську 

орієнтацію і завдяки етнічній та релігійній однорідності був схильний вступати 

у переговори для знаходження консенсусу. Результатом такого консенсус стали 

корпоративні політичні інститути [181]. Інше пояснення полягає в тому, що 

шведській державі у цей визначальний період потрібно було знайти спосіб для 

скорочення безробіття і поліпшення функціонування ринку праці. 

Інституалізація корпоративізму була потрібна для забезпечення гнучкості у 

впровадженні соціальних реформ. Адже імплементація будь-яких змін у цій 

сфері супроводжувалася труднощами і конфліктами. Нове законодавство 

повинно було збалансувати інтереси працівників і роботодавців, що було б 

неможливо реалізувати без медіації. Для цього найбільше підходив 

корпоративний орган, ніж традиційні інституції. 

І, нарешті, найважливішим аргументом на користь корпоративізму 

протягом цього періоду було поняття «суспільного інтересу». «Робітниче 

питання» на той час було настільки важливим для держави і суспільства, що не 

могло обмежуватися лише вузькокласовими інтересами. Як слушно зазначив Б. 

Ротшейн, «якщо держава не втручається в «робітниче питання», організовані 

класи просто переслідують свої вузькі інтереси, і це може викликати серйозні 
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проблеми; це може в кінці кінців підірвати самі основи суспільства» [183, с. 

164]. Звичайно, держава не може усунути класової боротьби, але ця боротьба 

може бути перетворена з невирішуваного в керований конфлікт - з гри з 

нульовою сумою на гру з позитивною сумою. Тому не дивно, що шведська 

держава вдалася до залучення найважливіших організацій інтересів до процесу 

реформ. Будучи частиною цього процесу, цим організаціям довелось шукати і 

знаходити шляхи кооперації один з одним. Таким чином, уряду вдалося досягти 

своєї мети.  

Як результат, до 40-х років ХХ століття було укладено основоположні 

тристоронні договори, які стали базою подальшого функціонування шведської 

моделі соціального корпоративізму. Зокрема, у 1938 році у Сальтшьобадені 

було укладено визначальну угоду між Шведською конфедерацією профспілок 

(LO) і Шведською конфедерацією роботодавців (SAF), яка передбачала мирне 

врегулювання розбіжностей замість проведення страйків та контроль над 

«договірною активністю» своїх галузевих відділень. Будь-які конфлікти між 

профспілками та роботодавцями було остаточно вичерпано, оскільки обидві 

сторони визнали легітимність один одної. Крім того, профспілки визнали 

значимість економічної ефективності та підвищення продуктивності для 

полегшення економічного зростання в обмін на перерозподіл доходів та 

підвищення добробуту для всіх [183]. У договорі також було зазначено, що 

партнери на ринку праці повинні взяти на себе первинну відповідальність за 

управління трудовими відносинами на робочому місці. Таким чином, роль 

держави була обмежена загальним законодавством, деталі якого розроблялися 

соціальними партнерами. Таким чином було започатковано принцип автономії 

соціальних партнерів. 

Такий розвиток відносини, разом із соціал-демократичною політикою, 

призвели до формування інституційної держави добробуту після Другої 

світової війни. Орієнтований на консенсус підхід у виробничих відносинах, 

керований конфедераціями праці та капіталу, був основою системи, оскільки 
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він встановлював параметри, в яких відбувалися політичні та економічні 

дебати. Крім того, «дух Сальтсшьобадена» обумовив розвиток політичної 

сфери в наслідок інституціоналізованих взаємин між Конфедерацією 

профспілок і соціал-демократами [200]. LO та SAP розділили роботу між 

собою:  увага першої зосереджувалася на професіоналізмі, а другої - на 

політичних потребах та прагненнях робітничого руху. 

У 1950-ті роки відносини між двома організаціями переросли в складну 

процедуру макроекономічного регулювання: була встановлена солідарна 

система заробітної плати, яка заохочувала робітників підвищувати 

продуктивність праці [123, c. 41]. Для забезпечення мобільності робочої сили та 

більш гнучкого регулювання відносин у 1957 році була створена Рада з питань 

ринку праці, куди увійшли всі учасники корпоративних відносин. Формально 

уряд не брав безпосередньої участі в двосторонньому діалозі між SAF і LO, але 

на практиці він впливав на розвиток подій (не в останню чергу через зв'язки 

між керівництвом правлячої соціал-демократичної партії та LO) [123, c. 41].  

Тривалий час така модель продовжувала домінувати у шведській політиці: 

групи інтересів на постійній основі брали участь у різноманітних комісіях та 

активно залучалися до вироблення політичного курсу. Загалом, політичне 

життя характеризувалося низьким рівнем конфліктів та міцними зв’язками між 

державою, профспілкам і роботодавцями. До 80-90-х років корпоративні 

інститути були інтегровані у державу.  

Не зважаючи на те, що характерні політичні відносини у Швеції, Данії та 

Норвегії об’єднуються в єдину «Скандинавську модель» [195],  швецький 

корпоративізм мав свої відмінні риси.  

По-перше, переговори між профспілковими конфедераціями та 

асоціаціями роботодавців були високо централізовані на національному рівні.  

По-друге, профспілки в Швеції були високо централізованими і 

внутрішньо дисциплінованими організаціями з високим рівнем членства. Для 
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того, щоб отримати страховку на випадок безробіття, працівники повинні були 

набути членство в профспілках.  

По-третє, об'єднання роботодавців також були сильно централізованим і 

внутрішньо дисциплінованим.  

По-четверте, історично профспілки були тісно пов’язані з Соціал-

демократичною партією. Тому позиція профспілок відображала інтереси в 

першу чергу соціал-демократі, хоча до певного моменту це не заважало 

співробітництву профспілок та організацій роботодавців.  

Довгий час суперечки між бізнесом та працею залишалися на дуже 

низькому рівні. Договір, укладений в у Сальтшьобадені, був основою їхньої 

співпраці і регулював  їхню діяльність на національному рівні. На галузевому 

рівні також укладалися угоди, які регулювали оплату праці та робочий час.  

Галузеві угоди встановлювали параметри і для переговорів на місцевому рівні 

[158]. Тобто корпоративні договори охоплювали всі рівні соціально-

економічних відносин у Швеції. 

Однак, ці основоположні характеристики зазнали сильних змін у 80-90 

роках. На початку 1980-х років експортний сектор почав вимагати демонтажу 

централізованих колективних переговорів. Прискорена інтернаціоналізація 

відкрила шлях для глибокої зміни політики на користь децентралізації. 

Рушійною силою формальної децентралізації стала Конфедерація роботодавців. 

Вона не без підстав вважала, що з’явилися інші, часто навіть кращі за 

переговори та корпоративне представництво, канали впливу на політику. 

Основною причиною зацікавленості у демонтажу централізованої системи 

переговорів була втрата у середині 1980-х років компетенції щодо прийняття 

рішень керівними органами державних адміністративних комітетів. SAF була 

незадоволена втратою влади та вирішила отримати вплив через інші канали, 

такі як лобіювання та формування думок  [174], [172]. В кінцевому рахунку 

інститути, задіяні в колективних переговорах, які раніше були одними з 

найбільш централізованих у світі, були формально децентралізовані на початку 



117 

 

1980-х років [153, c. 1058].  На початку 90-х років, на фоні економічної 

стабільності та швидкого зниження заробітної плати, уряд намагався 

повернутися до централізованих колективних переговорів, але SAF 

відмовилася.  

Водночас на місцях відбувалися різноманітні конфлікти стосовно 

вилучення представників організації з державних органів. Вони можуть бути 

розділені на два основних типи: конфлікт як боротьба між двома поглядами на 

демократію та як боротьба між двома групами інтересів - роботодавцями та 

профспілками [172, c. 10]. Перший полягав у протиставленні «моделі 

підзвітності або відповідальності» та «моделі репрезентативності думок».  

«Модель підзвітності або відповідальності» передбачала, що державні 

управлінські інститути були безпосередньо відповідальним перед політиками 

та парламентом, без посередництва різних груп інтересів, «модель 

репрезентативності думок» - що представники груп інтересів повинні були 

мати уявлення про систему державного управління і здійснювати контроль за 

діяльністю державних службовців, так само, як і просувати загальні, суспільні 

інтереси, а не специфічні інтереси своєї організації [172, c. 10]. На стороні 

першої моделі стояли SAF і чотири партії, що входили в уряд Білта, плюс ліві 

та партія нових демократів.  

З точки зору боротьби між зацікавленими організаціями, інтереси 

роботодавців були спрямовані проти профспілок. Крім того, вони мали різні 

погляди на роль організацій інтересів. Так, SAF відстоювала ідею 

недемократичності непрофесійного представництва, так само як і 

корпоративізму. Більше того, представники організацій, на думку SAF, могли 

сприяти лише особливим інтересам своїх членів, а не загальним інтересам 

суспільства. LO та TCO притримувались діаметрально протилежних поглядів: 

непрофесійне представництво, на їхню думку, сприяло зміцненню демократії та 

забезпеченню більшого контролю над державною бюрократією. Крім того, 

вони стверджували, що їх представники відстоювали загальні інтереси 



118 

 

суспільства, а не вузькі інтереси своїх власних членів. Тим не менш, SAF стала 

ініціатором та основним пропагандистом дебатів про декорпоративізацію в 

середині 1980-х років та ліквідацію організаційного представництва на початку 

1990-х років. SAF розгорнула широку діяльність у цьому напрямку: 

організувала конференції та семінари з соціальних, фінансованих досліджень, 

публікувала книги, звіти тощо, критикуючи організаційне представництво та 

вживаючи інших кроків для дискредитації демократичної легітимності 

організаційного представництва [172]. Водночас прагнення профспілок 

захищати організаційне представництво було дуже незначним у порівнянні з 

діяльністю SAF. 

У 1991 році Конфедерація шведських роботодавців вийшла зі складу рад 

майже всіх урядових установ, відкликавши понад 6000 представників різних 

керівних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях, і 

ліквідувала свої органи, відповідальні за ведення переговорів. Представництво 

соціальних партнерів в урядових радах з 1992 року практично завершилось. У 

боротьбі між роботодавцями та профспілками перемогли перші. 

З 1992 року групи інтересів були формально представлені переважно лише 

у сфері трудової політики – в Суді з трудових спорів, Фондах пенсійного 

страхування та Раді з питань ринку праці. Уряд Білта навесні 1992 року 

вирішив припинити формальне корпоративне представництво, яке 

характеризувало шведську державну модель. Уряд, за ініціативою Шведської 

конфедерації роботодавців, виключив всіх організаційних представників з 

керівних органів державного управління та замінив їх особистими 

представниками. Відповідно до рішення (SFS 1992:954) уряду Білта, яке 

визначило шлях декорпоративізації, всі члени керівного органу повинні були 

мати лише індивідуальний мандат. Хоча зауважимо, що, навіть залишивши 

керівні органи державних установ, представники інтересів продовжували 

працювати в спеціальних консультативних комітетах деяких із цих органів. 
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Таким чином, у 90-і роки відбувся значний зсув у балансі сил між 

представниками інтересів. Він змінився радикально на користь бізнесу. Бізнес-

інтереси впродовж усього періоду 1960-1997 років були широко представлені у 

державному управлінні, але протягом 90-х років їхнє представництво фактично 

збільшилось в декілька раз [172, c. 9]. При цьому Конфедерація роботодавців, 

не зважаючи на свій спротив подальшій корпоративізації, продовжувала брати 

участь у керівних органах різних державних адміністративних рад, але тепер її 

члени виступали там в якості особистих представників. Всі вони мали постійні 

контакти з Конфедерацією, проводили зустрічі для представників бізнесу, які 

входили до галузевих організацій Конфедерації (а це 74% бізнесу, 

представленого на рикну праці) та активно надавали їм інформацію [172, с. 9]. 

Таким чином, стратегія Конфедерації роботодавців Швеції була успішною 

щодо декорпоративізації. Вийшовши формально з державних органів та 

корпоративних установ, досягши знову ж таки формальної децентралізації, 

вона одночасно збільшила представництво бізнесу на керівних посадах в тих 

самих органах державної адміністрації та одночасно здійснювала там 

координаційну роль.  

Характерною особливістю цього періоду було поєднання двох тенденцій – 

децентралізації з одного боку та посилення колективних переговорів і ролі 

держави в них з іншого. По-перше, спостерігалося подальше просування 

децентралізації через розширення масштабів переговорів на робочому місці в 

рамках національних рамкових угод. По-друге, держава почала проявляти 

активність у координації національних угод, оскільки останні довели свою 

ефективність у досягненні низьких показників інфляції та інших цілей 

економічної політики. Ця «централізація шляхом державного регулювання» не 

тягне за собою повернення до старої трирівневої системи минулого, а швидше 

сигналізує про нову модель загальної економічної координації на основі 

існуючої дворівневої системи [172]. 



120 

 

Таким чином, прагнення до подальшої децентралізації зробили головним 

гравцем у забезпеченні соціальної рівноваги державу. Остання, до речі, 

намагалася відновити координацію між колишніми партнерами навіть в умовах 

відсутності централізованої дисципліни. В кінці десятиліття були зроблені 

спроби домовитися про новий двосторонній пакт. Успіху цієї ініціативи 

сприяла нова розстановка сил у парламенті. 

Після виборів до Ригсдагу, які відбулися у 1998 році, нарешті змінився 

політичний клімат. На зміну майже десятилітній ворожій політиці неолібералів 

до ідеї соціальних переговорів та взагалі будь-яких обговорень між 

центральними організаціями праці та роботодавців, прийшло розуміння 

необхідності відновлення діалогу між Шведською Конфедерацією роботодавців 

і центральними профспілками - Шведською конфедерацією профспілок (LO), 

Шведською Конфедерацією професійних працівників (TCO) та Шведською 

конфедерацією професійних асоціацій (SACO) [173, c. 303]. Після майже 

десятиліття розірваних відносин, конфліктів та боротьби лідери центральних 

організацій шведського ринку праці, SAF, LO, TCO та SACO, домовились про 

нове співробітництво під назвою «Альянс заради зростання». Згідно спільного 

прес-релізу від 23 жовтня 1998 року, вони розпочали обговорення з метою 

сприяння довготривалим умовам зростання та зайнятості. Їх загальний інтерес 

полягав у зміцненні позицій Швеції в Європі шляхом підвищення її добробуту, 

конкуренції, спроможності до розвитку, повної зайнятості та безпеки на роботі 

[200, c.165]. Однією з головних цілей спільних дискусій було з’ясування того, 

як можна досягти необхідних змін за допомогою колективних договорів, а не 

шляхом прийняття політичних рішень (особливо радикальних). Більше того, 

роботодавці зрозуміли, що вони потребують активної підтримки профспілок, 

якщо бажають вплинути на громадську думку на користь членства в 

Європейському валютному союзі та впровадження єдиної європейської валюти. 

«Ні профспілки, ні роботодавці не покладаються на те, що політична система 

може створити / забезпечити коротші години роботи або правила вирішення 
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конфлікту на ринку праці. Тому краще взяти ініціативу на себе» [172, c. 12]. 

Відповідно до угоди, їхні обговорення зосереджувалися на тому, що є 

основним для зростання: податки, економічний розвиток, клімат для малого 

бізнесу, функціонування ринку праці, енергетична політика тощо.  

Голова SAF, Андерс Шарп, виокремив чотири основні завдання для  

«Альянсу заради зростання»: 1. Приєднання Швеції до Європейського 

валютного союзу. 2. Розробка плану зниження податків та соціальних витрат 

роботодавців. 3. Зміна трудового закону. 4. Вдосконалення можливості для 

розвитку компетенції в компаніях. Водночас лідери семи промислових 

профспілок, як блакитних, так і білих комірців, висловили готовність 

обговорити необхідні зміни у колективних угодах з роботодавцями, аби 

забезпечити  раціональну і конкурентоспроможну систему виробництва і 

зростання в промисловості. Зокрема, вони запропонували розширення 

співпраці з роботодавцями в галузях освіти, досліджень та валютної політики 

[172, c. 13]. Таким чином, наприкінці 90-х років відбулися серйозні зміни у 

шведській політиці. Після більш ніж десятиліття війни один з одним, SAF, LO, 

TCO та SACO не тільки погодилися на переговори, але, крім того, разом 

створили «Альянс заради зростання».  

