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Дисертація присвячена дослідженню функціонування фінансово-

політичних груп у нестабільному інституційному середовищі. У роботі 

проаналізовані основні зарубіжні та вітчизняні концепції й теоретико-

методологічні підходи щодо впливу великого капіталу, зокрема фінансово-

політичних груп на політичні та соціально-економічні процеси як в стабільних, 

так і в нестабільних інституційних системах. Досліджено особливості 

становлення та функціонування фінансово-політичних груп в Україні, 

виокремлено їхні основні інструменти впливу на процес формування державної 

політики. Запропоновано демократичні механізми обмеження впливу 

фінансово-політичних груп на процес прийняття управлінських рішень у 

публічній політиці та системі публічного адміністрування. 

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена необхідністю 

пошуку ефективної моделі взаємоіснування фінансово-промислових груп, 

державних та суспільних інституцій у нестабільних інституційних 

середовищах, зокрема і в Україні. Адже, на відміну від держав, з розвинутими 

економічною і політичною системами, сталими демократичними традиціями, 

нестабільні інституційні середовища характеризується існуванням 

неформальної системи відносин у трикутнику “держава – фінансово-

промислові групи – громадянське суспільство”, головною ознакою, якої є 

активна участь корпоративних бізнес-груп у політичному житті країни. За 

умови існування системної інституційної нестабільності, фінансово-промислові 
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групи втрачають виключно економічні риси і набувають нових ознак, що 

дозволяє їх класифікувати як фінансово-політичні. Для таких корпоративних 

груп є характерним, насамперед, поєднання економічних, політичних, 

соціальних і адміністративно-управлінських складових задля реалізації 

приватних інтересів.  

Основними методами є системний, історичний, структурно-

функціональний та порівняльний.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українській 

політичній науці здійснено системний аналіз функціонування та впливу 

фінансово-політичних груп на соціально-економічні і політичні процеси у 

нестабільному інституційному середовищі. Отримані результати дозволили 

виокремити два основних алгоритми розвитку фінансово-політичних груп у 

нестабільному інституційному середовищі, на прикладі пострадянських країн. 

Крім того, обґрунтована необхідність використання поняття “фінансово-

політичні групи” для характеристики політичного впливу економічних груп 

інтересів у нестабільному інституційному середовищі, на процес вироблення 

державно-управлінських рішень. Дано авторське визначення поняття 

“фінансово-політичної групи” як диверсифікованої структури корпоративного 

типу, утвореної в результаті злиття кредитно-фінансового, промислового і 

політичного капіталу з метою отримання прибутку через контроль та вплив на 

систему державного управління. 

Набуло подальшого розвитку теоретичне обґрунтування тези щодо 

становлення фінансово-промислових груп та їхньої подальшої трансформації в 

фінансово-політичні в країнах пострадянського простору. Істотно доповнена 

існуюча періодизація становлення фінансово-політичних груп в Україні. 

Також, автором запропонована власна класифікація основних 

інструментів впливу фінансово-політичних груп на процес формування 

державної політики, що дозволило запропонувати системний набір механізмів 

обмеження впливу фінансово-політичних груп на процес прийняття державно-

управлінських рішень. Адже, однією з головних умов перетворення України як 
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держави, на конкурентного актора в міжнародних відносинах є вирішення 

проблеми надтісної кооперації великого бізнесу і політичної влади у державі. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання результатів дисертаційного дослідження як теоретичної бази для 

розбудови формалізованої та транспарентої системи взаємоіснування 

корпоративних бізнес-груп, державних і суспільних інституцій, особливо за 

умови існування нестабільного інституційного середовища. Результати 

дисертаційного дослідження створюють передумови для подальшого 

дослідження фінансово-політичних груп та їх впливу на процеси прийняття 

політико-адміністративних рішень.  

Рекомендації дисертації можуть бути використані законодавцями з метою 

впровадження правових механізмів обмеження впливу фінансово-політичних 

груп на процес прийняття державно-управлінських рішень задля розбудови 

ефективної системи публічної політики. Також, розроблені механізми 

розмежування бізнесу і влади, можуть бути застосованими представниками 

правоохоронних структур та органів виконавчої влади для боротьби з проявами 

традиційної та політичної корупції в системі публічного адміністрування. 

Крім того, результати дисертаційного дослідження можуть 

використовуватися для розробки навчальних курсів та спецкурсів з питань 

функціонування груп інтересів в нестабільних системах, загальної теорії 

політики, практичної політології, наукового та політичного консультування, а 

також окремих аспектів внутрішньої та зовнішньої політики держави тощо. 

Ключові слова: фінансово-політична група, фінансово-промислова 

група, корпорація, олігархія, нестабільне інституційне середовище, публічна 

політика. 
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ANNOTATION 

 

Teleshun Ya.S. Financial-political groups in unstable institutional 

environment. - Manuscript. 

Thesis for a candidate 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, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of the functioning of financial-political 

groups in an unstable institutional environment. The paper analyzes the main foreign 

and domestic concepts and theoretical-methodological approaches to the impact of a 

large capital, in particular, financial-political groups on political and socio-economic 

processes in stable and unstable institutional systems. The attributes of the formation 

and functioning of financial-political groups in Ukraine are investigated, also their 

main instruments of their influence on the process of formation of the state policy are 

outlined. The democratic mechanisms of limiting the influence of financial-political 

groups on the process of making managerial decisions in public policy and the system 

of public administration are proposed.  

