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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, шо 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 факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та 

політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-

наукових стандартів». 

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; 
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- 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 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 
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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 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 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 
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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 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 
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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. 

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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

зазначається його зв'язок з науковими програмами, формулюється об’єкт і 

предмет, мета і завдання дослідження, обґрунтовується наукова новизна і 

практичне значення роботи, окреслюється рівень апробації її результатів та 

структура. 

Перший розділ  «Теоретико-методологічні засади дослідження 

неокорпоративізму» складається з двох підрозділів, в яких здійснюється 

аналіз підходів до дослідження взаємовідносин держави, бізнесу, 

громадянського суспільства.  

У підрозділі 1.1. «Ідейно-теоретичні передумови становлення 

неокорпоративізму» проаналізовано ступінь наукової розробленості 

проблеми, висвітлено еволюцію поглядів науковців щодо взаємодії держави 
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та громадянського суспільства, ролі організованих груп інтересів в житті 

суспільства, досліджено історичні тенденції становлення та конкретизовано 

теоретичні витоки неокорпоративізму.  

Досліджено історичний досвід взаємодії держави і громадянського 

суспільства як передумови формування ідей і практик корпоративізму. 

З’ясовано, що вперше функціональна система представництва інтересів на 

рівні міст була сформована в Середньовіччі. В подальшому еволюція 

корпоративізму відбувалася під впливом боротьби праці та капіталу, що 

розпочалася у ХІХ столітті. Остаточно корпоративізм утвердився у другій 

половині ХХ століття шляхом інституціоналізації взаємодії  держави, бізнесу 

та громадянського суспільства, інкорпорувавшись в ліберальну політичну 

систему та розширивши її можливості за допомогою функціонального 

представництва інтересів.  

Встановлено, що теоретико-методологічним ядром «неокорпоративізму» 

виступають ідеї Ф. Гегеля та Є. Дюркгейма про роль громадянського 

суспільства і об’єднань громадян, католицька соціальна доктрина та ідеї 

політичного і ринкового плюралізму.   

Роль та значення корпорацій у житті суспільства вперше на 

теоретичному рівні було окреслено Г. Гегелем. Корпорації як найбільш 

вдалий спосіб організації життя в межах існуючого поділу на стани є, згідно з 

ідеями Г. Гегеля, складовою істинного громадянського суспільства. 

Невід’ємною рисою корпорацій виступає успішне врахування партикулярних 

преференцій та загальних інтересів. Такий баланс приватного і загального 

перетворює корпорації у посередницькі структури держави та 

громадянського суспільства. 

Взаємовідносини між державою та громадянським суспільством були 

виокремлені в окрему сферу досліджень Е. Дюркгеймом. Економічним та 

соціальним регулятором цих відносин виступають професійні групи, яким 

відводиться роль головного інституту суспільства. Професійні групи 

виступають виразниками суспільної солідарності, головне призначення якої - 

вирішити конфлікти між соціальними класами та сприяти їхній єдності.  

Визначальні для формування теоретичних підвалин неокорпоративізму 

ідеї соціального миру та партнерства були  закріплені в католицькій 

соціальній доктрині. У подальшому вони отримали розвиток у доктрині 

соціал-демократів та християнських демократів. В рамках соціал-

демократичної ідеології розроблялася теоретична основа неокорпоративізму 

- ідея соціального партнерства між працівниками та роботодавцями. 

Основою християнського демократичного підходу до соціальних питань 

стали католицькі концепції субсидіарності, солідарності та персоналізму. 

Плюралістичну теорію рецепійовано неокорпоративізмом завдяки  ідеям 

про роль груп та групових інтересів. Взаємодія між державою та групами 

інтересів – центральний постулат моделі «Бентлі-Трумена», яка 

обґрунтовувала  використання державної влади та її інститутів для 

досягнення групових переваг. Крім констатації очевидності участі груп 
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інтересів у політичному процесі, в межах плюралістичного підходу (Р. Даль, 

Г. Макконнелл, Р. Бауэр) розглядалися структурні аспекти влади в 

демократичному суспільстві та інституціональний механізм прийняття 

політичних рішень за участю організованих груп інтересів.  