У 2001 році роботодавці і профспілки здійснили наступний крок -  

започаткували інноваційний союз «Майбутнє для шведської промисловості» 

[136]. Цього ж року відбулися ініційовані урядом тристоронні переговори з 

соціальними партнерами у сфері охорони здоров’я робітників. Результатом 

переговорів стало включення до проекту бюджету на 2002 рік відповідної 

програми із 11 пунктів.  

Водночас, хоча зусилля уряду і мали певний прогрес, особливо на 

галузевому рівні, але нові угоди не означали відродження неокорпоративізму. 

Адже декорпоративізація відбувалася в Швеції не лише з точку зору 

формальних інституційних змін, але й з точки зору знецінення норм, які 

складали основу соціального партнерства і були визначальними у процесі 
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вироблення політики та взаємодії груп інтересів. І хоча деякі дослідники 

притримуються погляду, що корпоративізм в Швеції як і раніше, є важливим 

елементом в шведській політиці і суспільстві, а корпоративні інститути 

здійснюють вплив на вироблення політичного курсу за рахунок більш 

неформальних каналів та нових моделей представництва інтересів [153, c. 

1058], але в дійсності корпоративні інститути  вже не грають тієї ролі, як це 

було до 90-х років.  Як слушно зауважили Дж. Ліндвал і Дж. Сербінг, 

«Корпоративізм не є синонімом політичного впливу для профспілок або 

роботодавців; це ознака того шляху, яким цей вплив інституалізується» [153, c. 

1063]. Якщо раніше цей шлях пролягав через скоординовану систему 

переговорів, поєднану з представництвом інтересів ключових організацій у 

державних структурах, то після 90-х років ці канали впливу були зруйновані, а 

на зміну їм прийшли нові – менш організовані та формальні.  

Було декілька причин такого провалу корпоративної взаємодії. 

По-перше, це політизація взаємодії між організаціями інтересів. Вони 

поступово були втягнуті в ідеологічну боротьбу між лівими і правими. Як 

вказує С. Жочем [141, c. 68], на відміну від Данії, де буржуазні партії через 

політичну кон’юнктуру повинні були вступити в коаліцію з соціал-

демократами і тому корпоративні інститути і політика соціального 

забезпечення засновувались на міжкласовому та партійному співробітництві, 

детермінанти політичного процесу в Швеції після втрати влади соціал-

демократами засновувалися на антагоністичних відносинах між двома 

партійними блоками, які представляли відповідні класи суспільства. Таким 

чином, це зробило перегляд умов корпоративізму більш складним, ніж у 

сусідній Данії. Замість горизонтальної координації між профспілками і 

роботодавцями та між лівими і правими з’явилася сильна вертикальна 

інтеграція – між соціал-демократичною партією та профспілками, і так само 

між бізнесом та політичними правими. Не прагматичні інтереси, а, навпаки, 
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ідейне протистояння, зруйнувало ті норми соціального партнерства, на які 

спирався корпоративізм протягом майже століття.  

По-друге, глобалізація шведської економіки та політики. Шведські 

підприємці є головним двигуном глобалізації та інтернаціоналізації. Задовго до 

того, як країна стала членом Європейського Союзу, шведські фірми були 

налаштовані на європейську інтеграцію. При цьому бізнес у Швеції є значно 

більш концентрованим та інтегрованим у європейські країни, ніж його 

конкуренти із сусідніх країн Північної Європи [175]. Шведський бізнес купив 

більше європейських фірм протягом першої половини 1990 року, ніж бізнес у 

всіх інших країнах світу [172].  Але в процесі європеїзації, звичайно,  фірми 

інтернаціоналізують і глобалізують себе і шведську політику. Упродовж 

останніх десятиліть відбувся сильний  зсув акцентів у сфері виробництва, 

зайнятості та інвестицій. Якщо в 1965 році лише третина співробітників 

шведських корпорацій працювала за кордоном, то сьогодні ситуація 

протилежна: у Швеції працюють менше двох п'ятих співробітників, а три п'ятих 

зайняті за кордоном [172, c. 14]. Вони, природно, відчувають себе менш 

обмеженими та стурбовані політичними рішеннями та економічними угодами у 

своїй рідній країні та зацікавлені в подіях у країні перебування. Вони менш 

схильні до конструювання специфічних національних формул та більше 

зацікавлені в пошуку гнучких міжнародно-прикладних рішень, які 

відповідають національним державам, в яких вони працюють. Отже, внаслідок 

зростання впливу європейських  економічних та політичних інституцій бізнес, 

природно, втрачає інтерес до подій, угод та переговорів на національному рівні. 

По-третє, традиційна система соціального діалогу розширилась і не змогла 

адаптуватися до нових викликів. Всередині основних організацій з’явилося 

багато нових утворень з різними поглядами на подальший розвиток 

централізованих колективних переговорів. Наприклад, окремі великі компанії 

не поділяли радикальності Шведської асоціації роботодавців щодо виключення 

з переговорів щодо заробітної плати профспілок. Вони були більш схильними 
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до компромісу. Водночас влада Шведської конфедерації профспілок була 

підірвана внутрішніми протиріччями між профспілками в приватному секторі 

та в сфері державних послуг, а також за рахунок збільшення вакансій для 

«білих комірців», які надавалися конкуруючими конфедераціями. Шведська 

модель була розроблена для вирішення конфліктів між працею і капіталом, але 

не змогла впоратися з серйозними конфліктами між профспілковими 

організаціями (як між спілками «синіх комірців» і «білих комірців», так і 

об’єднаннями в державному і приватному секторах). Виникнення нових 

суб'єктів з різними інтересами і поглядами на справедливий розподіл заробітної 

плати не сприяло відродженню корпоративізму. 

По-четверте, конфлікти між ключовими організаціями інтересів і 

всередині них спричинили зміну методів впливу на політику. Позитивний 

ефект, який корпоративні системи переговорів чинили раніше, тобто 

обмеження заробітної плати та помірковані вимоги профспілок, можна було 

досягти через ринкові відносини. У капіталу з’явилися нові можливості 

отримати переваги - без обмежень, покладених на них сильним робочим рухом, 

який хотів гарантувати внутрішню зайнятість. Зникли суттєві причини 

включати профспілкові рухи в політичний процес, наприклад, в адміністративні 

комітети з політики на ринку праці. SAF вирішила, що вони мають більше 

виграти від ослабленого або, принаймні, децентралізованого LO, та успішніше 

пропагувати свої інтереси поза корпоративними дискусіями, де LO має більший 

вплив, ніж у будь-якому іншому місці. Погляди та дії SAF та шведського 

бізнесу протягом останніх 20 років відображають цю загальну ситуацію. Так, 

великі компанії, а згодом і Шведська асоціація роботодавців, перейшли до 

прямого лобіювання своїх інтересів. Крім того, залишивши централізовані 

переговори, остання почала здійснювати вплив на громадську думку через 

мозкові центри, засоби масової інформації, через інформаційні і консультаційні 

сервіси та свої галузеві асоціації.  
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По-п’яте, довгий час ядром централізованих переговорів була взаємна 

довіра між головними акторами. Як зазначав Б. Ротшейн, шведська модель 

відрізнялася високим рівнем довіри, як на вертикальному рівні між 

громадянами та елітою, так і на горизонтальному рівні між окремим 

учасниками політичного процесу. Однак довірливі відносини між головними 

організаціями інтересів і державою зникли в кінці 1980-х років [167, p. 461]. Як 

наслідок, жоден учасник колективних переговорів не налаштований 

відмовлятися від власних амбіцій заради інших, навіть, якщо кінцевий 

результат буде кращим. 

По-шосте, занепад корпоративізму пояснюється наслідками порушень 

декількох з передумов корпоративного обміну. Враховуючи те, що 

корпоративізм повинен виступати взаємовигідним обміном між зацікавленими 

групами і урядом, основним його механізмом є контроль одними акторами 

того, чого бажають інші. Проте ні уряд, ні відповідні зацікавлені групи в 

Швеції сьогодні не можуть контролювати бажання соціального партнера так 

само, як це було за часів розквіту корпоративізму. Йдеться про послаблення 

надійності акторів політичного обміну - уряду та зацікавлених груп [135, c. 

366]. «Корпоративний обмін припускає, що організації контролюють внутрішні 

думки своїх членів, водночас держава контролює повноважний процес 

прийняття рішень» [135, c. 367]. Цей обмін може бути реалізований тільки тоді, 

коли держава пропонує політику, що представляє інтерес для організацій, які, в 

свою чергу, забезпечують мовчазну згоду, схвалення або активну підтримку 

державної політики, що становить інтерес для держави. У Швеції такий обмін 

існував протягом більшої частини ХХ століття. Держава була зацікавлена в 

сильних союзах, здатних забезпечувати порядок і стримувати вимоги своїх 

членів, профспілки були задоволені політикою соціального забезпечення та 

захистом прав працівників, що здійснювалися урядом, а роботодавці - 

гарантіями економічної та соціальної стабільності. Такі домовленості були 

важливою частиною політичного процесу в Швеції, починаючи з початку ХХ 
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століття. Однак, починаючи з кінця минулого століття і донині ці передумови 

корпоративного обміну втратили своє значення. 

Таким чином, головною проблемою системи соціального корпоративізму в 

Швеції стало бажання головних гравців отримати більше переваг з меншими 

витратами. Це явище відоме як «проблема безбілетника» («free rider problem»).  

Для корпоративізму «проблема безбілетника» приймає форму відмови від 

членства в централізованому тристоронньому переговорному процесі. Групи 

інтересів націлені отримати основні переваги - наприклад, високу заробітну 

плату,  - не вступаючи у колективні переговори. Розділені ідеологічно, не 

відчуваючи довіри один до одного, профспілки та організації роботодавців 

припинили тісне співробітництво в корпоративних інститутах. Однак 

загострення конфлікту між бізнесом та профспілками на фоні глобалізаційних 

змін не сприяє вирішенню головних соціальних проблем, таких як зниження 

зайнятості, пенсійне страхування, страхування по безробіттю тощо. Тому у 

2000-х профспілки та бізнес повернулися до колективних переговорів. Однак 

вони перенеслись з національного на локальний рівень [141, p. 66]. Крім того, 

участь держави у цьому процесі звелася до мінімуму.  

В останні роки на переговорний процес суттєво вплинули світові зміни. 

Так, у 2016 році у Швеції, так само, як і в багатьох інших країнах, частиною 

переговорів про заробітну плату стало питання щодо біженців. Роботодавці 

використали останніх як аргумент для зниження або принаймні заморожування 

початкової заробітної плати, стверджуючи, що це єдиний спосіб залучити їх до 

роботи. Водночас у профспілок немає одностайності щодо заробітної плати, що 

вносить невизначеність у подальші результати колективних переговорів [203]. І 

хоча за результатами колективних переговорів у 2016 році було укладено 

однорічну угоду, багато питань залишилося не вирішеним і потребують 

подальшого узгодження.  

В умовах нестабільної міжнародної економіки та зростання витрат на 

оплату праці у Швеції, консенсус між профспілками та роботодавцями є 
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важливим, як ніколи. Проте, чи буде відновлене тристороннє співробітництво 

та корпоративне представництво, говорите зарано. Це буде залежати від 

багатьох факторів, в тому числі здатності держави активізувати соціальних 

партнерів та мотивів власне організацій. 

 Тож на даний момент майбутнє швецької моделі корпоративізму є 

невизначеним. Якщо у 90-х роках колективні переговори стримувалися 

неоліберальним урядом, то сьогодні загрозу цій моделі становить економічна 

глобалізація, що підриває владу основних акторів на національному рівні [152, 

c. 161], [178, c. 5] та ідеологічна прірва, яка з’явилася між профспілками та 

асоціаціями роботодавців, а також неспроможність останніх відновити 

консенсусну модель, яка з 20-х років минулого століття домінувала у швецькій 

політиці.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

  

Неокорпоративізм є частиною Скандинавської моделі управління, в якій 

соціальні партнери в особі уряду, профспілок і роботодавців за допомогою 

переговорів протягом більше 100 років досягали збалансованих і 

відповідальних рішень.  

За останні десятиліття відбулося скорочення участі організованих груп 

інтересів у процесі підготовки політичних рішень в областях, які завжди 

вважалися пріоритетними для корпоративних відносин: сільському 

господарстві, ринку праці та промисловості. Причин таких змін декілька. 

Головні з них: 

- інтернаціоналізація в цілому та, зокрема, європеїзація, завдають тиск на 

корпоративні органи. Європеїзація зменшує важливість формальних процедур 

допарламентських консультацій, які особливо важливі для функціонування 

неокорпоративізму, призводить до часткового посилення експортно-

орієнтованого бізнесу над профспілками (завдяки збільшенню каналів доступу 

до ЄС) і взагалі впливає на функціонування скандинавської демократії, в тому 

числі на автономію національних урядів, залишаючи їм все менший політичний 

контроль. Норвегія і Швеція, так само, як і Данія, через Європейський 

економічний простір (ЄЕП ) стали предметом зростаючого регулювання з боку 

ЄС, особливо після прийняття Єдиного європейського акта в 1986 році; 

- економічний спад у 80-х роках в Данії і Норвегії і в 90 -х – у Швеції. 

Разом з тенденціями до європеїзації це призвело до зростання безробіття та 

дефіциту державних бюджетів і знизило протекціоністські можливості держав, 

особливо в Данії та Швеції. Необхідність скорочення витрат і проведені у 

зв'язку з цим реформи у 80-90-ті роки мали на меті ослаблення державного 

контролю над істотними факторами корпоративного обміну. І хоча на початку 

2000-х економічне зростання знову пішло вгору, економічна криза все одно 

залишила свій відбиток на відносинах держави та її контрагентів; 
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- зростання фрагментарності серед об'єднань і зниження щільності 

членства, що ставить перед сучасними скандинавськими урядами нелегке 

завдання задоволення розрізнених вимог організацій, кількість яких постійно 

зростає разом з розширенням кола їх інтересів. За таких умов організації вже не 

в змозі мобілізувати громадян настільки успішно, наскільки це було раніше. 

Особливо це стосується профспілок; 

- поляризація партій. Радикальні праві, наприклад Датська Народна Партія, 

ставлять нові політичні питання до політичної порядку денного (політичний 

притулок, міграція, правопорядок, зовнішня політика) і вносить новий вимір у 

партійну конкуренцію (відкритість проти замкнутості) [202, c. 4,]. Це 

розщеплення призводить до конфлікту між бажаним рівнем відкритості країни 

до міжнародного співробітництва, європейської інтеграції та наполяганням 

окремих політичних сил закрити кордони для робочої сили з числа мігрантів та 

шукачів притулку, тобто конфлікту за критерієм відкритості / замкненості або 

демаркації / інтеграції. Не зважаючи на те, що в останніх парламентських 

виборах після періоду переважання консервативних партій соціал-демократичні 

партії нарешті отримали більшість у всіх трьох країнах, опозиція продовжує 

виносить ці питання до порядку денного, підриваючи тим самим суспільний 

консенсус; 

- зміщення балансу між групами інтересів та парламентом на користь 

останнього. Відома цитата Роккана «Голоси підраховуються, ресурси 

вирішують» [180, c. 105-6] означала, що корпоративні установи мали більше 

важелів впливу на прийняття політичних рішень, ніж парламент. Довгий час ця 

тенденція переважала у всіх трьох країнах: парламентські діячі було відносно 

слабкими у політичному плані, тому групи інтересів не прагнули до 

встановлення контактів з парламентаріями. Ситуація змінилося у 80-90-х роках, 

коли баланс сил змінився на користь парламентських установ [202, c. 7]. Групи 

інтересів почали шукати шляхи встановлення взаємодії з парламентом і 
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збільшили свої контакти з депутатами, як наслідок, корпоративний канал 

впливу почав зменшуватися. 

Водночас не у всіх розглянутих країнах однаково проявлялися тенденції до 

декорпоративізації. Якщо у Швеції відбулося не просто зниження ролі 

формальних корпоративних інститутів, але й їх ліквідація, то Норвегія і Данія 

впоралися з труднощами попередніх років і змогли відновити тристороннє 

партнерство на рівні інститутів. Звичайно, вони досі зіштовхуються з 

труднощами у процесі узгодження політики у сфері праці та регулювання 

промислових відносин через внутрішні та зовнішні чинник, про які зазначено 

вище. Однак учасники ринку праці все ще відносно сильні, а корпоративні 

заходи широко розповсюджені у проведенні «політики добробуту». Не 

зважаючи на те, що членство в організаціях інтересів в обох країнах 

скорочується (так само як і в Швеції), але воно все-одно залишається високим, 

а соціальні партнери досі мають привілейований доступ до уряду в переважні 

більшості сфер політики. Крім того, роль соціальних партнерів у регулюванні 

заробітної плати та умов праці нині не слабша, ніж у минулому.  