The urgency of the study is explained by the fact that there is a great necessity 

of finding an effective model for the mutual existence of financial-industrial groups, 

State and social institutions in unstable institutional environments, in particular, in 

Ukraine. After all, unlike the States with developed economic and political systems, 

stable democratic traditions, unstable institutional environments are characterized by 

the existence of an informal system of interaction in the triangle “State – financial-

industrial groups – civil society”, the main feature of which is the active participation 

of corporate business-groups in the political life of the State. Under the condition of 

systemic institutional instability existence, financial-industrial groups are losing 

exclusively economic features and getting new features, which allow them to be 

classified as financial-political groups. For such kind of corporate groups is typical 
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the combination of economic, political, social and administrative components for the 

realization their private interests. 

The main methods of the research are systematic, historical, structural-

functional and comparative. 

The scientific novelty of the dissertation consists of the fact that for the first 

time in the Ukrainian political science a systematic analysis was made of the 

functioning and influence of financial-political groups on socio-economic and 

political processes in an unstable institutional environment. The obtained results 

allowed to distinguish two main algorithms for the development of financial-political 

groups in an unstable institutional environment (for example in the post-Soviet 

States). 

In addition, it is based the necessity of using the term “financial-political 

groups” to characterize the political influence of economic advocacy groups on the 

process of developing government-management decisions in an unstable institutional 

environment. The author’s definition of the term of “financial-political group” as a 

diversified corporate type structure formed as a result of the merger of financial, 

industrial and political capital in order to generate profit through control and 

influence on the system of public administration is given. 

The further development of the theoretical substantiation of the thesis on the 

formation of financial-industrial groups and their subsequent transformation into 

financial-political groups in the post-Soviet countries were made. The existing 

periodization of the formation of financial-political groups in Ukraine was 

significantly complemented. 

Also the author has offered an own classification of the main instruments of the 

financial-political groups’ influence on the process of formation of the State policy, 

which allowed to propose a systematic set of mechanisms for limiting the financial-

political groups’ influence on the process of State-management decisions making. 

Cause, one of the main conditions for the Ukraine transformation, as a State, into a 

competitive actor in international relations is the solution to the problem of 

overlapping cooperation between big business and political power in the State. 
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The practical significance of the research results lies in the possibility of using 

the results of the dissertation research as a theoretical basis for developing a 

formalized and transparent system for the interconnection of corporate business 

groups, State and civil institutions, especially in an unstable institutional 

environment. The thesis of the research create the preconditions for further 

exploration of financial-political groups and their influence on the processes of 

making political and administrative decisions. 

The recommendations of the PhD research can be used by legislators in order 

to introduce legal mechanisms for limiting the financial-political groups’ influence on 

the process of making State-management decisions for the sake of the development 

of an effective system of public policy. Also, mechanisms for delimitation business 

and authority may be implemented by representatives of law enforcement agencies 

and executive authorities to combat the disclosure of traditional and political 

corruption in the system of public administration. 

In addition, the results of the scientific research can be used to improve 

academic courses and special courses on the problem advocacy groups’ functioning 

in unstable systems, the general policy theory, applied political science, scientific and 

political consulting, as well as certain aspects of State internal and foreign policy, etc. 

Key words: financial-political group, financial-industrial group, corporation, 

oligarchy, unstable institutional environment, public policy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Одним з ключових акторів, що суттєво 

впливають на соціально-економічні і політичні процеси у ХХІ ст. є великі 

корпоративні утворення. Багатогалузеві корпорації за допомогою формальних і 

неформальних інструментів впливу визначають перспективи соціально-

економічних і політичних трансформацій як окремих держав, так і 

міждержавних утворень. Через публічні і неформальні механізми вони 

нав’язують своє бачення подальшого розвитку національних моделей ринкової 

економіки, політичного устрою, певною мірою диктують правила 

міждержавних відносин та визначають місце і роль окремих держав на 

геополітичній мапі світу. Розуміння природи функціонування бізнес-

корпоративних утворень як суб’єктів політичних відносин дозволяє визначити 

рівень ефективності інститутів влади та керованості політико-економічних 

процесів в умовах нестабільності.  

Актуальність теми дисертаційної роботи визначається необхідністю 

пошуку ефективної моделі взаємоіснування фінансово-промислових груп, 

державних та суспільних інститутів у нестабільних інституційних середовищах, 

зокрема і в Україні. На відміну від держав з розвинутими економічною і 

політичною системами, сталими демократичними традиціями, нестабільні 

інституційні середовища характеризується існуванням неформальної системи 

відносин у трикутнику “держава – фінансово-промислові групи – громадянське 

суспільство”, головною ознакою якої є активна участь корпоративних бізнес-

груп у політичному житті країни. За умови існування системної нестабільності 

в Україні фінансово-промислові групи втрачають виключно економічні риси і 

набувають нових ознак, що дають підстави класифікувати їх як фінансово-

політичні. Для таких корпоративних груп характерним є поєднання 

економічних, політичних і адміністративно-управлінських складових для 

реалізації приватних та галузевих інтересів. 
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Реалізація ефективної публічної політики в ХХІ ст. неможлива без 

урахування інтересів ключових корпоративних акторів. Створення ефективно 

діючого правового поля, транспарентного доступу громадянського суспільства 

до інститутів влади та механізмів контролю за розподілом ресурсів забезпечить 

трансформацію фінансово-політичних груп в інструмент сталого соціально-

економічного, політичного і демократичного розвитку. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі політології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної наукової програми 

“Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації” та теми науково-дослідницького проекту філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 

міжнародних освітньо-наукових стандартів” (16БФ041-01). 

Мета дисертаційного дослідження – розкрити механізми 

функціонування фінансово-політичних груп як суб’єктів політики у державах з 

нестабільним інституційним середовищем. 