Аналіз передумов становлення неокорпоративізму дозволяє 

стверджувати, що його ідейна еволюція відбувалася під впливом різних шкіл 

і напрямів суспільної думки, а також соціально-економічних і політичних 

трансформацій суспільства. Результатом цієї еволюції стала поява нового 

поняття «неокорпоративізм», зміст якого був відмінний від фашистського 

визначення «корпоративної держави».  

У підрозділі 1.2. «Концептуальні підходи до аналізу 

неокорпоративізму» досліджено сучасні ідейні засади неокорпоративізму.  

З’ясовано, що вказане поняття має різні модифікації - новий 

корпоративізм, корпоратизм, ліберальний корпоративізм, соціальний 

корпоративізм, - які, проте, виражають сутність одного явища.  

Зазначається, що засновниками концепції неокорпоративізму стали Ф. 

Шміттер та Г. Лембрух. Дослідники запропонували два основні підходи до 

розуміння неокорпоративізму, що стали базовими для подальших 

досліджень: інституціональний (неокорпоративізм як структура 

представництва інтересів) і функціональний (неокорпоративізм як механізм 

вироблення політики). Подальші дослідження проводилися або в межах цих 

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

Катзенштейн, І. Шолта), або ж у рамках синтетичної моделі (А. Сіарофф, О. 

Моліна і М. Роудс). У 1990-2000-і роки фокус науковців було зосереджено 

переважно на з’ясуванні подальших векторів розвитку неокорпоративізму, в 

тому числі на чинниках зміни корпоративістської парадигми (Ф. Тракслер, Д. 

Делла Порта, К. Кроуч, В. Штрек). 

На підставі аналізу концептуальних підходів до неокорпоративізму 

встановлено, що неокорпоративізм є феноменом ринкової економіки і не 

суперечить основам демократії. Він є особливою формою взаємодії груп 

інтересів та держави, яка суттєво відрізняється від плюралізму та етатизму 

наявністю корпоративних інститутів, функціональним представництвом та 

участю інституціалізованих соціальних груп на рівні з державою у прийнятті 

політичних рішень. 

Стверджується, що складність дослідження неокорпоративізму 

зумовлена досить широкою ідейною базою та змістовною близькістю до 

таких понять, як соціальне партнерство та соціальний діалог. Однак 

неокорпоративізм має свою специфіку, яка полягає в існуванні 

корпоративних  інститутів, функціональному (професійному) представництві 

та участі груп інтересів у виробленні та прийнятті соціально-політичних 

рішень. 

Аналіз базових понять та категорій, які стосуються розкриття сутності 

неокорпоративізму, дозволив запропонувати авторське визначення поняття 

«неокорпоративізму» як практики симетричного соціального діалогу, що 
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здійснюється на кооперативних засадах партнерства («гра з ненульовою 

сумою») і має історично зумовлену структурну специфіку, втілену у 

корпоративних інститутах демократичних країн. 

Другий розділ «Особливості скандинавської моделі 

неокорпоративізму» складається з трьох підрозділів, кожен з яких 

присвячено аналізу неокорпоративізму відповідно у Данії, Швеції та 

Норвегії, котрі об’єднані в одну модель «корпоративізму комісій». 

Особливістю цієї моделі є включеність інституціоналізованого 

представництва інтересів груп у систему комітетів та комісій, які були 

щільно інтегровані в систему відомчих структур або дуже тісно з нею 

пов'язані. 

В підрозділі 2.1. «Практика неокорпоративізму у політичному 

процесі Данії» встановлено, що корпоративні відносини в Данії 

характеризувалися наявністю сильних організацій соціальних партнерів, 

орієнтованих на консенсусне вирішення соціально-економічних проблем.  

Історичний аналіз дозволяє стверджувати, що корпоративізм у Данії, 

починаючи з початку ХХ століття (за винятком деяких років), був частиною 

політичної системи цієї країни. З 1914 року представники всіх основних 

організацій ринку праці та  соціальних класів залучалися до участі у комісіях 

та комітетах, створених урядом або державними установами, і, таким чином, 

були постійно задіяні у широкому спектрі соціальної, економічної та 

освітньої політики. Тісна співпраця сильної держави і соціальних партнерів 

(які мали значну автономію) призвела до інтеграції останніх у політичну 

систему, коли мова йшла про консультації, підготовку законодавства та 

реалізацію політики. 