Зважаючи на проведений аналіз, можна спрогнозувати, що в Данії та 

Норвегії корпоративізм як система представництва інтересів не зникне, а 

навпаки, буде посилений після спаду у 90-х роках. На користь цього говорять 

також зміни у політичній структурі країн: на останніх виборах соціал-

демократи повернули собі владу в парламенті та уряді.  У Швеції лівим силам 

також вдалося отримати перевагу над іншими партіями, що,відтак, не виключає 

зміни вектору розвитку на користь повернення формального представництва 

груп інтересів в державних структурах. Водночас питання стосовно 

відновлення діяльності корпоративних комітетів і рад залишається відкритим, 

адже, хоча праві уряди не знищили державу загального добробуту і 

продовжували включати соціальних партнерів у політичні процеси, це 

партнерство мало неформальну складову.  
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Отже, виклики, такі як демографічні зміни, зміни урядів, європеїзація, тиск 

компаній на уряд з метою проведення децентралізації виробничих відносин 

тощо трансформували встановлені моделі корпоративного регулювання, але 

далеко не знищили їх, принаймні не в Данії та Норвегії. Більше того, останнім 

часом корпоративні механізми були застосовані у нових сферах, таких як 

трудова міграція. Це засвідчує, що корпоративність в цих країнах, як і раніше, є 

важливим механізмом регулювання праці та досягнення добробуту. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

СКАНДИНАВСЬКОГО НЕОКОРПОРАТИВІЗМУ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Інституціоналізація неокорпоративних практик: досвід України та 

Скандинавії 

 

Досвід Скандинавських країн засвідчує, що економічні, соціальні та 

політичні проблеми найкраще вирішуються за умов досягнення консенсусу та 

узгодження інтересів різних соціальних груп. Навіть у роки світового 

економічного спаду Швеція, Данія та Норвегія демонстрували небувалу 

економічну стабільність та відсутність соціального напруження, яке в інших 

країнах виражалось в страйках, зупинці виробництва та збільшенні безробіття. 

Це яскравий приклад того, як за умов ринкової економіки та демократії можуть 

успішно співіснувати протилежні інтереси – не за рахунок антагоністичної 

боротьби, а завдяки взаєморозумінню та співпраці.  

Для України, яка відчуває складності не лише в економічній сфері, але й в 

соціально-політичній, використання неокорпоративної моделі допомогло б 

подолати соціальний розкол у суспільстві та врегулювати відносини між 

працівниками і роботодавцями, зробити їх прозорими та ефективними, 

зменшити безробіття та підвищити заробітну плату в приватному секторі на 

основі економічно обґрунтованих показників, що б знизило соціальне 

напруження та економічні ризики. Крім того, зростання впливу груп інтересів, 

що представляють інтереси в першу чергу власників капіталу, на політичний 

процес, з необхідністю порушує питання про регулювання та законодавче 

закріплення діяльності таких груп в процесі підготовки та реалізації політичних 

рішень.  

Зростанням ролі організованих груп у відносинах з державою та її 

інститутами, необхідність розвитку громадянського суспільства та побудови 

держави на демократичних, ринкових засадах разом з можливостями 
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досягнення економічного розвитку, які відкриваються перед Україною, 

дозволяють говорити про можливість використання  неокорпоративної моделі 

для налагодження безперервного діалогу та партнерських відносин між 

державою, бізнесом і третім сектором (в першу чергу профспілками). Автор 

вважає, що така система партнерства дозволить досягти максимального ефекту 

від проведених реформ. 

Відразу зазначимо, що використання терміну «неокорпоративізм» не 

властиво для української традиції. Зазвичай його застосовують для позначення 

тристоронніх відносин саме у європейських країнах. На теренах 

пострадянського простору укорінилися такі назви, як «соціальне партнерство» 

або «соціальний діалог». І хоча вище було визначено різницю між всіма трьома 

поняттями, в українському дискурсі вони використовуються як тотожні.  

Зокрема, навіть в українському законодавстві закріплено обидві понятійні 

категорії - «соціальний діалог» і «соціальне партнерство». Так, Указом 

Президента України «Про Національну раду соціального партнерства» від 27 

квітня 1993 року було не лише введено і закріплено термін «соціальне 

партнерство», але й утворено постійно діючий консультативно-дорадчий орган 

– Національну раду соціального партнерства, яка за своїм складом та 

призначенням близька скандинавським комітетам та комісіям – головним 

інституційним корпоративним утворенням цих північних країн Європи. 

Національна рада утворювалася з представників Кабінету Міністрів України, 

об’єднань підприємців та професійних спілок «для узгодженого вирішення 

питань, що виникають у соціально-трудовій сфері» [67]. Пізніше  Національна 

рада соціального партнерства була замінена на Національну тристоронню 

соціально-економічну раду [68]. Поняття соціального партнерства було 

встановлено у Законі України «Про організації роботодавців» від 24 травня 

2001 року, де воно визначається як «система колективних відносин між 

найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають 

сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних 



134 

 

прав та інтересів» [69]. Після втрати чинності даних нормативно-правових актів 

була введена категорія «соціальний діалог», яка змістовно повторювала 

визначення «соціального партнерства». Категорія «соціальний діалог» 

використовувалася в наступних нормативно-правових актах України: Указі 

Президента України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» від 29 

грудня 2005 року, розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні» від 1 

серпня 2006 року і далі в Законі України «Про соціальний діалог в Україні» від 

23 грудня 2010 року та Проекті Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 

року. Таким чином відбулася заміна поняття «соціальне партнерство» на 

«соціальний діалог» як синонімічно однакових категорій. Зокрема, в ЗУ «Про 

соціальний діалог в Україні» та Проекті Трудового Кодексу України 

наводиться наступне визначення соціального діалогу: «соціальний діалог - 

процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади 

і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації 

державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин» [73], [88]. Для порівняння, відкликаний 

Проект Закону України «Про соціальне партнерство» від 10 вересня 2002 дає 

визначення соціального партнерства як «системи відносин  між працівниками,  

роботодавцями та виконавчою  владою,  які виступають сторонами соціального 

партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів, 

направлена на врахування інтересів працівників і роботодавців шляхом 

взаємних переговорів, консультацій, в досягненні та укладенні сторонами угод, 

колективних договорів і в прийнятті спільних рішень» [72]. Як бачимо, 

визначення є практично ідентичними і несуть однаковий юридичний зміст.  
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Тим не менш, якщо здійснити порівняння неокорпоративізму в 

Скандинавії та Україні, можна побачити суттєву різницю як в інституалізація, 

так і практичній реалізації даної моделі тристоронньої взаємодії.  

На перший погляд видається, що українській моделі соціального діалогу 

притаманні риси класичного трипартизму, насамперед – регулювання 

соціально-економічних відносин на основі рівноправної взаємодії трьох 

головних акторів – представників найманої праці, об’єднань роботодавців і 

держави. Водночас переважання патерналістських установок у суспільстві, 

успадкованих від Радянського Союзу, зробили головним гравцем цих відносин 

державу. Остання, однак, не спроможна взяти на себе всю повноту обов’язків з 

гарантування додержання сторонами встановлених правил гри. В цьому сенсі 

досвід Скандинавських країн може допомогти Україні побудувати більш 

ефективну модель відносин в соціальній сфері. Загалом, оцінка особливостей 

розвитку неокорпоративізму в Україні на засадах компаративного порівняння з 

країнами Данії, Швеції та Норвегії дасть змогу: а) визначити місце даного 

інституту в системі соціальних відносин і регулюванні національної економіки 

в частині оплати праці та забезпечення зайнятості; б) оцінити ступінь 

формування системи демократичного корпоративного представництва інтересів 

та багатосуб’єктного (тобто за участю держави, підприємницького сектора, 

профспілок, а також інститутів громадського суспільства) регулювання 

соціально-економічних відносин; в) виявити бар’єри формування ефективної 

моделі соціального діалогу в Україні, представленої на законодавчому рівні, та 

окреслити шляхи вдосконалення існуючої системи соціально-економічного 

регулювання. 

Для початку потрібно відзначити, що сучасні елементи системи 

соціального діалогу існували ще за часів існування України у складі СРСР. 

Мова йде в першу чергу про колективні угоди та профспілкові організації. Крім 

того, працюючі верстви брали участь в управлінні виробництвом, а соціальні 

питання перебували в центрі уваги владних органів. Існувала також практика 
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складання п’ятирічних планів соціального розвитку - як для кожної з  

республік, так і для менших одиниць: областей, районів, підприємств, 

сільськогосподарських колективів [44, c. 136-137]. Однак варто розуміти, що ці 

заходи, як частина соціальної політики СРСР, не могли бути включені у модель 

соціального діалогу, подібну тій, що одночасно розвивалася у соціал-

демократичних європейських країнах. Головна причина полягала в тому, що це 

суперечило б головній ідеологічній установці радянських часів – морально-

політичній та соціально-економічній єдності всіх верств суспільства, а отже 

існування протилежних, тим більше антагоністичних, інтересів повністю 

виключалося. Відтак, радянське суспільство, на думку його керівництва, не 

потребувало жодних механізмів узгодження інтересів. Таким чином, українська 

модель соціального діалогу, як вона розумілася в Європі та існує зараз, почала 

формуватися лише з переходом нашої країни до ринкової економіки. Вже в 

цьому історичному розвитку спостерігається розходження з практикою 

побудови корпоративізму в Скандинавських країнах, де партнерські відносини 

між соціальними групами беруть початок наприкінці ХІХ століття, а перші 

«протокорпоративні» інститути для вирішення протиріч між працівниками та 

роботодавцями за ініціативи урядів з’явилися після Першої світової війни і 

розвивалися за сприяння держави протягом всієї подальшої історії цих країн.  

Не маючи історичних традицій соціального партнерства, керівництво 

незалежної української держави, тим не менш, досить швидко усвідомило 

необхідність побудови даної системи. Цьому сприяло декілька факторів.  

По-перше, прийшло розуміння, що ринкова економіка може процвітати 

тільки за умови соціального миру в суспільстві. Тому формування ринкової 

економіки в постсоціалістичному суспільстві об’єктивно зумовлювало 

необхідність побудови соціально орієнтованої держави, стрижнем якої 

виступає соціальне партнерство між громадянами та державою і робітниками та 

роботодавцями [12, c. 235].  
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По-друге, подальший розвиток українського суспільства вимагав 

формування і встановлення демократичних та правових механізмів управління 

соціальними процесами.  

По-третє, розвиток відносин у різних сферах соціального, політичного та 

економічного буття українського суспільства потребував, відповідно, різних 

форм взаємодії громадянського суспільства з державою та її структурами.  

По-четверте, ідеї пріоритету солідарності та договірного регулювання 

займали все більш важливе місце у соціальній політиці керівництва нашої 

держави. 

Отже, трансформаційні перетворення позитивно позначилися на ставленні 

держави до соціального партнерства: майнова диференціація громадян, 

розширення кола соціально вразливих категорій населення, відхід від 

патерналізму держави попередньої історичної доби створювали ґрунт для 

започаткування нових підходів до сфери соціальної політики, що змусило 

державу досить активно пропагувати ідеологію соціального партнерства як 

атрибуту сучасного ринкового господарства та успішного 

загальнонаціонального розвитку [12]. Соціальне партнерство повинно було 

забезпечити громадянський мир в умовах здійснення радикальних реформ та 

переходу до ринкової економіки. Як бачимо, трансформаційні перетворення в 

Україні, так само, як і в багатьох інших пострадянських країнах, 

супроводжувалися цілеспрямованою роботою з формування системи 

соціального партнерства як демократичного механізму регулювання соціально-

трудових відносин.  

Водночас варто зауважити, що українську модель соціального партнерства 

не варто ототожнювати зі скандинавською. Вона має свою специфіку, далеку 

від особливостей побудови неокорпоративних моделей європейськими 

країнами. Для Скандинавії, якщо користуватися типологією Ф. Шміттера [184], 

характерний соціальний корпоративізм, тоді як Україна досі знаходиться на 

перетині між ним та старою системою відносин, заснованою на визначальній 
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ролі держави та олігархічний груп. Найбільш змістовну назву українського 

корпоративізму було дано російським вченим С. П. Перегудовим - олігархічний 

корпоративізм [58]. І хоча він застосував його щодо Росії (але не тільки, 

розглядаючи як кланово-олігархічні і Філіппіни, Індонезію, Малайзію тощо 

[57]) використання поняття в рамках аналізу корпоративних тенденцій в 

Україні цілком виправдане. Фактично це означає, що вагомими політичними 

акторами стають великі корпорації, які задіяні у всіх структурах влади, а не 

лише у виконавчій [82, c. 69]. Фактично великий бізнес набуває автономії від 

держави і отримує можливість здійснювати ефективний тиск на найбільш 

значущі політико-адміністративні інститути [53, c. 72]. 

Становлення неокорпоративізму в Україні, як відзначалося, почалося в 90-

х роках ХХ століття, тобто практично відразу після отримання Україною 

незалежності. Характерною особливістю цього періоду було те, що в нашій 

країні (як і в більшості країнах Центральної та Східної Європи тих часів), 

формування складових цієї системи відбувалося не «знизу»,  як в Скандинавії 

та інших індустріально розвинутих країнах, а «згори». 

На відміну від країн Заходу, наша держава будувала корпоративні 

відносини на радянській бюрократично-номенклатурній спадщині. В Україні з 

самого початку корпоративізм розглядався через призму відносин держави з 

олігархічними угрупованнями, які намагалися впливати на політичне життя для 

забезпечення своїх вузькогрупових інтересів. Громадянське суспільство 

практично не було залучено до процесу прийняття політичних рішень і не 

вважалося впливовим суб'єктом даних відносин. На відміну від 

Скандинавських країн, де корпоративні органи будувалися на засадах 

трипартизму та в умовах істотного впливу на процес прийняття політичних 

рішень профспілок, в Україні останні були викреслені з процесу переговорів.  

З другого боку, бізнес-групи в Україні мали зовсім іншу природу та 

особливості розвитку, ніж у Скандинавських країнах. Там клас роботодавців 

формувався поступово, вписуючи свою діяльність в існуючі правові рамки, 
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враховуючи інтереси робітників та йдучи на компроміс з ними та державою. В 

Україні до проголошення незалежності взагалі заперечувався (і винищувався) 

клас капіталістів, відтак, розвиток цього прошарку суспільства носив 

спонтанний характер. В умовах відсутності налагоджених інструментів 

контролю з боку держави, первинне накопичення капіталу відбувалося за 

допомогою використання переважно тіньових методів. Так в Україні з’явилися 

більш-менш стійкі утворення, які назвали регіональними бізнес-групами [8, c. 

9]. В реальності ці організації, що активно створювалися  після розпаду СРСР, 

були ієрархічно організовані та складалися з колишньої номенклатури. Ці 

процеси спричинили зрощення влади і бізнесу. Підкреслюючи 

напівкримінальний характер об’єднань, пов’язаних з владою, експерти 

називали їх «кланами» [84], [8]. Колишня номенклатура, в руках якої з’явилися 

значні ресурси, контролювала процес прийняття політичних рішень. У 

підсумку, відповідні рішення приймалися, в першу чергу, на користь інтересів 

великого бізнесу і монополій. Таким чином, фінансово-промислові групи в 

пострадянський період в Україні почали не просто грати вирішальну роль у 

відносинах з владою, але були її частиною. «У нових альянсах чиновники 

перетворилися на таких же одержувачів тіньової ренти, як і приватні 

підприємці» [8, c. 11]. Тобто, відносин «бізнес-влада» мали викривлений 

характер.  

Дослідники відзначають, що протягом 1991-1998 років «взаємодія влади та 

бізнесу почала відбуватися у формі патронату з боку влади … більше того, він 

перетворився на домінуючий чинник розвитку бізнесу» [80, c. 28].  