Реалізація поставленої в дослідженні мети зумовила необхідність 

вирішення таких завдань: 

 розглянути основні концепції та теоретико-методологічні підходи у 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах щодо впливу великого капіталу, 

зокрема фінансово-політичних груп на політичні та соціально-економічні 

процеси в державах із нестабільним інституційним середовищем; 

 визначити особливості впливу фінансово-промислових груп на 

публічну політику як у стабільних, так і в нестабільних інституційних 

системах;  

 розкрити особливості становлення та функціонування фінансово-

політичних груп в Україні; 

 виокремити основні інструменти впливу фінансово-політичних 

груп на процес формування державної політики; 
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 з’ясувати механізми обмеження впливу фінансово-політичних груп 

на процес прийняття управлінських рішень у системі публічного 

адміністрування. 

Об’єкт дослідження – фінансово-політичні групи. 

Предмет дослідження – фінансово-політичні групи у нестабільному 

інституційному середовищі. 

Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань дослідження та 

реалізації поставленої в дисертаційній роботі мети було використано 

загальнонаукові методи. Зокрема, системний підхід застосовано для розкриття 

сутності та природи фінансово-політичних і фінансово-промислових груп, 

виокремлення їх з-поміж різноманіття організованих груп інтересів. Історичний 

метод дав змогу проаналізувати історичні передумови і процес становлення 

фінансово-промислових груп як у країнах Заходу, так і в державах із 

нестабільним інституційним середовищем (Україна та Російська Федерація). 

Структурно-функціональний метод сприяв виявленню двосторонньої 

залежності корпоративних утворень і політичного істеблішменту в 

нестабільних інституційних системах (утворення патрон-клієнтиських 

відносин). Порівняльний метод використано для аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду впливу фінансово-промислових/фінансово-політичних 

груп на процес вироблення державно-управлінських рішень.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в 

дисертації: 

 уперше в політичній науці здійснено комплексне узагальнення 

теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо впливу 

великого капіталу, зокрема фінансово-політичних груп на політичні та 

соціально-економічні процеси в державах із нестабільним інституційним 

середовищем. Запропоноване авторське визначення фінансово-політичної 

групи як диверсифікованої структури корпоративного типу, утвореної в 

результаті злиття кредитно-фінансового, промислового і політичного капіталу з 
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метою отримання прибутку через контроль та вплив на систему державного 

управління; 

 удосконалено обґрунтування становлення фінансово-промислових 

груп та їх подальшу трансформацію у фінансово-політичні в країнах 

пострадянського простору. Такі трансформаційні процеси були обумовлені як 

об’єктивними (послаблення авторитету держави і державних інститутів, 

руйнацією існуючої системи товарно-грошових відносин і усталеної системи 

виробничих відносин тощо), так і суб’єктивними чинниками (утворення 

патрон-клієнтиських зв’язків між представниками бізнесу і влади, існування 

явища “телефонного” та “кумівського права” тощо);  

 з’ясовано, що в стабільних інституційних середовищах 

функціонування фінансово-промислових груп базується на основі 

демократичних принципів та процедур, що передбачають розмежування бізнесу 

та влади в інституціолізованій системі взаємовідносин. Вплив на процес 

прийняття державно-управлінських рішень фінансово-промислові групи 

справляють за допомогою функціональної системи розвинутого 

представництва; 

 уперше виокремлено два основних алгоритми функціонування 

фінансово-політичних груп у нестабільному інституційному середовищі, на 

прикладі пострадянських країн. Перший – передбачає функціонування 

фінансово-політичних груп за умови їх “повної лояльності” державі, підтримки 

з боку політико-економічних утворень усіх державних ініціатив. У свою чергу, 

другий характеризується безперервною боротьбою основних фінансово-

політичних груп за державну владу, що, в підсумку, стає головним 

інструментом відтворення існуючої соціально-економічної і політичної систем 

та ротації влади у країні; 

 доопрацьовано та доповнено періодизацію становлення фінансово-

політичних груп в Україні. Виділено так званий “нульовий етап”, що тривав із 

1985 по 1991 р., закладено передумови для формування потужних фінансово-

промислових груп на теренах СРСР; перший етап – 1991–1994 – поява перших 
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бізнесових груп інтересів; другий – 1994–1998 – завершення первісного 

нагромадження капіталу; 1998–2004 – легалізація і формалізація існуючих 

фінансово-промислових груп в Україні; 2005–2010 – період конкурентної 

боротьби основних фінансово-політичних груп; 2010–2014 – перетворення 

державних інститутів у придаток обмеженої кількості “правлячих” фінансово-

політичних груп; 2014–2018 – неприхована боротьба основних фінансово-

політичних груп за доступ до влади з використанням усіх доступних 

інструментів впливу; 

 уперше розроблено класифікацію основних інструментів впливу 

фінансово-політичних груп на процес формування державної політики: 

легальні (або умовно легальні) і нелегальні (латентні) інструменти впливу. 

Зокрема, до легальних інструментів можна віднести: створення політичних 

партій і громадських рухів, їх подальше фінансування та перетворення на 

знаряддя лобізму власних інтересів; особисту та відкриту участь підприємців у 

виборах; формування громадської думки з різноманітних політико-економічних 

питань; організацію політичних акцій; використання політичних зв’язків для 

впливу на процес прийняття політико-адміністративних рішень; мобілізацію 

мас за допомогою ЗМІ, створення умов для реалізації прямої демократії; 

використання медіа для формування певної думки у громадян держави. До 

групи латентних інструментів входять: прямий підкуп чиновників; шантаж 

бюрократів і публічних осіб; “купівля” посад у структурах виконавчої влади; 

інвестування грошей у політичні сили різних країн; прийняття “потрібних” 

законопроектів; лобіювання власних інтересів через політичні/бізнес-кола 

інших держав; відмивання “сірих” капіталів через треті країни з використанням 

офіційних фондів, громадсько-політичних рухів, ЗМІ, волонтерських проектів, 

кримінальних структур тощо; 

– запропоновано системний набір механізмів обмеження політичного 

впливу фінансово-політичних груп на процес прийняття державно-

управлінських рішень. Розв’язання проблеми входження фінансово-політичних 

груп у систему влади вбачається в інституалізації лобістської діяльності в 
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Україні, удосконаленні національного законодавства щодо регламентації 

порядку використання коштів державного бюджету на фінансування статутної 

діяльності політичних партій, створенні ефективної законодавчої бази, що 

регламентувала б діяльність засобів масової інформації, тощо. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання результатів дисертаційного дослідження як теоретичної бази для 

розбудови формалізованої і транспарентої системи взаємоіснування 

корпоративних бізнес-груп, державних і суспільних інституцій, особливо за 

умови існування нестабільного інституційного середовища. Результати 

дисертаційного дослідження створюють передумови для подальшого 

дослідження фінансово-політичних груп та їх впливу на процес прийняття 

політико-адміністративних рішень.  