З’ясовано, що корпоративні інститути в Данії продовжують залишатися 

невід’ємною складовою політичних процесів. Виокремлено основні чинники 

стабільності данського неокорпоративізму: потужний профспілковий рух, 

компромісна позиція профспілок у відносинах з правоцентристським урядом, 

консенсусна модель врегулювання суперечностей між соціальними 

партнерами тощо. 

Визначено, що однією з характеристик данської моделі було надання 

соціальним партнерам значної автономії  в регулюванні зайнятості. Водночас  

характер індустріальних відносин став визначальним для активізації 

тристоронньої активності на національному рівні.  

Аналіз сучасного етапу розвитку неокорпоративізму в Данії дозволяє 

стверджувати, що на початку ХХІ століття корпоративні форми взаємодії 

продовжують грати вирішальну роль у процесі прийняття політичних рішень, 

а відповідні корпоративні інститути - ефективно виконувати покладені на 

них функції.  

Виявлено, що соціальні партнери продовжують традицію ведення 

переговорів щодо заробітної плати та умов праці. Крім того, вони 

залучаються до обговорення рішень, пов'язаних із ринком праці та політикою 

добробуту.  
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З’ясовано, що протягом останніх років відбулися зміни в 

інституціональній структурі неокорпоративізму, пов’язаних зі зміною 

формату тристоронніх відносин.  

Зроблено висновок, згідно з яким держава та соціальні партнери були і 

залишаються активними гравцями на політичній арені. Держава - з позиції 

забезпечення правової бази корпоративних домовленостей і шляхом 

створення корпоративних установ на кшталт урядових комітетів, Ради 

примирення або Промислового суду,  соціальні партнери – з точки зору 

участі в консультаціях, переговорах, радах і комітетах.  

В підрозділі 2.2. «Особливості неокорпоративізму в Норвегії» 

аналізуються тенденції розвитку неокорпоративізму у Норвегії. З’ясовано, 

що характерною рисою норвезької моделі стало пряме втручання держави у 

відносини між бізнесом та профспілками.  

Окреслено роль Лейбористської партії в підтримці і розвитку 

корпоративної практики. Водночас досліджуються взаємовідносини між 

правоцентристськими партіями і соціал-демократами та їхній вплив на 

процес становлення неокорпоративізму. З’ясовано, що обидві сили 

підтримували курс на «соціальне партнерство».  

Внутрішня структура неокорпоративної системи була заснована на 

функціональних органах (радах, комісіях та комітетах), консультаціях, а 

також на делегуванні адміністративних повноважень. Крім макрорівня, в 

Норвегії важливе значення для координації і прийняття рішень мали 

тристоронні переговори на галузевому рівні. В процесі дослідження було 

виокремлено головні фактори успіху тристороннього партнерства на 

мезорівні, серед яких - безперервна взаємодія еліт та уникнення внутрішніх 

конфліктів.  

Показано, що протягом 1980-90-х років відбулися зміни в характері 

неокорпоративної взаємодії: коло корпоративних органів скоротилося, а 

інституціалізовані групи  інтересів створили більш професійну інформаційну 

та комунікаційну базу для реалізації лобістської діяльності та впливу на 

керівництво країни через засоби масової інформації. Для цього періоду 

розвитку неокорпоративізму характерне зростання організаційної 

конкуренції та зменшення регуляторних повноважень владних інститутів. 

Водночас «корпоративний канал» продовжував забезпечувати альтернативу 

виборним органам як засобу впливу. До сфери інтересів соціальних партнерів 

належало урівноваження заробітної плати, забезпечення макроекономічної 

стабільності та регулювання зайнятості.  

З’ясовано, що не зважаючи на виклики, які постали перед 

неокорпоративізмом, рішення у сфері торгівлі, промислової політики та 

ринку праці приймаються за участю відповідних корпоративних інститутів. 

Підкреслено, що на сучасному етапі розвитку неокорпоративізму у Норвегії 

тристороннє співробітництво не обмежується питаннями регулювання 

заробітної плати. Останніми роками уряд та соціальні партнери поставили на 

порядок денний такі важливі питання, як боротьба з нелегальними 
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працівниками та неналежними умовами праці, інтеграція біженців та інших 

нових суб’єктів до ринку праці, а також активізація координації щодо 

професійного навчання. Для підтримки комунікації між соціальними 

партнерами, крім відповідних комітетів, організовуються багатосторонні 

зустрічі, що сприяє забезпеченню широкого консенсусу в соціально-

політичній та економічній сферах. 