Отже, період з 1991 до 1998 роки характеризувався існуванням моделі 

біпартистських відносин, де головну роль грали великі фінансово-промислові 

групи. Визначальним був той факт, що прийняття рішень здійснювалося в 

результаті взаємної домовленості бізнесу і влади, наслідком якої було 

отримання «політичної ренти» обома гравцями (тобто отримання специфічних 

переваг від прийняття політичних рішень, таких, наприклад, як отримання 
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монопольних прав, обмеження конкуренції або створення сприятливих для 

виробників умов, отримання додаткового доходу) [76], [18]. Це закономірно 

призвело до появи корупції і зловживань на всіх рівнях державної влади, 

тінізації економіки. За такого порядку не йшлося мови про включення у 

відносини «влада-бізнес» інших акторів (представників третього сектору), хоча 

законодавче закріплення системи соціального партнерства відбулося практично 

відразу після здобуття Україною незалежності. Проте на той момент реальної 

бази для розвитку тристоронніх переговорів не існувало. 

Наступним етапом розвитку відносин «влада-бізнес» в Україні можна 

назвати 1998-2004 роки. Особливістю даного етапу було активне делегування 

бізнесом своїх представників до парламенту, які через партії повинні були 

відстоювати інтереси груп, до яких належали. Таким чином, політичні партії 

стають одними з ключових агентів взаємодії бізнесу і влади. Зрештою, 

головним каналом взаємодії держави та бізнесу став парламент. Включення 

бізнесу в політичну сферу через парламент є способом легалізації його участі в 

процесі прийняття політичних рішень та формалізації стосунків із державою. 

 Результати виборів депутатів Верховної Ради України ІІІ скликання, що 

відбулися у 1998 році, були підтвердженням цієї тенденції. За даними 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори народних депутатів України» 

Центральної виборчої комісії, з 6191 кандидата на вибори були зареєстровані 

2009 кандидатів - представників бізнесу, тоді як працівників громадянських 

об'єднань та організацій - 542 особи, а працівників профспілок і комітетів - 

всього 175 осіб. Депутатами стали відповідно 120 кандидатів - представників 

підприємств та установ, а також приватних підприємств, товариств з 

обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств, 24 кандидата - 

представника громадянського суспільства, і всього 3 кандидати, що 

представляють інтереси найманих робітників [98]. Вибори 2002 року 

закінчилися схожими результатами: з 2321 кандидата від бізнес-структур 105 

отримали депутатський мандат. Також депутатські мандати отримали як і 
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минулого разу, лише 3 представника від профспілок, і 29 - від громадянських 

об'єднань і організацій [98].  Тенденції залишилась незмінною - бізнес мав явну 

перевагу в парламенті у порівнянні з представниками профспілок. 

Парламентський канал не став каналом представництва у владі профспілок або 

інших організацій третього сектору.   

Наступний період - з 2005 по 2012 рік - знову продемонстрував 

підвищення активності бізнесу та його зацікавленості в отриманні депутатських 

мандатів. Збільшення інтересу до парламентського представництва інтересів 

співпало зі змінами форми правління в Україні - з президентсько-

парламентарної на парламентарно-президентську. Значна частина 

президентських повноважень була віддана парламенту. Це посилило 

можливість бізнесу через парламент впливати на прийняття політичних рішень. 

Крім того, одночасно відбулася зміна виборчої системи - встановлення замість 

змішаної системи пропорційної [64]. Закриті списки та економічні дивіденди 

від участі в політиці сприяли зростанню корупції і поділу партійних місць в 

залежності від фінансових можливостей (наприклад, згідно з даними експертів, 

якщо в 1998 році місце в списку коштувало близько 500 тис. доларів США, то в 

2006 і 2007 роках відповідно близько 3 і близько 7 мільйонів [83]). В результаті 

ті, хто володів великим капіталом, отримували місця вгорі списків.  

У виборах до Верховної Ради V скликання брали участь 2223 представника 

підприємницьких кіл, 363 керівника/працівника підприємства і 88 

керівників/працівників фінансових установ [98]. Кількість представників 

профспілок та громадянського суспільства, навпаки, знизилася. Проведені в 

2007 році позачергові вибори Верховної Ради практично не внесли зміни в 

попередню статистику, тому що в більшості випадків списки партій практично 

не були змінені. Оновлення Верховної Ради стосувалося лише «команди 

олігархічних лобістів» [83]. Таким чином, після зміни форми правління і 

виборчої системи «замість адекватного представництва волевиявлення 

виборців, їхніх політичних поглядів і соціально-економічних інтересів країна 
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отримала у Верховній Раді України V і VI скликань потужне представництво 

великих фінансово-політичних груп» [80, c. 31]. Злиття бізнесу і влади 

продовжилося через парламентські комітети: депутати, які представляли бізнес-

еліту країни, увійшли в такі парламентські комітети, як комітети з питань 

бюджету, паливно-енергетичного комплексу, фінансів, банківської діяльності, 

податкової та митної політики, промислової і регуляторної політики та 

підприємництва. 

Наступний період - з 2012 по 2014 роки - пов'язаний з посиленням 

клановості в політичній та економічній сферах. Верховна Рада VII скликання 

була повністю підпорядкована Президенту через повернення до президентсько- 

парламентарної республіки. В цей період відбувається монополізація паливно-

енергетичної та фінансової сфер, посилення корупції на всіх рівнях влади, 

тінізації економіки та непотизму. Федерація роботодавців України оцінила 

обсяг корупції в національній економіці з 2010 по 2014 рік в більш ніж 500 

млрд гривень [91]. Значний вплив влади помітний в контролі над тендерами 

державних закупівель, переможцями в яких досить часто ставали наближені до 

колишнього президента особи. Вибори до Верховної Ради VII скликання, що 

проводилися в 2012 році, сприяли зміцненню позицій бізнесу у владі, і служили 

зручним джерелом подальшого просування економічних інтересів правлячою 

«Партією Регіонів». Такі умови не стимулювали налагодження 

багатостороннього діалогу, в якому брали б участі представники третього 

сектору. 

Після «Революції Гідності» почався новий етап в історії українського 

суспільства. Головними завданнями Революції, серед іншого, були 

демократизація політичних процесів, розвиток громадянського суспільства, 

розширення представництва третього сектору у владі, європейський вектор 

розвитку держави. Зважаючи на це, вибори депутатів до Верховної Ради VIII 

скликання повинні були змінити політичний клімат в країні та зруйнувати 

усталену систему «бізнес-влада». Найбільшу кількість мандатів отримали 
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«Блок Петра Порошенка» та політична партія «Народний фронт», які, втім як і 

всі інші, не змогли розвести державні інтереси та інтереси бізнесу, які вони 

представляли.  

Таким чином, можна констатувати, що найбільш поширеним варіантом 

біпартистських відносин в Україні стало електоральне представництво бізнесу 

у парламенті, яке постійно збільшувалося. З другого боку, ця взаємодія не 

супроводжувалося напрацюванням ідей соціальної відповідальності бізнесу, які 

є важливим атрибутом неокорпоративних відносин у країнах Європи. 

 В українському науковому дискурсі виокремлюють три наслідки 

переважання в парламенті представників фінансово-промислових груп: по-

перше, це підміна функції електорального та територіального представництва 

представництвом функціональним, яке має наслідком збої у функціонування 

представницьких форм демократії. Функціональне представництво - 

неодмінний атрибут неокорпоративних відносин, так як припускає прямі 

зв'язки між організованими групами інтересів і владою, проте в рамках 

електорального процесу таке представництво повинно бути зведене до 

мінімуму. По-друге, руйнування основ існування парламентської опозиції, 

оскільки поширені в українській політичній практиці джерела фінансування 

унеможливлюють перебування партії в опозиції, особливо до виконавчої гілки 

влади. Внаслідок цього політична боротьба парламентських сил зводиться до 

боротьби за вплив на розподіл ресурсів. Однак з даною тезою автор не зовсім 

згоден: якраз боротьба за позначені ресурси і є рушійною силою опозиційної 

діяльності, проте сама її сутність спотворюється. І, нарешті, третій момент - це 

зникнення ідеологічної складової діяльності партій. Діяльність останніх 

починає визначатися інтересами партійних спонсорів, а не особливостями 

світосприйняття, як результат - парламентські фракції партій починають діяти 

як лобістські угруповання [80, c. 32-33]. 

Олігархізація влади, яка відбувається завдяки електорального процесу, 

несе в собі загрозу перетворення політики на засіб збагачення окремих 
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політиків, зменшення ролі держави і можливостей її впливу на об'єднання 

підприємців, дестабілізації економічної сфери, появи монополій і олігополій. 

Крім того, залучення представників бізнесу до парламенту ставить на перший 

план питання про якість політичної еліти як такої і її можливості виражати 

публічні інтереси. Сьогодні для України як ніколи важливо трансформувати 

відносини «бізнес-влада» в дієву систему партнерства - між бізнесом, 

державою та третім сектором, яка повинна відбуватися поза електоральним 

процесом. На законодавчому рівні умови для ефективної діяльності такої 

моделі вже створені.  

Сьогодні українська держава, використовуючи рекомендації Міжнародної 

організації праці, зменшує обсяг своїх регулятивних функцій. При цьому 

відбувається процес зміни ролі органів державної влади завдяки формуванню 

самостійних суб’єктів соціально-економічних відносин, насамперед, найманих 

працівників і їхніх представницьких організацій. Крім того, з’являються 

потужні об’єднання підприємців, які співпрацюють з державою поза 

електоральним процесом: організації підприємців взаємодіють з Кабінетом 

міністрів, беруть участь в розробці нормативних актів, працюють в якості 

експертів в Робочих групах при міністерствах. Наприклад, з ініціативи та за 

участю УСПП (Українського союзу промисловців і підприємців) розроблені і 

прийняті ЗУ «Про організації роботодавців» (2001), «Про міжнародне приватне 

право» (2002), «Про внесення змін до деяких законів України (які стосуються 

платників податків») (2005), «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» (2007) і т.д.; також за активної 

участі УСПП в 2011 році прийнятий Податковий кодекс, члени спілки беруть 

участь у роботі урядових робочих груп, розробці важливих законодавчих 

проектів та цільових програм у соціально-економічній сфері як державного, так 

і регіонального значення. Так, в 2007, а потім в 2010 та в 2014 роках 

Український союз промисловців і підприємців - найбільше об'єднання 

представників бізнесу в Україні - підписав Меморандум з Кабінетом міністрів 
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України про партнерство і співпрацю. Також УСПП співпрацює і з іншими 

державними установами - Державною податковою і митною службою, 

Антимонопольним комітетом, Національною комісією з регулювання 

електроенергетики, з більшістю обласних державних адміністрацій, з якими 

також укладені різного роду угоди. Представники УСПП входять до складу рад 

і колегій центральних і регіональних органів виконавчої влади [89].  

Крім цього, для участі підприємців у обговореннях та консультаціях щодо 

важливих соціально-економічних проблем у 2000 році згідно з рішенням 

Кабінету міністрів України була створена Рада об'єднань підприємців України 

при Урядовому комітеті економічного розвитку, метою якої є налагодження 

зворотного зв'язку між підприємцями та органами влади. Також керівництво 

УСПП бере участь в діяльності інших комітетів, наприклад Національного 

комітету з промислового розвитку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 14 грудня 2016 року [65]. 

Розширення діяльності Української союзу промисловців і підприємців 

стало поштовхом до стимулювання активізації об'єднань підприємців, які 

представляють інтереси не лише великого бізнесу, але також малого і 

середнього. Сьогодні вони намагаються збільшити свій вплив на формальну 

процедуру прийняття рішень задля формування сприятливих умов для 

здійснення підприємницької діяльності. 

Для ведення тристороннього діалогу з боку роботодавців у 2002 році була 

створена Федерація роботодавців, до складу якої входять понад 80 галузевих і 

територіальних об'єднань, що представляють різні сектори економіки України. 

Для ведення колективних переговорів на базі Федерації роботодавців в 2009 

році створено спеціальний орган - Спільний представницький орган (СПО) з 

боку роботодавців на національному рівні.  

Якщо УСПП є однією з найбільших представницьких структур бізнесу, то 

щодо працівників те ж саме можна сказати про Федерацію Профспілок 

України, яка об'єднує близько 90 тисяч профспілкових організацій [90]. Для 
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ведення тристоронніх переговорів були створені в 2009 році Національний 

спільний представницький орган профспілок та профспілкових об'єднань і 

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових 

об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на 

національному рівні. У 2012 році в наслідок нової угоди цей орган був 

замінений на Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні. 

Однак при порівнянні Скандинавських країн та України легко побачити 

реальну обмеженість впливу українських профспілок на державну владу та 

нестійке положення в переговорах з роботодавцями. В Скандинавських країнах 

протягом тривалої історії партнерських відносин профспілки мали значний 

вплив на переговорний процес, іноді диктуючи умови роботодавцям та державі. 

Це відбувалося завдяки високому рівню підтримки професійних об’єднань з 

боку населення. В Україні, навпаки, через відсутність досвіду адекватної 

партнерської взаємодії протягом перших років після здобуття незалежності, 

наймані працівники, так само, як трудові колективи, не були відповідно 

представлені в політичній системі. Автор цілком погоджується з твердженням, 

що «протягом періоду незалежності України соціально-трудові відносини не 

отримали статусу загальної суспільної проблеми і нею не опікувалися провідні 

політичні інститути. Політичні інститути не розглядали профспілки та 

об’єднання підприємців як рівноправних політичних партнерів, систематично 

не виконували взяті на себе програмні зобов’язання» [109, c. 15]. Водночас самі 

профспілки довгий час не вписувалися в жодну із загальноприйнятих моделей 

представлення групових  інтересів (в числі яких - «неокорпоративна» модель). 

Їх діяльність відносили до патронажно-клієнталістської моделі захисту 

групових інтересів, яка безпосередньо гальмувала механізм утвердження 

корпоративістських стосунків між працею, капіталом і державою [1]. З часом 

трипартистська взаємодія була закріплена не лише на законодавчому рівні, але 

й поступово стала частиною політичної системи сучасної України. Однак 
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профспілковий рух досі має невирішені проблеми як в середині самих 

професійних спілок, так у їхніх зв’язках з різними державно-громадськими 

утвореннями [34, c. 3].  

З одного боку, можна спостерігати процес формування нових 

профспілкових організацій практично у всіх сферах, особливо у сфері 

виробничих, професійних, галузевих відносин, з другого – відбувається втрата 

мотивації членства в профспілках через низьку здатність останніх  ефективно 

захищати інтереси працівників [34, с.3]. Тобто кількість не переходить у якість, 

що підтверджують дані соціологічного дослідження Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. За 

результатами опитування Центру «Чи довіряєте Ви профспілкам?», повністю 

довірять профспілкам в Україні 6,3% населення, повністю не довіряють 25,7%, 

не мають чіткого уявлення про дієвість профспілок 22,8% [99]. Така динаміка 

зміни громадської думки продемонструвала зниження довіри найманих 

працівників до профспілок як соціальних партнерів. Більше того, існує значна 

частина працівників, які намагаються уникнути формального членства у 

профспілках, оскільки сприймають його як беззмістовну сплату членських 

внесків [34]. Однак таким чином вони виключаються з переговорного процесу: 

хоча статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачено 

поширення дії колективного договору (так само, як і  генеральної, галузевої 

(міжгалузевої), територіальної угод) «на всіх працівників підприємств 

незалежно від того, чи є вони членами профспілки» [66], але по факту  

профспілки, як представницькі органи однієї зі сторін соціального діалогу, не 

зацікавлені у захисті трудових і соціально-економічних інтересів найманих 

працівників, які не є їх членами. Останні фактично залишаються «за бортом» 

тристороннього діалогу.  

Також можна виокремити ще декілька причин слабкості профспілкового 

руху в Україні: по-перше, криза профспілкової ідеології. Нівелюється сама ідея 

профспілкового руху, який повинен відстоювати інтереси працівників шляхом 
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соціального діалогу, конструктивних акцій протесту і конкретних справ на 

локальному рівні.  Натомість профспілки діють як організаційні групи тиску 

(причому здебільшого лобіюючи інтереси керівництва), втрачають свою 

автентичність. В основному принципова позиція у профспілкових керівників 

спостерігається тільки при вирішенні проблем, які зачіпають особисті інтереси, 

а також стосуються збереження впливу у суспільстві, що визначає логіку дій 

профспілкових лідерів [106]. Профспілки стають «приводними пасками» 

владних структур і не відповідають своїм першочерговим завданням. Якщо в 

Скандинавських країнах профспілки мають чіткі вимоги щодо соціального 

захисту людини, то в Україні ситуація інакша:  відзначається низька роль 

переважної більшості сучасних профспілкових організацій у вирішенні 

найбільш важливих питань професійної діяльності їх членів і, як наслідок, 

низький ступінь довіри до самого інституту професійних спілок в нашому 

суспільстві. Тому можна погодиться з твердженням вчених Національного 

інституту стратегічних досліджень, що «за такої слабкості позицій 

профспілкового руху, чітка артикуляція інтересів і консолідована позиція 

роботодавців дозволяє їм направляти свою діяльність насамперед на 

лобіювання власних інтересів в органах законодавчої та виконавчої влади, а не 

на посилення соціального партнерства» [80, c. 41].  