Наукові висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться в дисертації, 

можуть бути використані законодавцями з метою впровадження правових 

механізмів обмеження впливу фінансово-політичних груп на процес прийняття 

державно-управлінських рішень для розбудови ефективної системи публічної 

політики. Також розроблені механізми розмежування бізнесу і влади можуть 

бути застосованими представниками правоохоронних структур та органів 

виконавчої влади для боротьби з проявами традиційної та політичної корупції в 

системі публічного управління. 

Крім того, результати дисертаційної роботи можуть використовуватися 

для розробки навчальних курсів та спецкурсів із питань функціонування груп 

інтересів у нестабільних системах, загальної теорії політики, практичної 

політології, наукового та політичного консультування, а також окремих 

аспектів внутрішньої політики держави тощо. 

Апробація результатів дисертації. Окремі аспекти дисертаційного 

дослідження обговорювалися на таких наукових конференціях:  

– міжнародних конференціях: “Новітні парадигми суспільно-

політичного розвитку та управління” (Житомир, 2016); “Дні науки 

філософського факультету – 2016” (Київ, 2016); “Нове партнерство Кореї та 
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України у світі викликів” (Київ, 2016); “Дні науки філософського факультету – 

2017” (Київ, 2017); VII Національний конвент Міжнародної асоціації студентів 

політичної науки (Україна) (Одеса, 2017); “Глобалізований світ: випробування 

людського буття” (Житомир, 2017); “Дні науки філософського факультету – 

2018” (Київ, 2018); “Популізм та політика постправди: виклики та перспективи” 

(Острог, 2018); 

– науково-практичних конференціях: “Альтернативне бачення історії: 

шлях конфлікту чи перший крок до консенсусу в Україні” (Київ, 2016); 

“Чинники консолідації українства в епоху постколоніалізму” (Київ, 2017); 

“Пропаганда та журналістика у добу інформаційного протиборства: проблеми 

та виклики” (Київ, 2018); 

– літніх школах: “IAPSS Summer School: “Ukraine Between “East and 

West”: Soviet Legacy, Democratization Efforts and Geopolitical Challenges” 

(“Україна між Сходом і Заходом: радянська спадщина, спроби демократизації 

та геополітичні виклики”) (Київ, 2016). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 13 

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

вітчизняних фахових виданнях з політичних наук. З них дві статті опубліковані 

у фахових виданнях, 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 сім тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 248 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 293 найменування на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНИХ ГРУП 

 

1.1. Фінансово-політичні групи як предмет політологічного 

дослідження 

 

Бурхливий початок ХХІ ст. сформував перед міжнародним 

співтовариством, національними урядами і науковою спільнотою низку 

системних викликів і загроз соціально-політичного, економічного і 

гуманітарного характеру. Насамперед ідеться про новий етап “Великого 

переселення народів”; критичне і стрімке зростання соціальної та економічної 

нерівності, кризи середнього класу і, як наслідок, – несистемні громадянські 

конфлікти; посилення радикальних ліво-соціальних і право-національних рухів; 

“індивідуальний” екстремізм; виникнення нових квазідержавних і 

парамілітаристських утворень; техногенні катастрофи та пандемії; ресурсні 

революції; посилення ролі національних держав у глобальному світі, 

переформатування наднаціональних світових і регіональних політично-

економічних утворень; кризу глобальної транскорпоративної відповідальності 

тощо [290]. Усі ці виклики, загрози і подекуди кризи вимагають пошуку нових, 

конкурентних і життєздатних форм світового порядку, якісних моделей 

управління та нового соціального договору.  

Вирішення означених проблем потребує розуміння особливостей 

функціонування заінтересованих груп у системі публічної політики для 

внутрішньої стабілізації суспільно-політичних та економічних відносин і 

зовнішньої конкурентоспроможності. Адже публічна політика є системою 

комунікативного зв’язку між органами публічного врядування і громадянським 

сектором суспільства (приватні інтереси яких можуть не збігатися) і спільних 

дій, спрямованих на вирішення суспільно важливих проблем. 

Однією з найважливіших суспільних вимог до нової моделі соціального 

договору є вирішення проблеми нерівномірного розподілу благ/ресурсів у 
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суспільстві і домінантного впливу великого капіталу у сфері вироблення 

публічної політики. 

Головними причинами колосальної майнової диференціації, на думку 

окремих експертів, є, по-перше, існування так званих “податкових раїв” – 

офшорних зон, що дають змогу власникам великого капіталу уникати сплати 

податків [234], по-друге, неефективність або небажання національних урядів і 

світового співтовариства урегулювати це питання. Відповідно до Oxfam 

(Оксфордський комітет допомоги голодуючим) у період з 2000 по 2014 р. 

кількість інвестицій в офшорах збільшилася в чотири рази, а дев’ять з десяти 

найбільших світових корпорацій представлені хоча б в одному з офшорів [234]. 