В підрозділі 2.3. «Неокорпоративна модель у політичній системі 

Швеції» досліджено особливості становлення та функціонування шведської 

моделі неокорпоративізму. Зазначено, що на початкову етапі розвиток 

корпоративізму відбувався завдяки ініціативам «знизу». На рівні міст 

корпоративно організовані інститути були створені до 1907 року. На 

національному рівні корпоративний принцип політичного представництва 

був запроваджений у 1912 році і пов’язаний зі створенням Національної ради 

з соціальних питань. 

З’ясовано чинники утвердження корпоративізму як альтернативної 

системи представництва інтересів у Швеції: сильна реформістська орієнтація 

робітничого руху у Швеції, який завдяки етнічній та релігійній однорідності 

був схильний до переговорних процесів; пошук нової моделі для скорочення 

безробіття і поліпшення функціонування ринку праці, яка б забезпечувала 

гнучкість у впровадженні соціальних реформ; суспільно важливе значення 

вирішення «робітничого питання».  

Охарактеризовано особливості неокорпоративної моделі в Швеції. 

Корпоративні домовленості охоплювали всі рівні соціально-економічних 

відносин у Швеції. Переговори між профспілковими конфедераціями і 

асоціаціями роботодавців були сильно централізовані 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. Така модель домінувала в шведській політиці 

до 80-х років ХХ століття.  

З’ясовано, що з 80-х років прискорена інтернаціоналізація відкрила 

шлях для суттєвої зміни політики в Швеції на користь децентралізації. На 

початку 90-х 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. З 1992 року формальне 

корпоративне представництво, яке характеризувало шведську державну 

модель, було припинено.  

Таким чином, протягом 90-х-2000-х років у Швеції відбувалася 

декорпоративізація - не лише з точку зору формальних інституціональних 

змін, але й виходячи із знецінення норм, які складали основу соціального 

партнерства і були визначальними у процесі вироблення політики та 

взаємодії груп інтересів. Якщо раніше неокорпоративні відносини 

реалізувалися 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 
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нові – менш організовані та формальні.  

Визначено, що причиною зменшення ролі корпоративного 

представництва інтересів у Швеції була політизація взаємодії між 

організаціями інтересів, зануреними в ідеологічну боротьбу між лівими і 

правими. Детермінанти політичного процесу у Швеції після втрати влади 

соціал-демократами грунтувалися на антагоністичних відносинах між двома 

партійними блоками, які представляли відповідні класи суспільства. Крім 

того, європеїзація та глобалізація шведської економіки і політики призвели 

до зростання впливу міжнародних  економічних та політичних інститутів. 

Також з’ясовано, що традиційна система соціального діалогу була 

зруйнована не лише внаслідок зростання конфліктності між ключовими 

організаціями представництва інтересів, але й всередині них. Шведська 

модель була розроблена для вирішення конфліктів між працею і капіталом, 

але не змогла впоратися з серйозними розбіжностями, які існували в межах 

ключових оранізацій. 

Розділ 3 «Проблеми впровадження елементів скандинавського 

неокорпоративізму в Україні» складається з двох підрозділів, в яких 

розглядаються можливості використання досвіду Скандинавських країн для 

впровадження елементів неокорпоративізму в Україні.  

В підрозділі 3.1. «Інституціоналізація неокорпоративних практик: 

досвід України та Скандинавії» проведено дослідження розвитку 

неокорпоративізму в Україні на основі компаративного аналізу зі 

Скандинавськими країнами, що дає змогу: 1) визначити місце даного 

інституту в системі соціальних відносин і регулювання національної 

економіки в частині оплати праці та забезпечення зайнятості; 2) оцінити 

ступінь формування системи демократичного корпоративного 

представництва інтересів та багатосуб’єктного регулювання соціально-

економічних відносин; в) окреслити шляхи вдосконалення існуючої системи 

соціально-економічного регулювання в Україні. 