По-друге, недостатня консолідація профспілкового руху. В Україні, до 

речі, як і в Скандинавії, набуває поширення тенденція до дроблення 

профспілкових організацій. За даними Департаменту державної реєстрації, на 

сьогоднішній момент зареєстровано 177 професійних спілок та їх об'єднань 

[20]. Однак до складу Федерації профспілок України входять лише 42 з них 

[80]. У зв'язку з цим відсутня єдність тактики діяльності у захисті прав та 

інтересів працівників, а також солідарність профспілок в їх відносинах з 

державою та роботодавцями. У підсумку, знижується загальна результативність 

діяльності профспілок та падає довіра найманих працівників до них. В 

аналітичній доповіді «Феномен неокорпоративізму: європейські 
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реалії та тенденції інституціювання в Україні», представленій співробітниками 

Національного інституту стратегічних досліджень, серед вад профспілкового 

руху виокремлюють, крім неконсолідованості, також їх неоднорідність, а саме 

наявність «традиційних», або «радянських» і «нових», або «альтернативних» 

профспілок. Практика засвідчує, що в Україні ще не відбулося повного 

роздержавлення «традиційних» профспілок, які б створили опозицію владним 

структурам, роботодавцям і політичним партіям. Більше того, практично всі 

профспілкові організації, які функціонують на базі державних установ і 

підприємств, підтримують стандарт одночасного членства як найманих 

працівників, так і представників роботодавців, що знижує потенціал цих 

профспілок як структури, яка покликана представляти інтереси найманих 

працівників саме перед роботодавцями, які об’єктивно мають протилежні 

позиції [34]. Водночас «альтернативні» профспілки надмірно політизовані та 

конфронтаційні, їм бракує переговорних здібностей. Перші об’єднані у 

Федерацію профспілок України з такими її особливостями, як змішане членство 

і лояльність до інтересів влади і роботодавців. До других належать невпливові і 

обмежені в ресурсах, нечисленні, незалежні від керівників, але одночасно без 

засобів впливу на роботодавця, профспілки (вільні, підприємців, фермерів, 

молодіжні, жіночі тощо).  

 «Альтернативні» профспілки схильні до радикалізму, і саме це відштовхує 

від них більш поміркованих прихильників. У результаті, перші не хочуть 

вступати в конструктивний і жорсткий діалог з владою і бізнесом, а другі не 

просто можуть. Таким чином, як «альтернативні», так і «традиційні» 

профспілки непродуктивно застосовують колективно-переговорну практику, 

що позначається на сумарній низькій результативності всього руху.  

 Крім того, вітчизняне законодавство тільки ускладнює ситуацію, 

звужуючи суб’єктність соціального діалогу. Так, відповідно до статті 6 Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні» право захищати інтереси найманих 

працівників мають тільки ті профспілкові організації, які відповідають 
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критеріям репрезентативності. Так, на національному рівні репрезентативними 

є об'єднання профспілок, які: «легалізовані (зареєстровані) відповідно до 

закону;  є всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, що налічують не менш як 

сто п'ятдесят тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації та 

об'єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-

територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 

Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки» [73]. 

Поділ профспілок на «репрезентативні» та «нерепрезентативні» по суті означає 

відхід від принципу рівності профспілкових об'єднань, закріпленого в статті 10 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Навіть 

не зважаючи на те, що запропонованим критеріям не змогли б відповідати 

навіть діючі профспілки Європейського Союзу та США, оскільки більшість з 

них за таких умов були б визнані «не репрезентативними» [1, с.4], подібне 

положення Закону України «Про соціальний діалог» суперечить положенням 

Конвенцій МОП №№87, 98, 144, 154, які були ратифіковані Україною. 

Відповідний закон позбавляє значну кількість профспілок можливості брати 

участь у роботі тристоронніх та двосторонніх органів соціального діалогу, 

причому це відбувається не тому, що ці профспілки дійсно є 

нерепрезентативними, а тому, що сама репрезентативність об'єднань 

визначається з використанням суб'єктивних та нечітких критеріїв. На практиці 

це призводить до виникнення ситуацій, коли єдиним суб´єктом «соціального 

діалогу» на національному та обласному рівнях виступає лише одне  об'єднання 

з числа «традиційних» профспілок, а нові профспілки опиняються за межами 

законодавчо визначених механізмів соціального діалогу, що фактично підриває 

саму його ідею, замінюючи реальний діалог імітацією.  

Загострює ситуацію стаття 8 ЗУ «Про соціальний діалог», яка  містить 

норму, яка припускає можливість недосягнення згоди між сторонами 

соціального діалогу:  «недосягнення компромісу між сторонами за 

результатами узгоджувальних процедур не може бути підставою для 
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перешкоджання роботі органів соціального діалогу» [73]. В результати 

засідання тристоронньої ради часто проходять без участі однієї із сторін 

соціального діалогу, що суперечить принципу трипартизму як 

основоположного для соціального діалогу. 

Отже, серед основних причин, які не дають змоги формувати ефективну 

модель соціального партнерства в Україні є: відсутність підтримки профспілок 

з боку найманих працівників, не результативна робота профспілок, яка є 

наслідком слабкості профспілкового руху в Україні, звуження суб’єктності 

соціального діалогу через поділ профспілок на «репрезентативні» / 

«нерепрезентативні» та домінування у відносинах «соціального діалогу» 

сторони роботодавця через використання передбачених вітчизняним 

законодавством механізмів та інститутів соціального діалогу на свою користь.  

Водночас не можна не відмітити тенденцію щодо розширення 

повноважень профспілок у переговорах з роботодавцями, що позитивно 

впливає на розвиток тристоронніх відносин. Так, попередня версія Трудового 

кодексу України звужувала повноваження профспілок у вирішенні колективних 

трудових спорів, визначених у Законі України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [71]. Останній надає профспілкам 

широкі повноваження з представництва і захисту колективних прав найманих 

працівників:  вони є суб’єктами формування та затвердження вимог найманих 

працівників на галузевому, територіальному та національному рівнях, а також 

входять до складу примирної комісії. Автори попереднього проекту Трудового 

кодексу намагалися звузити вищезгадані повноваження профспілок, 

позбавляючи їх права вимагати від роботодавця розірвання трудового договору 

у разі порушення трудового законодавства, погоджувати встановлення 

шестимісячного строку випробування при прийнятті на роботу та інше. Такий 

підхід не зміцнював профспілковий рух в Україні. Однак, завдяки високій 

активності профспілкових представників, вдалося переконати робочу групу 

розширити повноваження профспілкових організацій. Профспілки в 
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переговорному процесі нарешті чітко зазначили свою позицію стосовно 

неприйнятності урізання повноважень профспілок та порушення тим самим 

існуючих прав працівників у новому Трудовому кодексі. В результаті дискусії 

між профспілками, роботодавцями та профільним міністерством до поточної 

редакції кодексу було включено положення стосовно розірвання трудового 

договору профспілками, основних прав працівників та захисту їхніх прав. 

Прийняття нового Трудового кодексу не лише стане кроком вперед у 

налагодженні тристороннього діалогу, але й осучаснить та наблизить 

вітчизняне трудове законодавство до норм міжнародного права (Європейської 

соціальної хартії (переглянутої), Загальної декларації прав людини, 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і 

рекомендацій Міжнародної організації праці тощо).  

Зміни, що відбуваються у сфері становлення організованих 

представницьких органів, які виступають сторонами тристороннього діалогу, є 

свідченням розвитку громадянського суспільства, цивілізованого відстоювання 

населенням своїх інтересів та демократичної політичної культури, що виступає 

невід’ємною складовою соціального діалогу. Однак, умовою 

інституціоналізації соціального діалогу в Україні є не лише становлення його 

суб’єктів, а й формування законодавчих основ функціонування даного 

інституту та утворення відповідних органів тристоронньої взаємодії. 

Для розвитку соціального діалогу в Україні вже здійснено ряд доволі 

важливих кроків, наслідком яких стало закріплення тристоронніх відносин на 

законодавчому рівні. 

Формування законодавчої бази соціального партнерства в Україні 

почалося невдовзі після здобуття нашою державою незалежності. Правовою 

основою договірного регулювання відносин в соціально-економічній сфері став 

Закон України «Про об'єднання громадян», прийнятий в 1992 році (втратив 

чинність у 2013 році на підставі ЗУ «Про громадянські об'єднання»), відповідно 

до якого профспілки визнавалися громадськими організаціями, які об’єднують 
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громадян для задоволення та захисту їх інтересів, та ЗУ «Про охорону праці» 

від 1992 року, який передбачав державний нагляд за дотриманням прав 

працівників і процесом трудової діяльності, та давав профспілкам та їх 

об'єднанням право контролювати дотримання трудового законодавства [70]. 

Того ж 1992 року було укладено першу Угоду між Урядом України і 

профспілковими об'єднаннями України, яку підписали зразу шість 

профспілкових об’єднань (для порівняння - Угоду на між Урядом Української 

РСР і Радою Федерації незалежних профспілок України  1991 року від імені 

профспілок підписувало лише одне об’єднання – Федерація незалежних 

профспілок України (ФНПУ)). Важливе місце в налагодженні тристороннього 

діалогу мав ЗУ «Про колективні договори і угоди», прийнятий у 1993 році з 

метою «регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 

узгодження інтересів працівників і роботодавців» [66]. Водночас Указом 

Президента України створюється Національна рада соціального партнерства, 

яка була покликана здійснювати координацію діяльності сторін та посилювати 

їхню ролі у вирішенні проблем соціально-трудової сфери. Відповідно до Указу 

Президента, Національна рада соціального партнерства складалась з рівної 

кількості повноважних представників від кожної із сторін тристоронніх 

відносин, які здійснювали свої повноваження на громадських засадах [43]. 

Поряд з цим в 1993 році укладається перша Тарифна угода між Кабінетом 

Міністрів України і всеукраїнськими профспілками, а в листопаді 1998 року 

для  сприяння  врегулюванню  колективних  трудових конфліктів, забезпечення  

здійснення   соціального   діалогу та узгодження  пропозицій  сторін щодо  

розвитку  соціально-економічних та трудових відносин Указом Президента 

України створюється Національна служба посередництва і примирення [75]. 

Важливими нормативно-правовими актами в цій галузі також є: закони 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1995), «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998), «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999), «Про соціальний 
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діалог в Україні» (2010), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення сторін колективних договорів» (2012) (визначено 

рівні колективних переговорів та їх сторони), «Про організації роботодавців, їх 

об'єднання, права та гарантії їх діяльності» (2013), «Про Кабінет Міністрів 

України» (2014) (відповідно до статті 20 закону КМУ «виступає стороною 

соціального діалогу на національному рівні). 

В цьому контексті варто зазначити, що значну політичну підтримку 

соціальний діалог як інструмент підвищення ролі професійних спілок і 

організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні економічної та 

соціальної політики держави здобув після підписанням Указу Президента 

України  від 29 грудня 2005 року «Про розвиток соціального діалогу в 

Україні». Через п’ять років було прийнято ЗУ «Про соціальний діалог в 

Україні», який законодавчо закріпив правові засади організації та порядку 

ведення соціального діалогу в Україні. У законі були закріплені основні 

принципи соціального діалогу (такі, наприклад, як конструктивність і 

взаємодія, добровільність і взаємне прийняття взятих обов'язків, відкритість і 

гласність і т.п.), позначені рівні соціального діалогу (національний, 

територіальний і локальний) і його сторони (профспілкова, сторона 

роботодавців і сторона виконавчої влади), визначено чотири форми здійснення 

соціального діалогу (обмін інформацією, консультації, узгоджувальні 

процедури та колективні переговори щодо укладення договорів та угод), а 

також затверджені органи соціального діалогу [73]. Так, у Законі 

обговорюється створення Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради і територіальних тристоронніх соціально-економічних рад. 

Як можна побачити, за роки незалежності в Україні в основному було 

сформовано правові засади реалізації державної політики, які заклали основи 

організаційного оформлення вітчизняної системи соціального діалогу. 

Для забезпечення соціального діалогу як одного з головних інструментів 

збереження соціальної стабільності та підвищення ролі  профспілок  і  
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організацій роботодавців  у  формуванні  економічної  та соціальної політики 

держави в Україні створюються тристоронні органи, такі, наприклад, як 

згадувана Національна тристороння соціально-економічна рада, яка Указом 

Президента України в 2011 році отримала статус постійно діючого органу. 

Відповідно до законодавства, Рада складається з однакової кількості 

представників трьох сторін соціального діалогу: по 20 осіб від всеукраїнських 

об'єднань профспілок, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та 

Кабінету Міністрів України. Крім цього, соціальний діалог реалізується через 

різні постійні і тимчасові органи, трьох- і двосторонні ради в різних галузях, 

регіонах, підприємствах, тристоронні групи для підготовки законодавчих актів, 

а також через посередницькі структури, такі як Національна служба 

посередництва і примирення (НСПП) та її територіальні відділення. Створена в 

1998 році, НСПП займається врегулюванням колективних трудових спорів та 

запобіганням їх появи, забезпеченням стабільності соціально-трудових 

відносин і виробленням пропозицій щодо розвитку соціально-економічних і 

трудових відносин в Україні. Так, в 2015 році НСПП брала участь у вдалому 

врегулюванні 188 колективних трудових спорів, більшість з яких відбувалися 

на виробничому рівні, а також у проведенні 2082 процедурах примирення, 

серед яких погоджувальні зустрічі, проведення засідань примирних комісій і 

трудових арбітражі [51]. 

Таким чином, соціальний діалог в Україні здійснюється на всіх рівнях - 

крім всеукраїнських, існують органи територіальні і навіть органи, які 

регулюють відносини на мікрорівні - рівні окремих фірм і підприємств; 

ведуться переговори і здійснюється укладання колективних договорів і угод на 

кожному з цих рівнів. Метою останніх є знаходження спільних інтересів 

власників підприємств і найманих робітників. Не можна не відмітити, що в 

Скандинавії соціальний діалог має таку ж специфіку: відбувається на всіх  

трьох рівнях і передбачає укладання колективних угод, які не суперечать 

загальнонаціональній угоді. 
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Отже, невід’ємною характеристикою системи соціального діалогу є 

колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин, яке 

реалізується на різних рівнях. Практика укладання колективних договорів 

свідчить, що вони зачіпають широке коло питань – від розміру заробітної плати 

до умов праці та основних обов’язків адміністрації і робітників [43].  

 В українській моделі соціального діалогу колективні договори й угоди 

орієнтовані, по-перше, на задоволення соціальних очікувань суб’єктів 

соціально-трудових відносин, по-друге, на пошук балансу соціальних інтересів 

як сукупності найважливіших стимул-реакцій, що спонукають соціальну групу 

до забезпечення активної діяльності та соціальної взаємодії, по-третє, на 

соціалізацію відносин роботодавців і найманих працівників [48, c. 43-44].  

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», 

колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні представлене 

на державному, галузевому, територіальному та виробничому рівнях [66]. 

Загальні принципи регулювання соціально-трудових відносин на найвищому, 

національному, рівні визначає Генеральна угода між Кабінетом Міністрів, 

всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб'єднаннями. Галузеві та регіональні угоди між 

представницькими органами бізнесу, праці і влади не можуть погіршувати 

становище працівників в порівнянні з Генеральною угодою. Колективні 

договори доповнюють і розвивають норми, викладені у генеральних, галузевих 

і територіальних угодах. 