Розуміння небезпеки сучасної моделі взаємозв’язку великого капіталу і 

держави, наслідком якої є нерівномірний розподіл суспільних благ, панує в 

науковому середовищі. Зокрема, у сфері економіки і фінансів про це свідчить 

дослідження лауреатів Нобелівської премії з економіки: французького 

дослідника Ж. Тіроля (за дослідження ринкової влади та її державного 

регулювання, 2014)  та британця А. Дітона (за дослідження споживання, 

бідності та добробуту, 2015). У сфері політичної науки ця проблематика була 

покладена в основу ХХІV Світового конгресу Міжнародної Асоціації 

Політичної Науки (IPSA) в Познані (2016) на тему “Політика в світі нерівності” 

(“Politics in a World of Inequality”). 

Згідно з Oxfam із 2010 р. статки найбагатших людей світу збільшилися на 

0,5 трлн і становлять 1,76 трлн дол. США. Зовсім інша ситуація з їх 

“фінансовими опонентами” – найменш забезпеченою половиною людства, що 

за цей самий час збідніла приблизно на 1 трлн дол. США, втративши 41% своїх 

збережень. 62 найбагатші людини планети володіють такою ж самою кількістю 

майна, як і 3,6 млрд найбідніших людей, а добробут 1% найбагатших зрівнявся 

з добробутом решти людства у 2016 р. [234].  

Така ситуація викликає занепокоєння не тільки у владних і наукових 

колах, а й у деяких представників великого капіталу, переважно в так званих 

“старих грошей” країн Заходу. Адже надмірна увага суспільства до цієї 
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проблематики, навіть у “старих” демократіях, може призвести до 

кардинального перегляду місця і ролі великих власників у новій моделі 

соціального договору. Зокрема, випереджаючи осінні акції протесту в Нью-

Йорку та інших містах Сполучених Штатів Америки “Захопи Волл-стріт” 

(Occupy Wall Street), влітку 2011 р. зародився рух мільйонерів “За високі 

податки”. Одним із ініціаторів цього руху виступив американський мільярдер 

У. Баффет, який закликав Конгрес США підвищити податки для найбагатших 

осіб і компаній, щоб підтримати скорочення бюджетного дефіциту власної 

країни. Найпотужнішу підтримку ініціатива У. Баффета отримала в державах 

Європейського Союзу: одна з найбагатших француженок Л. Бетанкур (власниця 

компанії L’Oreal) спільно з власниками найбільших компаній Франції (Accor, 

Air France-KLM, Arevz, Citroen, Danone, Fimalac, Orange, Peugeot, Societe 

Generale, Total тощо) висловила прохання до уряду країни ввести додатковий 

збір для багатих для оздоровлення економіки; аналогічний крок зробив 

італійський мультимільйонер Л. Монтедзмоло (очолює автомобільний холдинг 

“Ferrari SpA”), запропонувавши додатково обкласти співвітчизників із річним 

доходом 5–10 і більше мільйонів євро. До цієї ініціативи доєдналися і заможні 

німці, що заснували організацію “Багаті за податок на капітал”, і звернулися до 

канцлера Федеративної Республіки Німеччини А. Меркель із закликом 

зменшити розрив між бідними і багатими [51]. 

Значний суспільний запит на вирішення цієї важливої проблематики 

зумовив виникнення великої кількості термінів і понять, що характеризують 

вплив певних груп на вироблення державної політики, зокрема і власників 

великого капіталу. Серед наукової спільноти вже четверте десятиліття точиться 

дискусія щодо теоретико-методологічного обґрунтування використання таких 

понять, як “групи інтересів”, “групи за інтересами”, “лобістські групи”, 

“економічні інтереси”, “групи тиску”, “сучасна олігархія”, “олігархічні групи”, 

“політико-економічні клани”, “корпорації”, “інтегровані бізнес-групи”, 

“фінансово-промислові групи”, “політико-економічні утворення” і “фінансово-

політичні групи” тощо. У межах дисертаційного дослідження спробуємо на 
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аналізі історіографії та бібліографії дати власне бачення і визначення 

означеного явища. 

Одним із найпоширеніших термінів, уживаних у науковій лексиці, є 

поняття “групи інтересів”. Уперше в науковій практиці концепція груп 

інтересів була запропонована А. Бентлі, що знайшла свій подальший розвиток у 

роботах Р. Даля, А. Косона, А. Лейпхарта, Дж. Лембруха, М. Олсона, Р. Салісбері, 

Д. Трумена, Ф. Шміттера та ін. У західних доробках дослідження груп інтересів 

здебільшого проводилося в трьох площинах: 1) групи інтересів як політичні 

актори в плюралістичній (Р. Даль, А. Лейпхарт) і неокорпоративістській (А. Косон, 

Дж. Лембрух, Ф. Шміттер) моделях політичних систем; 2) проблема 

артикуляції інтересів між заінтересованими групами і державою в системі 

ліберальної демократії (Г. Алмонд, Д. Бері, Ж. Блондель, А. Болл, Дж. Вілсон, 

Р. Гарсон, Г. Джордан, Р. Ентман, Х. Ерман, Ф. Міллуорд, Дж. Річардсон, 

Р. Солсбері); 3) особливості впливу груп інтересів на процес прийняття 

управлінських рішень (Дж. Грінвуд, Дж. Річардсон, А. Поттер, С. Сіглер).  

У радянській науці перші дослідження діяльності груп інтересів у 

політичній і соціально-економічній системах з’явилися наприкінці 80-х рр. 

ХХ ст. (В. Константінов, В. Найшуль). У подальшому розробкою означеної 

проблематики займалися Л. Іллічова, В. Лепехін, В. Любімов, А. Нещадін та ін. 

У сучасній російській науці групами інтересів і їх впливом на реалізації 

публічної політики (зокрема і в Російській Федерації) займаються А. Автономова, 

А. Василенко, С. Заславський, Н. Лапіна, В. Лепехін, С. Перегудов, В. Разуваєва, 

Д. Сатпаєва, І. Семененко та ін. 