З’ясовано, що інституціоналізація неокорпоративізму безпосередньо 

пов’язана зі становленням громадянського суспільства та демократичних 

інститутів. 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, слабкістю і неефективністю демократичних 

інститутів, відсутністю приватної власності, розвинених ринкових відносин, 

самостійних та впливових профспілок, традиції відстоювання громадянами 

своїх інтересів у правовий спосіб, слабкістю механізмів реалізації та 

контролю прописаних угодами положень.  

Особливості процесу соціально-політичної трансформації суспільства 

після здобуття Україною незалежності призвели до становлення 

«олігархічного корпоративізму», який характеризується домінуванням 

інтересів фінансово-промислових груп у процесі прийняття політичних 
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рішень. Характерною особливістю цього періоду було  формування 

складових системи корпоративних відносин не «знизу», як в Скандинавських 

країнах, а «згори». Корпоративні відносини будувалися на радянській 

бюрократично-номенклатурній спадщині, тому громадянське суспільство не 

було залучено до процесу прийняття політичних рішень. Крім того, на 

відміну від Скандинавських країн, профспілки в Україні були фактично 

виключені з переговорного процесу. 

В роботі зазначається, що на сучасному етапі існують всі формальні 

інституціональні передумови для розвитку діалогу  «бізнес-праця-держава», 

зокрема правовою базою тристоронніх відносин є закон України «Про 

соціальний діалог в Україні».  Позитивні зміни, які спостерігаються у цій 

сфері, пов’язані із залученням державою організованих інтересів до процесу 

розробки політичних і соціально-економічних рішень та розширенням 

повноважень профспілок як суб’єкта соціального діалогу. Зокрема, за 

сприяння сторін соціального діалогу було ухвалено низку законодавчих 

актів, наприклад, закони України «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», «Про зайнятість населення» тощо.   

В результаті проведення порівняльного аналізу інституціоналізації 

корпоративізму в Скандинавських країн та Україні виокремлено спільні та 

відмінні риси обох систем. Для них характерна наявність головних елементів 

системи партнерства – тристоронніх органів, що формуються із 

представників найманих працівників, роботодавців та виконавчої влади і 

реалізують взаємодію між ними на різних рівнях регулювання соціально-

економічних відносин (національному,  регіональному, галузевому, рівні 

підприємств і їхніх підрозділів), та  документів на кшталт колективних 

договорів та угод, які регулюють взаємовідносини між суб’єктами 

корпоративних відносин. Виявлені розбіжності стосуються культури 

соціального партнерства, розвитку громадянського суспільства, активності 

профспілкового руху та класу підприємців, авторитету та автономності 

профспілок, формування і розвитку демократичних процедур прийняття 

рішень на всіх рівнях суспільних відносин, ідеології соціального партнерства 

та наявності реальних механізмів реалізації та контролю законодавчо 

прописаних  положень.  

В підрозділі  3.2. «Тенденції та перспективи впровадження 

неокорпоративної моделі представництва інтересів в Україні» визначено, 

що метою розвитку корпоративних відносин в Україні є наближення до 

європейських практик реалізації діалогу держави та її контрагентів, що має 

забезпечити гармонізацію суспільних відносин, зниження рівня соціальної 

напруги, уникнення перманентних протестних акцій та економічних криз.  
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З’ясовано, що одночасне існування в Україні біпартистських і 

трипартистських відносин при перевазі перших не сприяє встановленню 

неокорпоративної моделі і фактично виключає профспілки із реального 

політичного процесу. На даний момент тристоронні відносини перебувають 

на стадії трансформації, яка характеризується, з одного боку, зростанням ролі 

громадянського суспільства як соціального партнера та активності 

профспілкового руху, формалізацією відносин «влада-бізнес-профспілки», з 

другого - профспілки продовжують займати другорядну роль у відносинах з 

бізнесом та державою. 

Зазначено, що однією з перешкод становлення корпоративної моделі є 

низький рівень соціальної відповідальності бізнесу. Це пов’язано 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.   

Визначено, що існують декілька сценаріїв розвитку неокорпоративізму в 

Україні. Перший полягає у «приватизації» політики фінансово-

промисловими групами, відтак є песимістичним. Другий полягає у 

поступовому переході до європейському типу неокорпоративізму, адаптації 

цього типу корпоративізму до українських реалій. Зроблено висновок, що 

поступ України на шляху до європеїзації вимагає не лише формального, але й 

реального впровадження механізмів соціального партнерства.  