Генеральні угоди між Кабінетом Міністрів, всеукраїнськими об'єднаннями 

організацій роботодавців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб'єднаннями беруть свій початок в 1997 році. Аналогічні угоди в 

наступним укладалися на 1999-2000, 2002-2003, 2004-2005, 2008-2009 і 2010-

2012, 2016-2017 роки. В угодах, що укладаються на національному рівні, 

прописуються середній і мінімальний рівні заробітної плати на заданий період, 

умови праці та відпочинку, соціальний захист працівників тощо. Однак, не 
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дивлячись на те, що в Генеральній угоді значна увага приділяється ролі 

профспілок та їх об'єднань, в реальності їх права відчутно утискаються. Це 

призводить до невиконання роботодавцями ряду положень даної угоди, 

насамперед, щодо розмірів заробітної плати.  Наприклад, не всі роботодавці 

дотримувалися норми Генеральної угоди 2010-2012 року щодо розміру 

заробітної плати працівників: за даними Державної служби статистики України 

для 1,9% працівників мінімальна тарифна ставка була встановлена нижче 

законодавчо визначеної, також не виконувалась норма щодо поступового 

наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45% від середньої 

заробітної плати, виникало багато проблем, що стосувалися повного погашення 

заборгованості з виплат заробітної плати [24, с. 69]. Виконання угоди 2016-2017 

років також було пов’язано з дискусією між профспілками та роботодавцями з 

приводу визначення розміру тарифної ставки робітника І розряду на 2017 рік на 

підприємствах і організаціях небюджетної сфери, зокрема її підвищення на 

2048 гривень, що відповідає пункту 2.19 Генеральної угоди  [90]. З другого 

боку, Федерація роботодавців мала претензії до держави в розрізі виконання 

останньою своїх зобов’язань: станом на 1 січня 2017 року не виконувались 

зобов’язання щодо кредитування реального сектору економіки та положення, 

що стосуються погашення заборгованості держави перед бізнесом з 

відшкодування ПДВ і повернення передплат податку на прибуток [32]. 

Безумовно, ці угоди мають і позитивні моменти, піднімаючи на новий рівень 

тристоронній діалог в Україні. Так, згідно з Генеральною угодою, профспілкова 

сторона вперше має можливість направляти Кабінету міністрів і Спільному 

представницькому органу роботодавців дані про факти порушень даної угоди і 

проводити тристоронні консультації з метою їх усунення. Крім того, 

переговори щодо укладання Генеральної угоди на 2016-2017 роки показали 

принциповість профспілок у відстоюванні гідної заробітної плати. Тим не 

менш, відповідні угоди мають не надто високу продуктивність через низьку 

відповідальність роботодавців та невиконання обіцянок з боку держави.  
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Таким чином, у розвитку діалогу «бізнесу-праця-держава» можна 

побачити позитивні зміни, які полягають, з одного боку, у розумінні державою 

необхідності залучення організованих представників бізнесу (не тільки 

великого) у процес розробки політичних та соціально-економічних рішень, а 

також делегування йому деяких повноважень, що впливають на результат 

прийняття цих рішень органами державної влади. Зокрема, за сприяння сторін 

соціального діалогу було ухвалено низку законодавчих актів, наприклад, ЗУ  

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням» (всі три закони передбачають 

перехід до управління страхуванням на тристоронній основі: держава-

роботодавці-профспілки), «Про зайнятість населення» тощо. З другого боку, у 

розширенні повноважень профспілок як сторони соціального діалогу. 

Водночас для України властиве не просто співіснування підприємництва 

та бюрократії, а їх зрощування, підміна державних інтересів бізнес-інтересами. 

Крім того, відсутня соціальна відповідальність бізнесу, а в самій корпоративній 

взаємодії представники праці і суспільства або взагалі не мають 

представництва, або мають тільки формальне представництво. Хоча всі 

інституційні передумови для такої взаємодії створені.  

Отже, можна виокремити такі особливості становлення інституту 

соціального діалогу в Україні: 1) його виникнення відбувалося одночасно зі 

становленням громадянського суспільства та ринкових відносин, а відтак, у 

період, коли тільки почали формуватися такі важливі інститути громадянського 

суспільства, як вільні профспілки та приватна власність і суб’єкти 

підприємництва; 2) процес первинного нагромадження капіталу відбувався не у 

формі цивілізованого переходу до ринкових відносин, а у незаконний та 
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соціально несправедливий спосіб первісного нагромадження капіталу, що 

призвело до виникнення фінансово-олігархічних груп; 3) об’єднання 

роботодавців формувалися з метою лобіювання інтересів власного бізнесу; 4) 

існування проблеми ринкової переорієнтації профспілок, як наслідок, 

продовження функціонування «традиційних» профспілкових об’єднань, що 

«дісталися» Україні від радянської епохи; 5) відсутність соціальної 

відповідальності бізнесу; 6) обмеження членства у тристоронніх органах 

соціального партнерства через існування критерію «репрезентативності»; 7) 

залежність становлення соціального діалогу від суб’єктивних факторів, таких 

як політична воля керівництва держави, лідера громадського об’єднання, 

певної групи осіб. 

Можна зробити висновок, що не зважаючи на спробу керівництва нашої 

держави впровадити західний досвід регулювання соціально-трудових 

відносин, заснований на співробітництві держави, бізнесу та праці, через 

об’єктивні та суб’єктивні причини не вдалося досягти відчутного ефекту для 

економічної і соціальної сфер від впровадження даного інституту.  

Якщо порівнювати досвід Скандинавських країн та України, можна 

побачити спільні та відмінні риси обох систем.  

Скандинавський «корпоративізм комісій» та український соціальний 

діалог об’єднує наявність головних елементів системи партнерства – 

тристоронніх органів, що формуються із представників найманих працівників, 

роботодавців та виконавчої влади; реалізація взаємодії між ними на різних 

рівнях регулювання соціально-економічних відносин; наявність сукупності 

законодавчих актів  та спільних документів, таких як колективні договори та 

угоди.  

Водночас, існують великі розбіжності між двома система, такі як:  

1) відповідна культура соціального партнерства. В Скандинавії перші 

угоди між профспілками та роботодавцями було укладено у кінці ХІХ-початку 

ХХ століття. Теж саме стосується залучення представників сторін до участі в 
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державних структурах. Тобто, традиція корпоративності існувала там протягом 

століття, що не могло не вплинути на ефективність впроваджених  

корпоративних інститутів. В Україні традиція соціальної корпоративності не 

була сформована в наслідок заперечення радянською владою тези щодо 

існування суперечностей між працею та капіталом; 

2) розвиток громадянського суспільства, оформленість профспілкового 

руху та класу підприємців. В Скандинавських країнах організації роботодавців 

та організації профспілок були остаточно сформовані до Другої світової війни, 

що значно посилювало їхні можливості впливати на владу. В Україні за роки 

перебування у складі СРСР не було сформовано самостійних профспілок. Вони 

існували у якості провладних організацій і не мали на меті захист інтересів 

своїх членів. Крім того, капіталісти були проголошені «класовими ворогами». 

Зі згортанням політики НЕПу клас капіталістів зник як суспільний прошарок: з 

одноко боку, проти нього велася боротьба шляхом репресій, а з іншого – сама 

ідеологія суспільно-політичного та економічного ладу виключала можливість 

приватної власності і відповідно капіталісти як суспільний прошарок були 

позбавлені права на існування. Тому на момент здобуття незалежності в 

Україні не було сформовано жодного об’єднання підприємців. Надалі розвиток 

цієї соціальної верстви відбувався за іншим сценарієм, ніж у демократичних 

європейських країнах, про що було зазначено вище; 

3) авторитет профспілок. В таких країнах, як Данія, Швеція, Норвегія 

наприкінці 90-х років профспілки охоплювали 90% всіх працюючих [29]. У цих 

країнах система партнерських відносин організацій роботодавців та профспілок 

заснована на принципах довіри, співробітництва та взаєморозуміння, що  

знаходить відображення в авторитеті профспілок серед найманих працівників. 

В Україні відсутня консолідованість профспілкового руху. Це стосується як 

протиріч між «старими» та «новими» профспілками, так і розриву між 

рядовими членами та керівництвом профспілкових організацій. Як наслідок – 

низький авторитет та довіра до профспілкового руху у суспільстві; 
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4) формування і розвиток демократичних процедур прийняття рішень на 

всіх рівнях суспільних відносин. Повоєнний період у Скандинавії 

характеризувався розвитком демократичних процедур прийняття рішень та 

налагодженням ефективного зв’язку між владними органами та громадянами. 

Уряди реагували на виступи найманих працівників, а наявність демократичної 

правової держави гарантувала відповідальність роботодавців за порушення 

взятих на себе зобов’язань. В Україні через нерозвиненість демократичних 

процедур, зворотний зв’язок між суб’єктами соціального партнерства працює 

незадовільно. Більше того, бізнес воліє використовувати інші засоби впливу на 

владу, ніж колективні угоди та переговори (наприклад, лобізм, політичний 

тиск/шантаж тощо); 

5) ідеологія соціального партнерства як складова скандинавської моделі 

неокорпоративізму. Переговори та укладання колективних договорів і угод є 

важливим елементом соціального діалогу, однак соціальний діалог не 

зводиться лише до цього, він є набагато складнішим явищем, яке ґрунтується 

на ідеології співпраці двох найбільших соціальних класів у суспільстві - 

власників і найманих працівників. Але в Україні саме формальні механізми 

визначають модель соціального діалогу і, можливо, через це не мають такої 

ефективності, як у Швеції, Данії та Норвегії; 

6) сутність скандинавської моделі неокорпоративізму складають соціал-

демократичні принципи, які знаходять прояв у таких рисах цієї моделі, як 

високий рівень правової захищеності працівника, жорсткі норми трудового 

права, орієнтовані на збереження робочих місць, високий законодавчо 

встановлений мінімум оплати праці, відносно невелика диференціація оплати 

праці [29]. Україна, відповідно до Конституції, також визначається як соціальна 

держава, однак реальна економічна спроможність не дозволяє реалізувати на 

практиці гарантовані конституцією норми соціальної держави. Слабкість 

механізмів реалізації та контролю прописаних положень, прогалини у 

законодавстві та наявність тіньового сектору трудових відносин, учасників 
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якого не можна захистити в принципі, руйнує ідею «соціальної держави», і 

разом з цим - звужує  можливості системи соціального діалогу. 

 

3.2. Тенденції та перспективи впровадження неокорпоративної моделі 

представництва інтересів в Україні 

 

Ефективність моделей неокорпоративізму визначається умовами, в яких 

вони функціонують. З матеріалу, викладеного у попередній частині 

дослідження, стає зрозумілим, що в Україні розвиток системи тристороннього 

партнерства відбувається доволі повільно через низку причин: радянське 

минуле з відповідними інститутами і бюрократичним апаратом, корупція, 

панування в економічній та політичній сферах великого бізнесу, наявність 

тіньового сектору економіки, недостатня розвиненість громадянського 

суспільства та профспілкового руху. Але по мірі орієнтації України на 

європейські стандарти приходить усвідомлення необхідності розвитку 

співпраці держави з групами інтересів і передачі останнім частини відповідних 

повноважень, як це властиво європейським країнам. Повільно, але створюються 

необхідні умови для активізації тристоронньої взаємодії. Так, А. Бержанір 

стверджує, що якнайменше чотири таких умови вже створено. По-перше, це 

визнання Європейським Союзом України як країни з ринковою економікою, в 

якій вже сформувався відповідний прошарок підприємців. По-друге, існування 

різних профспілкові організації для репрезентації та захисту інтересів найманих 

працівників, а також їхніх об’єднань загальнодержавного рівня. По-третє, 

сформованість політико-правового поля для розвитку соціального діалогу на 

тристоронній основі. По-четверте, проголошена готовність держава бути 

посередником у відносинах між найманими працівниками і роботодавцями [5]. 

Крім того, не менш важливим для становлення системи регулювання соціально-

трудових відносин на основі соціального діалогу є формування громадянського 

суспільства. Події «Революції Гідності» 2013-2014 років мобілізували 
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громадськість та показали, що Україна має хороший потенціал для розвитку 

громадянського суспільства. Це стосується не лише протестних форм 

громадської активності, але й захисту своїх законних інтересів. Власне, за роки 

незалежності зазнала змін модель взаємовідносин громадянського суспільства з 

державою. Остання почала сприймати громадянське суспільство як важливого 

партнера. На користь цього, зокрема, свідчить і затвердження указом 

Президента України від 26 лютого 2016 р. Національної стратегії розвиткові 

громадянського суспільства, а також затвердження Кабінетом Міністрів 

України  плану дій із впровадження ініціатив «Партнерство «Відкритий Уряд» 

у 2014 - 2015 роках та «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках, які 

реалізуються у партнерстві з органами виконавчої влади, інститутами 

громадянського суспільства, міжнародними організаціями та бізнес-

структурами. Вбачається, що ці ініціативу знаменують собою новий етап 

розвитку громадянського суспільства та його інститутів, серед яких – інститут 

соціального діалогу. 

Водночас, розвиток даного інституту в сучасній Україні характеризується 

наявністю суперечливих тенденцій. З одного боку, дійсно, спостерігаються 

позитивні зрушення, наприклад, зростає активність профспілкового руху, їхні 

вимоги стають більш жорсткими, особливо у сфері встановлення заробітної 

плати. З другого, профспілки продовжують піддаватися тиску як з боку бізнесу, 

так і чиновницького апарату. Найбільш імовірна причина такої ситуації – 

відсутність єдності у профспілковому русі. Профспілки виступають 

розрізненою силою, тоді як об’єднання роботодавців виконують передусім 

функцію лобіювання інтересів бізнесу в органах виконавчої й законодавчої 

влади. Тому законодавчо визначені права та обов’язки, підписані колективні 

угоди не гарантують їх виконання.   

Крім того, варто згадати, що в Україні одночасно реалізуються 

біпартистські і трипартистські відносини, при цьому перші мають явну 

перевагу над другими, що означає ігнорування інтересів профспілок під час 
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таких переговорів. На додаток, відносини між державою та бізнесом не 

будуються на принципі пріоритетної ролі держави. Тісний зв’язок між бізнесом 

та чиновницьким апаратом усуває межі між ними, змушує нехтувати 

інтересами держави. Як вже зазначалося, така модель відносин «влада-бізнес» 

не є екстраординарним явищем для пострадянських країнах і навіть має свою 

назві – «олігархічний корпоративізм» [58]. Тому завдання України на шляху до 

ефективного соціального діалогу – перейти від існуючої моделі відносин  до 

європейського, ліберального (соціального) корпоративізму, де жоден із 

партнерів не має істотних переваг над іншими. Проте слабкість демократичних 

структур в Україні не робить цей процес швидким. Тенденція до укрупнення 

корпорацій та олігархізації влади в Україні не знижується, навпаки, відповідно 

до статистики, продемонстрованої у попередньому розділі, вплив олігархічних 

угруповань на владу з року в рік зростає. Отже, перед українською державою 

висувається на передній план проблема подолання спадщини минулого - 

панування олігархії та зрощення бізнесу і влади - і побудова демократичної 

держави з ринковою економікою, яка зможе забезпечити чесний і відкритий 

діалог усіх суб'єктів корпоративних відносин. «Для цього потрібно, щоб старі 

радянські культурні норми були витиснені новими ринковими відносинами як 

більш ефективними...Отже на зміну багаторічному пануванню «нормативного 

колективізму» і патерналізму повинні прийти партнерські відносини» [30]. 

Першочергове завдання для побудови неокорпоративізму в Україні - відділення 

великого бізнесу від політики і влади. Фінансово-промислові групи повинні 

перестати спекулювати на суспільних проблемах задля досягнення власних 

інтересів, а держава - надавати для них різноманітні пільги та преференції.  

Вихід з існуючого положення вбачається у поглибленні і розширенні 

демократичних інститутів, зміцненні громадянського суспільства, дієвій 

реалізації принципів правової і соціальної держави. Так як в Україні існує 

проблема невідповідності декларованих принципів їх реальному 

запровадженню, необхідно на законодавчому рівні забезпечити ефективні 
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механізми контролю реалізації нормативно-правових актів у даній сфері, 

створити відповідні органи контролю, ввести санкції щодо невиконання 

учасниками договірних відносин своїх зобов'язань, забезпечити їх 

рівноправність. 