Українські доробки з цієї проблематики представлені працями Г. Бежнара, 

О. Демченко, Ю. Зущика, В. Лапкіна, О. Лісничука, В. Мандрика, І. Рейтеровича, 

Ю. Сабанадзе, С. Телешуна, В. Цвиха та ін. 

Така увага до вивчення груп інтересів пов’язана з тим, що групи інтересів – 

це “найдинамічніший і водночас найбільш ефективний елемент інституційної 

структури суспільства, який швидко реагує на все, що відбувається в ньому” 
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[168, с. 11], а тим більше за умови існування інституційно нестабільного 

середовища. 

Український дослідник Ю. Сабанадзе, узагальнюючи різні підходи до 

тлумачення поняття, визначає групи інтересів як “організації, що об’єднують 

громадян на основі тих чи інших специфічних цілей або функцій, артикулюють 

колективні вимоги та шукають оптимальні шляхи їх просування переважно 

через вплив на прийняття політичних рішень” [168, с. 18]. На думку професора 

Федеральної Академії державного управління (Німеччина) В. Екерінга, групи 

інтересів почали справляти вплив на державне управління вже починаючи з 

ХІХ ст. (у період існування німецької імперії з 1871 до 1914 р.). Організований 

вплив союзів і об’єднань з метою реалізації власних інтересів, на його думку, 

поширювався “приблизно рівномірно на три сфери: на громадську думку, на 

парламент як законодавчий орган і на уряд як виконавчу владу” [230, с. 73]. 

Британський дослідник К. Томас у монографії “Перші світові групи 

інтересів: порівняльна перспектива” [293, с. 16–21], виділив 10 основних 

чинників, що впливають на специфіку взаємодії груп інтересів і державної 

політики в розвинутих демократіях. Аналіз цих чинників здійснювався в 

чотирьох площинах: соціально-економічній та політичній; інституціональній; 

сфері прийняття управлінських рішень; системі взаємодії заінтересованих 

сторін (політичні актори, групи інтересів, виробники тощо). До соціально-

економічної та політичної площини належать наступні чинники: 1) політичні 

відносини, 2) соціально-економічна система, 3) внутрішні характеристики 

функціонування системи груп інтересів. До інституціональної площини 

належать: 4) формальний/конституційний розподіл правового суверенітету, 

5) роль і місце політичних партій, 6) їх взаємодія з групами інтересів. До 

площини прийняття політичного рішення входять такі чинники, як: 7) міра 

централізація/децентралізація процесу вироблення і прийняття політичного 

рішення, 8) особливості інтерпретації публічних дій та політичних витрат. 

Площина взаємодії заінтересованих сторін передбачає: 9) особливості відносин 
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у системі “політичні актори–виробники–групи інтересів” та 10) їх відносини з 

представниками неприбуткового сектору.  

Досліджуючи нестабільне інституційне середовище, доцільно розглядати 

типологію груп інтересів відомого французького дослідника Ж. Блонделя, який 

взяв за основу спосіб зв’язку між членами групи і характер її діяльності [241, 

с. 210–215]. Він виділяє два базових “полюси” груп інтересів, що не 

зустрічаються в чистому вигляді: групи “за звичаєм” та інституціональні групи. 

Групи “за звичаєм” виникають на основі общинних, кланових, кастових 

утворень. У багатьох країнах належність до таких груп інтересів є не тільки 

статусним елементом, а й механізмом забезпечення та збереження доступу до 

матеріальних благ і владних інструментів. Уходження ззовні нових 

представників майже неможливо, адже статус у них передається у спадок. У 

таких групах головним механізмом реалізації власних інтересів є не формальні 

інституції, а особисті контакти з представниками влади, великого капіталу 

тощо. На нашу думку, такий тип груп інтересів притаманний для “молодих” 

демократій, транзитивних держав (держав перехідного типу) або держав зі 

слабким інституційним середовищем.  

Інституційні групи інтересів існують у межах легальних і формалізованих 

організацій у системі державного апарату. Їх впливовість зумовлена 

наближеністю до процесу ухвалення політико-адміністративних рішень. До них 

належать різні лобістські групи в парламенті, уряді, що виконують роль 

посередника між державою та суспільством. 

До “нечистих” або “гібридних” груп інтересів можна віднести “групи 

захисту” і “групи підтримки”, які притаманні будь-якому суспільству. 

Групи захисту прагнуть відстоювати інтереси своїх прибічників. Як 

правило, ці групи представляють інтереси економічного і соціального 

характеру. До таких груп можна віднести профспілки, асоціації, фінансово-

промислові групи, корпорації товариства захисту прав споживачів тощо. 

Групи підтримки орієнтовані на якісь конкретні, часто ситуативні цілі. До 

таких груп можна віднести рухи “за” підтримку інтеграції держави в ті чи інші 
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міжнародні організації, союзи, рухи “проти” міграційної, податкової політики 

тощо. 

Основна складність дослідження “груп інтересів”, на нашу думку, полягає 

в точному виділенні предмета дослідження, виокремленні ознак та визначенні 

їх акторів. Адже крім “груп інтересів” (Advocacy groups) використовуються такі 

поняття, як “групи за інтересами” (Interest groups) або “спеціальні групи за 

інтересами” (Special interest groups), “зацікавлені групи”, “організовані 

інтереси” (Organized interests), “організовані групи” (Organized groups), 

“лобістські групи” (Lobby groups), “групи з проведення кампаній” (campaign 

groups), “економічні інтереси” (Economic interests), “амакударі” (з японської 

“Ті, які спустилися з небес”) тощо. На думку Ю. Сабанадзе, усі ці терміни часто 

“вживаються як синоніми, на практиці не завжди описують одні й ті ж 

об’єднання та структури” [168, с. 14].  