Для розвитку неокорпоративізму в Україні 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. Подолання зазначених проблем паралельно з 

імплементацією міжнародних договорів у соціально-економічній та трудовій 

сферах, адаптацією вітчизняного законодавства до європейських стандартів, 

посиленням відповідальності суб’єктів соціального діалогу, створенням 

дієвих і стійких інституціональних структур сприятиме розвитку системи 

соціального діалогу, а відтак - зміцненню соціальної та економічної 

стабільності, підвищенню якості життя громадян, зростанню ефективності 

виробництва та утвердження соціальної справедливості. 

 

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 
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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 

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 
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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 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 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 міжнародно 

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 
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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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АНОТАЦІЯ 

 

Іванова І. І. Неокорпоративізм у політичній практиці 

Скандинавських 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, МОН 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. Корпоративна система представництва 

інтересів, що утвердилась в Скандинавських країнах після Другої світової 

війни, стала ефективним механізмом подолання фундаментальних 



18 

 

 

суперечностей між працею та капіталом, а також сприяла досягненню 

макроекономічної стабільності. Доведено, 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.  

Здійснено комплексне узагальнення теоретичних напрацювань 

вітчизняних і зарубіжних учених щодо неокорпоративізму та запропоновано 

авторське трактування поняття «неокорпоративізм», який визначено як 

практику симетричного соціального діалогу, що здійснюється на 

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

історично зумовлену структурну специфіку, втілену у функціонально 

аполітичних корпоративних інститутах демократичних країн.  

Проведено порівняльний аналіз розвитку неокорпоративізму в Україні 

та Скандинавських країнах, що дозволило виокремити їхні спільні та відмінні 

риси. Зроблено висновок, що сформована в Україні система соціального 

діалогу потребує вдосконалення у напряму забезпечення рівноправної 

взаємодії всіх партнерів. 

 

Ключові слова: неокорпоративізм, громадянське суспільство, держава, 

соціальне партнерство, соціальний діалог, групи інтересів, бізнес асоціації, 

профспілки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Иванова И. И. Неокорпоративизм в политической практике 

Скандинавских стран - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02. – политические институты и процессы. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, МОН 

Украина, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию неокорпоративизма в 

Скандинавских странах. В работе проанализированы особенности и 

тенденции развития неокорпоративной модели в Швеции, Дании и Норвегии. 

Установлено, что особенностью скандинавской модели является 

включенность институализирована групп в систему комитетов и комиссий. 

Корпоративная система представительства интересов, которая утвердилась в 

Скандинавских странах после Второй мировой войны, стала эффективным 

механизмом преодоления фундаментальных противоречий между трудом и 

капиталом, а также способствовала достижению макроэкономической 

стабильности. Доказано, что за последние десятилетия произошло 

сокращение участия организованных групп интересов в процессе подготовки 

политических решений в сферах, которые всегда считались приоритетными 
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для скандинавских корпоративных отношений: сельское хозяйство, рынок 

труда и промышленность. 

Осуществлено комплексное обобщение теоретических наработок 

отечественных и зарубежных ученых относительно неокорпоративизма и 

предложено авторское определение понятия «неокорпоративизм», который 

определен как практика симметричного социального диалога, которая 

осуществляется на кооперативных началах партнерства («игра с ненулевой 

суммой») и имеет исторически обусловленную структурную специфику, 

воплощенную в функционально аполитичных корпоративных институтах 

демократических стран. 

Проведен сравнительный анализ развития неокорпоративизма в Украине 

и Скандинавских странах, что позволило выделить их общие и 

отличительные черты. Сделан вывод, что сложившаяся в Украине система 

социального диалога нуждается в совершенствовании в направлении 

обеспечения равноправного взаимодействия всех партнеров. 

 

Ключевые слова: неокорпоративизм, гражданское общество, 

государство, социальное партнерство, социальный диалог, группы интересов, 

бизнес ассоциации, профсоюзы. 

 

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 of Ukraine, Kyiv, 2017. 

This research focuses on the study of neo-corporatism 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 
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management of the society, economic development and social progress of the 

country. 

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 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 
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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. 

 

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

dialogue, interest groups, business associations, trade unions.  