Ще однією невирішеною проблемою для України залишається 

неефективна, імітаційна, діяльність інститутів соціального захисту населення, 

їх формальний характер. Особливо це стосується профспілкових організацій, 

які покликані захищати працівників найманої праці. Для побудови ефективного 

діалогу і партнерських відносин необхідне зміцнення профспілкового руху, 

який має складатися з незалежних дієздатних профспілок, які мають 

одностайність щодо головних методів досягнення спільних цілей. В Україні, як 

вже зазначалося, в профспілковому русі досі спостерігається боротьба і 

суперництво між «незалежними» і «традиційними» профспілками. «В 

результаті профспілковий рух є розпорошеним, відбувається … збільшення (у 

тому числі штучне) кількості профспілкових організацій, але це не спричиняє 

до підвищення їх ефективності як захисників інтересів найманих працівників» 

[85, c. 218]. Профспілки не виконують повною мірою своїх функцій стосовно 

захисту соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників і часто 

не можуть досягти потрібних результатів у переговорах з роботодавцями та 

державою. Нерозвиненість демократії, недосконалість трудового 

законодавства, слабкість контролю за його дотриманням, відсутність 

позитивних зрушень продовжують робити соціальний діалог в країні лише 

декларованим явищем, реальне впровадження якого відкладається на невідому 

перспективу, не зважаючи на існуюче законодавство та декларації державних 

чиновників. 

Для поліпшення даної ситуації, в першу чергу, необхідно реформувати 

діяльність профспілок. По-перше, треба провести реформування профспілкової 

ідеології, яка б проголошувала їх автономію, єдність і несуперечність інтересів; 

підзвітність керівних органів членам профспілок, відстоювання перед владою і 
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роботодавцями інтересів найманих працівників, не дивлячись на тиск з боку 

перших; ліквідацію формальних, «маріонеткових», профспілок; посилення 

якості профспілкової діяльності, а не їх кількості; удосконалення колективних 

договорів, що регулюють соціально-трудові відносини; а також підвищення 

обізнаності працівників з їх змістом та станом виконання. По-друге, необхідно 

використовувати світовий досвід розвитку і практичної діяльності профспілок, 

які в розвинених країнах можуть виступати дієвими каталізаторами досягнення 

соціальної рівноваги (наприклад, досвід створення профспілковими 

об'єднаннями політичної партії, що представляє їхні інтереси в парламенті, 

опублікування результатів діяльності профспілок, злиття професійних 

організацій та їх укрупнення, співпраця зі ЗМІ ) і враховувати існуючі світові 

норми трудової діяльності, наприклад, Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права від 19 грудня 1966 року Конвенція МОП «Про свободу 

асоціації та захист права на організацію» (№ 87, 1948 рік), Конвенція МОП 

«Про право на організацію та ведення колективних переговорів» (№ 98, 1949 

рік), Декларація МОП «Про тристоронні консультації в сфері впровадження в 

життя міжнародних норм в законодавство про працю» (№ 144, 1976 рік). У 

науковій літературі виокремлюють також такі напрями реформування 

діяльності профспілок, як «розширення суспільної бази їх діяльності за рахунок 

поширення реального членства трудящих у профспілках з метою створення 

громадянської основи для забезпечення соціальної безпеки людини, її 

надійного соціального захисту; активізація трудового потенціалу громадян на 

основі посилення трудової мотивації, подолання деструктивних явищ, що 

поширилися в трудовій сфері в період кризи; реалізація функцій захисту прав і 

інтересів працівників у соціально-трудовій сфері; розробка пакету 

рекомендацій по правилам і процедурам соціальної діяльності та 

відповідальності роботодавців і профспілок на рівні підприємств і регіонів» [85, 

c. 221].  
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Одним із ключових аспектів неокорпоративізму є соціальна 

відповідальність, пов’язана з іншим важливим агентом корпоративних відносин 

– роботодавцями. Соціально відповідальна поведінка дозволяє отримати 

взаємовигідні інвестиції і «вибудовувати довгострокову політику співпраці, як 

на рівні галузі, так і в системі взаємодії «держава – бізнес – суспільство» [4]. У 

сучасному світі соціально відповідальна діяльність бізнесу є 

загальноприйнятим правилом і пов’язана в тому числі з  вирішенням широкого 

кола соціальних проблем на різних рівнях ієрархічної структури держави, 

інтеграцією бізнесу із базовими загальнолюдськими цінностями та 

гармонійним співіснуванням, взаємодією і діалогом представників влади, 

бізнесу і суспільства. В Україні соціальна відповідальність знаходиться на 

стадії становлення. Вітчизняні дослідження виявили, що майже третина 

компаній не приймає безпосередньої участі у підтримці соціального розвитку 

через інститут соціальної відповідальності. Так, «опитування підприємств 

різних сфер діяльності щодо необхідності впровадження КСВ (корпоративної 

соціальної відповідальності. - авт.) у ведення бізнесу показало, що лише 

половина опитаних (53,3 %) вважають за необхідне ввести на підприємствах 

політику і практику соціальної відповідальності, 41,1% не вважають це 

потрібним і останні 5,6 % компаній відзначили відсутність необхідності 

впровадження соціальної відповідальності» [6, c. 13]. За результатами іншого 

опитування, яке було проведено в Україні в 2015 році, серед представників 

малого та середнього бізнесу щодо корпоративної соціальної відповідальності 

[16], кількість компаній, залучених до КСВ, склала близько 55%.  Водночас, 

згідно з даними Державної служби статистики України, витрати підприємств на 

соціальну відповідальність з 2010 по 2015 роки зросли на 30% [39]: обсяг 

податку на прибуток знизився на 4%(з 40359,1 до 39053,2 млн грн), Витрати на 

науково-технічні роботи зросли на 35% (з 8825,6 до 11884,0 млн грн),  витрати 

на персонал на 49%(з 263803,2 до 392558,1 млн грн), витрати на благодійність – 

в 4 рази (220%) 593,4 до 1,900 млрд грн), екологічні платежі – на 70% (1361,2 
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до 2419,3 млн грн) [22]. Однак потрібно зауважити, що поняття соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні та за кордоном трактуються по-різному. У 

розумінні іноземних компаній це означає дотримання компанією норм 

громадянського суспільства, піклування про матеріальне благополуччя своїх 

співробітників, ефективне розпорядження ресурсами, стимулювання та 

підтримку інновації. Натомість вітчизняні підприємці сприймають свою 

соціальну роль більш вузько: як виконання встановлених законами зобов’язань 

перед державою, сплату податків та витрати на доброчинність [40, c. 618-19]. 

Органи влади також розглядають інститут соціальної відповідальності 

здебільшого як елемент додаткового оподаткування бізнесу. 

Серед причин низького рівня розвитку соціальної відповідальності бізнесу 

можна назвати як недостатність ресурсів, так і впевненість у тому, що 

проведення заходів, які сприяють впровадженню соціальної відповідальності - 

це не завданням підприємців, а держави. Тим не менш, для наближення до 

європейських і світових стандартів і для подальшого розвитку корпоративних 

відносин необхідно, щоб бізнес дотримувався своїх зобов'язань як перед 

державою, так і перед суспільством. Необхідно трансформувати саме ставлення 

до них: соціальний та екологічний добробут, соціально-економічний розвиток 

мають стати одними з пріоритетних напрямів діяльності бізнесу. Так само 

держава, вимагаючи від соціальних партнерів, (насамперед бізнесу) бути 

соціально відповідальними (детінізувати зарплати, створювати хороші умови 

для найманих працівників, сплачувати відповідні податки, відповідати 

критеріям прозорості тощо), має компенсувати додаткові витрати підприємців 

на реалізацію поставлених завдань шляхом створення відповідних умов для 

розвитку соціального діалогу, зокрема, посиленням впливу бізнесу і найманих 

працівників на урядову політику, особливо в податковій, соціальній, 

інвестиційній та регуляторній сферах. Причому інструменти такого  впливу 

мають бути  реформовані, адже на даному етапі розвитку соціального діалогу 

реальний вплив на політику має здебільшого  великий бізнес, а такі  інституції, 
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як громадські ради, які представляють малий та середній бізнес, мають суто 

формальний вплив на політику [94]. 

 Отже, для популяризації соціальної відповідальності потрібно розвивати 

корпоративну культуру і стимулювати бізнес до соціально відповідальної 

діяльності шляхом запровадження таких заходів, як, наприклад, використання 

пільгових програм у сфері оподаткування, надання привілеїв «доступу до 

урядової політики» компаніям, що практикують введення програм соціальної 

відповідальності, проведення освітніх заходів для громадськості та широкого її 

інформування з метою можливості останньої чинити тиск на бізнес. 

Забезпечення захисту здоров'я та безпеки споживачів і найманих працівників, 

захист природних ресурсів, взаємодія з громадськістю, створення довірчих 

взаємин між бізнесом, суспільством і державою - ті основні напрямки, за якими 

повинна відбуватися діяльність бізнес-структур.  

Соціальна активність бізнесу може істотно зрости, якщо держава буде 

створювати різні стимули і сприятливе соціальне середовище для діяльності 

підприємців. При цьому ця середа утворюється не самою державою, а через 

посередництво інститутів громадянського суспільства, наприклад, бізнес-

асоціацій, ЗМІ, громадських благодійних організацій, наукових установ тощо. 

Результатом даних заходів має стати ухвалення та реалізація бізнесом 

обдуманих рішень та налагодження консенсусних і узгоджених відносин з 

урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.  

Отже, для досягнення позитивних змін в сфері соціально-трудових 

відносин необхідно, аби всі сторони виявляли активність та визнавали за 

потрібне інтегруватися в систему соціального діалогу. Зокрема, в межах цієї 

системи має бути забезпечений баланс представництва інтересів великого, 

середнього та малого бізнесу з урахуванням економічної та соціальної ролі 

кожного з цих сегментів. Сьогодні їхній вплив на державну політику є вкрай 

розбалансований: «якщо великий бізнес вирішує свої проблеми кулуарно, то 

малий та середній бізнеси, які в цивілізованих країнах є основою економічного 
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зростання, соціальної відповідальності, зайнятості, а отже, і сталого розвитку, 

по-суті позбавлені реальних важелів (окрім протестів) впливу, в тому числі і на 

національному рівні соціального діалогу» [94]. На нашу думку, коло суб’єктів 

соціального діалогу повинно виглядати наступним чином: з боку публічної 

повинні бути представлені Кабінет Міністрів України, профільні міністерства 

та відомства, місцеві органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також Верховна Рада як незалежний посередник у вирішенні 

колективних спорів; з боку роботодавців -  власники, керівники, повноважні 

представники вітчизняних підприємств, установ, організацій, галузеві асоціації 

та об’єднання, загальнонаціональні та регіональні об’єднання підприємців, які 

представлятимуть великий, середній та малий бізнес; з боку громадянського 

суспільства -   «традиційні» і «нові» професійні спілки та неурядові організації, 

діяльність яких спрямована на захист соціально-трудових та соціально-

економічних прав і свобод працівників, експертне середовище.  

Передбачається, що розширення кола суб’єктів дозволить останнім не 

обмежуватися встановленими статтею 8 Закону України «Про соціальний 

діалог в Україні» формами здійснення соціального діалогу – консультаціями, 

обміном інформацією, колективними переговорами та узгоджувальними 

процедурами, але й здійснювати на добровільній основі контроль за 

виконанням прийнятих рішень, який не передбачено законодавством. Крім 

того, така діалогова інновація створить платформу для демократії участі, яка 

доповнить та функціоналізує представницьку демократію, що необхідно для 

динамічного демократичного суспільства, захисту громадянами своїх прав та 

підвищення якості державної політики. Адже «…жодна реформа в державі, 

навіть найефективніша та найпотрібніша, не буде сприйматися суспільством, 

якщо суспільство на рівні фахового та експертного середовища не буде задіяне 

до розробки, прийняття і контролю за виконанням тих чи інших реформ, 

рішень управлінського характеру на всіх рівнях» [19].  
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В дослідженні українських науковців «Феномен неокорпоративізму: 

європейські реалії та тенденції інституціоналізації в Україні», висувають два 

можливих сценарії розвитку неокорпоративізму в Україні: 

1) песимістичний сценарій, що передбачає відсутність будь-яких 

серйозних змін у розвитку партнерських відносин у країні, де монопольну роль 

продовжуватимуть відігравати великі фінансово-промислові групи, які 

«приватизують» політику . У взаємодії між учасниками переговорів перевагу, 

як і раніше, отримуватимуть групи інтересів, що володіють найбільш 

потужними ресурсами. Таке збереження статус-кво у відносинах бізнесу і влади 

містить у собі «небезпеку використання політичних впливів «старих» 

фінансово-політичних груп у перешкоджанні соціально-економічним і 

політичним реформам, блокуванні конкуренції з боку іноземних інвесторів і 

«нових» фінансово-промислових груп» [80, c. 47]. Цілком очевидно, що за 

таких умов не буде досягнуто консенсусу між фінансово-промисловими 

групами та державою. Більше того, неоднорідність фінансово-промислових 

груп, якщо вона буде зберігається і надалі, не тільки не зможе забезпечити 

комплексних змін у системі спільного представництва інтересів, але буде 

перешкоджати виробленню єдиної, реалістичної програми дій для консолідації 

всього суспільства. Таким чином, цілком об'єктивним виявляється твердження, 

що «неокорпоративна складова політичної трансформації вступає в протиріччя 

з потребами громадянського суспільства, структури якого не мають поки 

достатніх організаційних та матеріальних ресурсів ні для того, щоб стати 

рівноправним партнером держави, ні для, щоб ефективно відстоювати свої 

інтерес» [80, c. 48], адже в Україні досі не сформовані ефективні механізми 

забезпечення балансу корпоративних, соціальних та територіальних інтересів. 

Підсумком даної ситуації може стати подальше зростання негативних 

соціально-економічних явищ, таких як: соціальна напруженість через 

поглиблення майнового розриву між різними верствами суспільства та падіння 

матеріального добробуту основної частини населення разом одночасно із 
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збагаченням можновладців, «бідність працюючих» [1] навіть серед 

кваліфікованих працівників з вищою освітою через розрив між вартістю праці і 

вартістю життя,  «відплив умів», невиконання державних програм, у тому числі 

тих, що стосуються дотримання соціально-економічних прав громадян, 

бюджетний дефіцит, подальша «тінізація» ринку праці та зростання корупції; 

2 ) оптимістичний варіант, суть якого полягає у поступовому переході до 

європейському типу неокорпоративізму, адаптації цього типу корпоративізму 

до українських реалій. Така можливість бачиться дослідникам як результат 

сучасного етапу розвитку ринкових відносин в Україні. «Завершення етапу 

первісного нагромадження капіталу мотивує зацікавленість представників 

корпоративного капіталу до взаємодії з владою з метою легалізації бізнесу та 

формування стабільних, передбачуваних умов бізнес-діяльності в нормативно-

правових межах» [80, c. 48]. Такі бізнес-групи, особливо експортно-орієнтовані, 

будуть зацікавлені в участі у міжнародному розподілі праці, що змусить їх 

діяти відповідно до міжнародних норм і стандартів. А це означає викорінення 

таких явищ, як корупція, клієнтизм, закрите членства, грубе порушення чинних 

норм законодавства та ігнорування інтересів інших контрагентів. Легалізація 

функціонування фінансово-економічних груп повинна зробити їх діяльність 

більш прозорою, демократичною та відкритою. Такі зміни в середовищі 

великого бізнесу разом з позитивним впливом на соціально-економічні 

відносини сприятиме зміцненню довіри робітників та інших категорій громадян 

до організацій роботодавців, підвищенню їх іміджу в очах суспільства. Це 

дозволить вести діалогу між бізнесом та третім сектором на якісно новому 

рівні. Крім того, на думку автора, за позитивного сценарію розвитку 

соціального діалогу будуть досягненні наступні результати: створені умови для 

реалізації принципів гідної праці в Україні (зайнятості, права, захисту та 

діалогу), сформовано соціальний капітал як результат реалізації ефективного 

соціального діалогу, сформовано соціально відповідальні сторони соціального 

діалогу та забезпечено збалансований  вплив цих сторін на державну політику, 
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а також удосконалено інституційні можливості соціального діалогу. І, нарешті, 

головним результатом ефективного соціального діалогу є підвищення якості 

життя громадян.  