Намагаючись уникнути цієї термінологічної невизначеності, французький 

політолог М. Дюверже ввів у науковий обіг термін “групи тиску” як синонім 

політичних груп інтересів, визначивши тим самим їхнє ставлення і виключну 

кореляцію з політикою [59, с. 261]. У межах своєї теорії він виділив два типи 

груп тиску: екслюзивні (exclusive), тобто ті, що взаємодіють лише з 

державними інститутами, і неповні (partial) – взаємодіють з іншими 

інституціями, крім державних [59, с. 268–271]. 

Подальшою розробкою концепцій груп тиску займалися Ч. Адріан, Л. Бакун, 

Дж. Бері, Е. Геррінг, Р. Дальтон, Г. Джордан, Т. Лові, Л. Мілбрайт, С. Міллер, 

Ч. Пресс та ін. 

Зокрема, у своїй роботі Г. Джордан виділяє базові характерні риси 

сучасних груп тиску: 

 вони створюються з метою досягнення певної політичної мети і 

виражають певні колективні інтереси;  

 їх мета є здійсненною, і після її реалізації група може бути 

розпущена; 

 вони є неурядовими організаціями; 
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 їх мета не бути представленими в уряді/парламенті, а здійснювати 

безпосередній вплив на державну політику; 

 формалізоване добровільне індивідуальне членство; 

 рядові члени здійснюють контроль над керівництвом шляхом 

цілепокладання та обрання засобів їх досягнення; 

 капітал формується за допомогою членських внесків; 

 членство групи передбачає відповідність індивідуальних 

колективним цілям і навпаки; 

 група існує достатньо тривалий період часу [52]. 

Звичайно ж, групи тиску за певних умов можуть не мати однієї або 

кількох із зазначених характеристик. Зокрема, як зазначає сам Г. Джордан, для 

деяких груп тиску політична діяльність є не пріоритетною, а допоміжною; деякі 

групи є закритими і не прагнуть до масового рекрутування; можуть 

спонсоруватися з інших джерел, крім членських внесків; внутрішньогрупова 

демократія може бути символічною або взагалі відсутньою; група тиску може 

бути “агломератом” різних заінтересованих груп, а не тільки окремих членів; за 

певних умов бюрократичний клас, капітал різного розміру, інші ситуативні 

утворення можуть виступати як групи тиску – не будучи ними по суті тощо. 

Варто зауважити, що поняття “групи інтересів” і “групи тиску”, на нашу 

думку, не розкривають повною мірою специфіку функціонування 

заінтересованих груп (зокрема особливостей впливу великого капіталу на 

державну політику) в системі публічної політики, у так званих 

“розвинутих”/“молодих” демократіях і конкурентних державах. Адже для 

“молодих” демократій із нестабільним інституційним середовищем притаманне 

“закорінення” неформальних структур політико-економічного істеблішменту в 

системі державних інститутів: уряду, парламенту і судової влади. Як правило, 

це призводить до значного поширення корупції в державному апараті, у 

результаті якої державні інституції перетворюються в інструмент отримання 

надприбутку невеликою групою індивідів. За таких умов політичні актори 
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“звільняються і від демократичного, і від конституційно-правового контролю” 

[168, с. 63]. 

Для характеристики систем, що визначаються злиттям великого капіталу 

та органів державної влади, зокрема і в Україні, науковці, журналісти і 

пересічні громадяни часто використовують такі поняття, як “олігархія” і 

“олігарх”. Олігархія (грец. оligarchia, oligos – малочислений і arche – влада) – 

форма правління державою, де влада зосереджена в руках вузького кола осіб 

(олігархів) і відповідає не державним, а їх особистісним інтересам [64, с. 373]. 

У науковій літературі у сфері політики розробкою проблематики олігархії 

займалися А. Аслунд, І. Архангельська, А. Зудін, Л. Іонін, А. Колодій, О. Пасхавер, 

М. Томенко, О. Турчинов, С. Фуджіморі, Д. Хоффман та ін. 

Переважна більшість науковців виділяють два типи олігархії: 

аристократичну і фінансову. Аристократична олігархія передбачає 

концентрацію влади (економічної і політичної) в руках невеликого кола 

аристократів. Такий тип олігархії існував у Стародавній Спарті, Давньому Римі, 

феодальних італійських державах тощо. У свою чергу, фінансова олігархія – це 

та, яка панує в економічній сфері і контролює більшу частину національного 

багатства та прагне поширити свій вплив на політичну, соціальну і духовну 

сфери. Фінансовим олігархіям (“грошові інтереси”) притаманний високий 

рівень концентрації промисловості і фінансового капіталу в руках невеликої 

групи магнатів-монополістів. Незалежно від типу олігархії основним наслідком 

її діяльності є державне та політичне відчуження основної маси населення від 

влади.  

На думку професора В. Глазунова, у сучасному світі олігархічні тенденції 

можуть прогресувати, зокрема: 

 в умовах послаблення функціонування традиційних регулятивних 

інститутів (права, моралі, традицій тощо); 

 в умовах перманентності законодавства у зв’язку з нестабільністю 

інституційної системи й існування нестабільного інституційного середовища; 
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 в умовах, коли існує політична здатність певних заінтересованих 

груп міняти законодавче тіло для реалізації власних інтересів [40, с. 22]. 

Проте варто зазначити, що цей термін, на нашу думку, не є найкращим, 

адже його зміст має занадто широкі межі і використовується для загальної 

оцінки представників великого капіталу. За висловом австралійського вченого 

С. Фортеск’ю, поняття “олігарх” “настільки широко використовується, що його 

використання виглядає справжнім збоченням” [215, c. 8]. 