Якщо порівнювати запропоновані сценарії з реаліями розвитку 

неокорпоративізму в Україні на даний момент, можна зробити висновок, що 

сьогодні превалюють негативні тенденції. Враховуючи відсутність 

авторитетних і впливових організацій громадянського суспільства, єдності 

профспілкових організацій, які користувалися б довірою своїх членів і активно 

відстоювали їхні інтереси, а також незалежних, неполітизованих, 

консолідованих об'єднань підприємців і роботодавців, можна прогнозувати 

скоріше відсутність у найближчому майбутньому еволюції неокорпоративізму 

в бік утвердження демократичних корпоративних інститутів і механізмів їх 

діяльності, ніж, навпаки, їхній розвиток. У цьому аспекті важливо звернути 

увагу і на пасивність держави та непослідовний характер реформ в соціальній 

сфері. Зокрема, у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» в один із чотирьох 

векторів розвитку є «Відповідальність і соціальна справедливість» [74], але 

водночас  немає жодної згадки про соціальний діалог та про роль профспілок і 

роботодавців в забезпеченні соціально-економічної стабільності. 

 Однак поступ України на шляху до європеїзації вимагає не лише 

формального, але й реального впровадження механізмів соціального 

партнерства. Це можна розглядати як третій шлях неокорпоративізму, коли за 

відсутності волі самих соціальних партнерів під тиском міжнародної спільноти 

відбуваються зміни у кращу сторону.  

Таким чином, подальший розвиток неокорпоративізму в Україні – процес 

далеко не однозначний. З одного боку, на нього впливає олігархізація влади та 

установка бізнесу на досягнення найбільшого прибутку з найменшими 

втратами (в тому числі від компромісу з соціальними партнерами). Спроби 

змінити такий порядок речей наштовхуються на жорсткий опір з боку 

привілейованих бізнес-груп, що володіють як економічним, так і політичним 
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впливом і не бажають його втрачати. З другого – зростає громадянська 

активність, вимоги суспільства стають чіткішими, а бажання впливати на владу 

– сильнішим. Але громадянському суспільству не вистачає організованості та 

одностайності, а держава, зі свого боку, здебільшого ігнорує позиції 

громадських організацій в процесі прийняття політичних рішень, навіть якщо 

вони залучаються до обговорення поточних питань діяльності державних 

установ (наприклад, громадських рад при міністерствах, роль яких у розробці 

політики доволі умовна)   

Тому, на наш погляд, беручи до уваги наявність зазначених вище проблем, 

в умовах поступово розвитку громадянського суспільства, якісно новий рівень 

соціального діалогу в Україні представляється можливим тільки в разі 

виконання ряду завдань.  

По-перше, становлення дієвих і стійких інституціональних структур, 

здатних мобілізувати довіру громадян та виконувати взяті на себе обов'язки. 

Для цього бізнес та праця мають стати соціально відповідальними. Необхідна 

якісна трансформація інституту профспілок, яка б врахувала потенціал 

самоорганізації населення та мотивувала б працівників у бік активної 

громадянської позиції та ініціативи, та трансформація механізмів участі 

роботодавців у соціальному діалозі шляхом розробки та прийняття закону про 

соціальну відповідальність бізнесу, який би передбачав  механізми залучення 

бізнесу до розв’язання соціальних питань та виключав підпорядкування однієї 

сторони діалогу іншій.  

По-друге, орієнтація на деліберативні демократичні практики та розвиток 

ринкової економіки, тобто ті складові, без яких неокорпоративізм не можливий. 

Неокорпоративні відносини добре розвиваються там, де існує розвинене 

громадянське суспільство, де держава проводить соціальну політику в 

інтересах більшості населення, а не окремих його груп, де поширеними є 

демократичні процедури вирішення конфліктних ситуацій, а самі демократичні 

інститути користуються авторитетом у суспільстві. 



175 

 

По-третє, розвиток державою трипартизму, соціального партнерства, як 

невід'ємних атрибутів результативної соціально-економічної політики,  

удосконалення законодавства в цій сфері. В першу чергу це стосується 

створення тристоронніх органів, підвищення їх значущості, проведення 

форматних переговорів і консультацій, контролю  держави за виконанням 

досягнутих компромісів. Також у Закон України «Про соціальний діалог в 

Україні» доречно внести зміни щодо обов’язковості прийняття спільних рішень 

тільки на основі згоди всіх сторін, тим самим не порушуючи принцип 

трипартизму. Метою держави має бути позитивна мотивація до дії у всіх сторін 

соціального діалогу.  

По-четверте, розмежування бізнесу і влади, усунення монопольного 

впливу фінансово-промислових груп на політичний процес.  

По-п'яте, розширення кола суб’єктів і предметного поля діалогу. Зокрема, 

забезпечення недискримінаційного доступу сторін до участі у переговорному 

процесі та тристоронніх органах,  забезпечення участі незалежних експертів в 

переговорному процесі. Розширення предметного поля завдяки включенню 

питань, які не належать до сфери трудових відносин (екологічна політика, 

соціальне інвестування, соціальна справедливість). 

По-шосте, посилення законодавчої відповідальності за недотримання 

сторонами взятих на себе зобов’язань. 

Реалізація даних положень здатна гармонізувати і поліпшити 

взаємовідносини органів державної влади й організованих груп інтересів та 

забезпечити: «продуктивність виробництва, як у Німеччині; соціальну рівність, 

як у Швеції; рівень зайнятості населення, як у Данії; темпи економічного 

зростання, як в Ірландії; рівень валового національного продукту на душу 

населення, як у Люксембурзі; рівень забезпеченості інформаційними та 

комунікаційними технологіями, як у Фінляндії; рівень охорони здоров’я, як у 

Франції; та рівень освіти, як у Норвегії» [1, c. 141].  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Отже, представництво групових інтересів та взаємодія держави з бізнесом 

і громадянським суспільством в Україні характеризуються низкою 

особливостей. Для української держави впровадження інституту 

неокорпоративізму, який в сучасному вітчизняному законодавстві визначено як 

«соціальний діалог», є важливою умовою успішної реалізації соціально-

економічних перетворень в країні.  

Розвиток корпоративізму в Україні мав свої особливості. Процес та етапи 

становлення вітчизняної моделі відносин відрізнялися від етапів розвитку 

сучасного корпоративізму на Заході, зокрема в Скандинавських країнах. 

Ключовим періодом для розвитку корпоративізму в Україні стали 90-ті роки 

ХХ століття – після набуття Україною незалежності. Для розвитку соціального 

діалогу в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, найважливіший з 

яких – Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Однак, з прийняттям 

Закону проблема розвитку трипаратизму не вирішується. Сформована у країні 

система соціального діалогу успадкувала багато з радянського минулого, де 

корпоративізм став одним із різновидів державного корпоративізму, за якого 

найважливіші умови організації трудового і соціального життя 

встановлювалися державою, а не узгоджувалися в процесі тристоронніх 

переговорів. Цей тип корпоративізму характеризувався одержавленням всіх 

представницьких організацій, створенням їх «згори» та монопольною формою 

власності, що стало чинником олігархізації влади та відсутності традиції 

діяльності в країні груп інтересів після набуття Україною незалежності. Тому 

досі залишаються невирішеними такі проблеми, як «розмитість» суб'єктів 

соціального партнерства, коли немає єдності серед профспілкових асоціацій та 

організацій роботодавців; проблема репрезентативності профспілок та 

організацій роботодавців; фактичне виключення середнього та малого бізнесу 

із соціального діалогу; низький рівень довіри серед соціальних 
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партнерів; відсутність прописаних механізмів контролю за виконанням 

тристоронніх угод, в наслідок чого укладання колективних договорів і угод не 

гарантує їх сумлінне виконання; вузька сфера договірно-правового 

регулювання колективних трудових відносин, що виключає розгляд таких 

питань, як справедливий розподіл доходів, забезпечення безпечних умов праці, 

надійний страховий захист від соціальних ризиків, виробнича демократія при 

нормуванні та організації праці. Крім того, додатковою проблемою 

інституалізації неокорпоративізму в Україні є недостатній рівень розвитку 

представницьких організацій: об’єднання малого та середнього бізнесу 

недостатньо розвинені, а профспілки та інші організації «третинного сектору» 

часто тісно пов’язані з різними рівнями влади. Таким чином, можна 

стверджувати, що сучасний корпоративізм в Україні має різні форми в 

залежності від свого рівня: на рівні взаємодії держави та великого бізнесу він 

носить здебільшого олігархічний характер, на рівні тристороннього 

партнерства – соціального діалогу – характерна нерозвинутість багатьох 

елементів цієї системи, що обумовлено відсутністю традиції, недостатньою 

розвиненістю ринкових відносин, декларативним характером законодавчого 

закріплення соціального партнерства та низькою активністю 

інституціоналізованих структур представництва інтересів малого і середнього 

бізнесу.  

Тому сьогодні головне завдання держави – вирішити основні суперечності 

соціального діалогу, пов'язані з подоланням системних недоліків економічних і 

правових механізмів регулювання тристоронніх відносин.  

При порівнянні України та Скандинавських країн робиться висновок, що 

вітчизняній системі не вистачає: 1) ефективної «ідеології» соціального 

партнерства, тобто теоретичної та соціально-психологічної підготовки до 

сприйняття соціального партнерства, популяризації реформ серед населення; 2) 

розвинених демократичних процедур прийняття рішень на всіх рівнях 
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суспільних відносин; 3) активного та впливового профспілкового руху; 4) 

єдності інтересів бізнесу; 5) підтримки держави.  

Врахування та вирішення Україною даних проблем сприятиме розвитку та 

ефективності системи соціального діалогу, а відтак - зміцненню соціальної та 

економічної стабільності, підвищенню якості життя громадян, зростанню 

ефективності виробництва та утвердження соціальної справедливості. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота розкриває специфіку розвитку неокорпоративізму в 

політичній практиці Скандинавських країн та дозволяє окреслити основні 

тенденції трансформації системи тристоронніх відносин «уряд-бізнес-праця» у 

Швеції, Данії та Норвегії.  

Реалізація мети дослідження і виконання поставлених завдань є підставою 

для загальних висновків дослідження. 

1. На основі узагальнення теоретичних напрацювань було з’ясовано, що 

термін «корпоративізм» зазнав  суттєвих змін з часу свого виникнення. 

Трансформація його змісту була зумовлена переважно тими загальними 

тенденціями, які стали відображенням суспільних потреб, породжених 

розвитком виробництва та суспільних відносин: в Середньовіччі під 

корпоративізмом розуміли соціальну організацію, покликану представляти 

інтереси осіб, об’єднаних спільними началами професійної діяльності; в період 

панування фашистських режимів – як органи, що повинні замінити державу та 

публічну владу шляхом об’єднання підприємців та робітників (на практиці 

вони перетворилися в ще один бюрократичний орган, повністю підлеглий 

державі); в період після Другої світової війни – як механізм врегулювання 

конфліктів між соціально-економічними групами в розвинутих демократичних 

країнах. Саме за останнім визначенням в подальшому закріпився термін 

«неокорпоративізм». Теоретико-методологічним ядром «неокорпоративізму» 

виступає католицька соціальна доктрина та плюралістичний підхід. Ідейна 

еволюція поняття «(нео)корпоративізм» відбувалася під впливом цих двох 

підходів, враховуючи новий зміст «корпоративізму», відмінний від практики 

фашистських режимів. 

2.  На основі аналізу концептуальних підходів до неокорпоративізму 

встановлено, що неокорпоративізм є феноменом ринкової економіки і не 

суперечить основам демократії. Він є особливою формою взаємодії 
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організованих груп інтересів та держави, яка суттєво відрізняється від 

плюралізму та етатизму наявністю корпоративних інститутів, функціональним 

представництвом та участю груп інтересів на рівні з державою у виробленні 

політики та прийнятті важливих рішень у трудовій та соціально-економічній 

сферах. У ході дослідження сучасних підходів до неокорпоративізму зроблено 

висновок, що неокорпоративізмом слід вважати практику симетричного 

соціального діалогу, що здійснюється на кооперативних засадах партнерства 

(«гра з ненульовою сумою») і має історично зумовлену структурну специфіку, 

втілену у корпоративних інститутах демократичних країн. 

3. В Скандинавських країнах центральними елементами 

неокорпоративізму є представницькі інститути бізнесу та найманої праці. 

Встановлено, що неокорпоративізм є частиною Скандинавської моделі 

управління вже більше ста років та характеризується такими рисами, як: 

рівноправна взаємодія сильних профспілок, незалежних організацій 

роботодавців та уряду, відповідального за реалізацію домовленостей; 

інституалізація неокорпоративізму шляхом залучення груп інтересів у 

тристоронні урядові комітети і комісії, які займаються  розробкою політичних 

рішень та відіграють роль консультативних органів; провідна роль соціал-

демократичної партії у підтримці профспілок, впроваджені політики 

соціального партнерства та побудові «держави загального добробуту»; активна 

роль держави в наданні соціального захисту та регулюванні ринку; 

централізована система ведення колективних переговорів; сфера дії 

корпоративних відносин не обмежується регулюванням трудових відносин і 

поширюється на такі сфери, як освіта, охорона здоров'я, охорона 

навколишнього середовища та інше. За останні десятиліття відбулося 

скорочення участі представників профспілок та організацій роботодавців у 

тристоронніх органах, особливо в сфері підготовки політичних рішень. 

Водночас роль соціальних партнерів у регулюванні заробітної плати та умов 

праці не слабшає у порівнянні з попереднім періодом, більше того, останнім 
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часом корпоративні механізми були застосовані в нових сферах, наприклад, у 

таких як трудова міграція. Встановлено, що головні виклики 

неокорпоративізму можна поділити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх 

належать зміна урядів, зниження протекціоністських можливостей держави, 

зниження щільності членства в профспілках та організаціях роботодавців, 

звуження корпоративного каналу впливу через зміщення балансу між групами 

інтересів та парламентом на користь останнього. До зовнішніх – глобалізація, 

яка посилює вимоги бізнесу щодо проведення децентралізації виробничих 

відносин, та європеїзація, яка зменшує автономію національних урядів. 

4. Інституціоналізація неокорпоративізму безпосередньо пов’язана зі 

становленням громадянського суспільства. На основі порівняння досвіду 

Скандинавських країн та України виявлено, що проблеми узгодження інтересів 

між роботодавцями, профспілками та державою в Україні зумовлені 

існуванням на початкових етапах становлення неокорпоративізму успадкованої 

від Радянського Союзу сильної бюрократичної системи та відсталістю 

демократичних інститутів, відсутністю приватної власності, розвинених 

ринкових відносин, а тому і ефективних об’єднань роботодавців, самостійних 

та впливових профспілок, традиції відстоювання населенням своїх інтересів, 

слабкістю механізмів реалізації та контролю прописаних угодами положень. 

Вирішення основних суперечностей системи соціального діалогу, пов'язані з 

подоланням існуючих недоліків у регулюванні тристоронніх відносин на основі 

досвіду розвинених демократичних країн, зокрема  Швеції, Данії та Норвегії, 

сприятиме зміцненню соціальної та економічної стабільності, підвищенню 

якості життя громадян, зростанню ефективності виробництва та утвердження 

соціальної справедливості в Україні.  

5. Обґрунтовано, що існує три сценарії розвитку неокорпоративізму в 

Україні: 1) збереження статус-кво у відносинах бізнесу, влади та профспілок 

через відсутність політичної волі керівництва держави до зміни існуючої 

системи соціального діалогу, слабкість профспілок та монополізацію ресурсів 
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великим бізнесом; 2) поступовий перехід до європейського типу 

неокорпоративізму та його адаптації до українських реалій на основі 

внутрішніх процесів суспільно-політичного та економічного розвитку; 3) 

впровадження механізмів соціального партнерства під тиском міжнародної 

спільноти за відсутності волі самих соціальних партнерів. Метою розвитку 

корпоративних відносин в Україні є наближення до європейських практик 

реалізації діалогу держави та її контрагентів. Для цього необхідно вирішити ряд 

проблем, серед яких: «розмитість» суб'єктів соціального партнерства; 

невідповідність критеріям репрезентативності значної частини профспілок та 

організацій роботодавців; фактичне виключення середнього та малого бізнесу 

із соціального діалогу; низький рівень довіри серед соціальних 

партнерів; відсутність прописаних механізмів контролю за виконанням 

тристоронніх угод; вузька сфера договірно-правового регулювання 

колективних трудових відносин. Подолання зазначених проблем паралельно з 

імплементацією міжнародних договорів соціально-економічній та трудовій 

сферах, адаптацією вітчизняного законодавства до європейських стандартів та 

посиленням відповідальності суб’єктів соціального діалогу допоможе Україні 

побудувати справді демократичну, правову державу з розвиненою ринковою 

економікою. 
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