Існує кілька причин, які, на наше переконання, вказують на недоцільність 

використання цього поняття для характеристики взаємодії влади і великого 

капіталу в країнах із нестабільним інституційним середовищем, зокрема і в 

Україні: 

1. Занадто широке і суперечливе використання терміна “олігарх”. 

Свого часу професор Г.-Х. Шредер зазначив, що “цей термін надмірно 

використовується в політичній полеміці, причому настільки не визначено, що 

широка публіка вкладає в нього абсолютно суперечливий зміст” [264, с. 50]. 

Активне ж його використання пояснюється небажанням уводити в профанний і 

науковий обіг “довгі і незграбні визначення”.  

2. У своїй переважній більшості так звані “олігархи” не прагнули 

стати олігархами в повному розумінні цього слова. Вони ніколи не “бажали 

управляти державою в тому значенні, що має на увазі суфікс “-арх” [215, c. 8]. 

Адже греки називали “олігархом” людину, яка володіла вищою (державною) 

владою. За невеликим винятком, жоден із них не прагнув мати формальну 

політичну владу. Олігархи не прагнули впроваджувати політику в цілій низці 

сфер, які є базовими для управління державою, і не воліли сконцентрувати у 

своїх руках “усю повноту влади” [91, с. 314]. Ну думку А. Аслунда, більш 

доцільно, говорячи про великих власників на пострадянському просторі, буде 

використовувати термін “плутократи”, “адже їхня мета – збагачуватися, а не 

керувати державою” [6, с. 49]. Адже плутократія – це державний лад, за якого 

політична влада формально і фактично належить заможній верхівці панівних 

класів (плутократам) і в структурі якого центральне місце належить володарям 
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фінансового капіталу – банкірам; панування багатіїв, які завдяки своєму 

багатству активно впливають на державні владні інституції, внутрішню і 

зовнішню політику держави [135, с. 490–491]. 

3. Більшість тих, хто використовує термін “олігарх”, вкладає в нього 

свідомо чи підсвідомо негативний зміст, що пов’язано ще з давньогрецькою 

практикою, де олігархія вважалася неідеальною формою правління. Так, у 

Платона олігархія – такий політичний режим, коли “при владі стоять багаті, а 

бідняки не допускаються до управління” [132, с. 352]. А накопичені багатства 

використовуються для “перекручення законів, мало рахуючись з ними” [132, 

с. 352]. У Арістотеля, у свою чергу, “там, де державний устрій зважає і на 

багатства, і на доброчесність, і на народ, як, наприклад, у Карфагені, то це і є 

аристократичний лад” [4, с. 560]. Якщо керуються виключно багатством, то – 

це олігархія. За умови катастрофічного майнового розшарування в умовах 

нестабільного інституційного середовища негатив щодо цього поняття 

посилюється, що ускладнює проведення об’єктивного аналізу взаємовідносин 

інститутів держави з представниками великого капіталу. 

4. Класичне визначення трактує олігархію як “владу в руках кількох 

осіб”, що ставить питання про можливість використання означеного поняття в 

однині. На думку окремих науковців, доцільніше використовувати поняття 

“олігархічні групи” або “олігархічні клани” з метою відходу від персоналізації 

явищ “олігархії” й усвідомлення, що за сучасних умов жоден із так званих 

олігархів, навіть при бажанні не міг би одноосібно впливати на державну 

політику. Найбільший вплив на державну політику “олігархічні групи” 

справляють не через офіційні інститути, а за допомогою неформальних каналів 

[196, с. 47]. 

Крім вищезазначених причин, терміни “олігархи” та “олігархія”, на нашу 

думку, не розкривають повною мірою особливості функціонування великого 

капіталу в системі публічної політики в Україні. Адже так звані “олігархи” є в 

багатьох розвинутих державах і в країнах із середнім рівнем прибутків на душу 

населення, проте їх взаємозв’язок із державними інституціями докорінно 
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різниться з українським досвідом: “сильні олігархічні угруповання звичні 

також у країнах із добрим (ефективним) врядуванням, таких як Канада, 

Фінляндія та Швеція. Насправді олігархія – це нормальний стан 

корпоративного врядування у більшій частині світу” [277]. Для характеристики 

взаємовідносин між великим капіталом і державою у нестабільних 

інституційних системах, де великий капітал має значну можливість впливати на 

державні управлінські рішення, американський економіст Д. Геллман уводить 

поняття “захоплення держави” [265]. У свою чергу, через посилення ролі 

міжнародних корпорацій на світовій арені та їх агресивніше втручання у 

внутрішню і зовнішню політику держав у 2000 р. голова секретаріату 

Міжнародної Асоціації Політичної Науки У. Лаффереті ввів у науковий обіг 

поняття “корпоративний переворот”. Під ним він розумів відлікову точку 

трансформації характеру впливу корпорацій на світовій арені.  

На думку працівника апарату Конгресу Сполучених Штатів Америки 

М. Лофгрена, “захоплення держави” має місце не тільки в нестабільних 

державах, а й у “передових” державах світу. Для характеристики впливу 

недержавних структур на сферу прийняття управлінських рішень у США він у 

книзі “Глибина держава: падіння конституції і піднесення тіньового уряду” 

(The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government) 

вводить поняття “глибина держава” [267]. Поняття “глибинна держава” або 

“паралельна держава” (турец. Derin devlet) вперше з’являється в турецькій 

політичній науці. Глибинна держава – це 1) “держава в державі” (лат. Imperium 

in imperio), 2) поняття, що означає групу осіб, яка (вдавано чи насправді) 

поводиться частково або цілком нелояльно по відношенню до уряду своєї 

країни і підкоряється своїм власним законам. 

Причина утворення “глибинної держави” в США, на думку дослідника, 

вбачається в небажанні громадян на виборах, в умовах системної світової кризи 

управління, змінювати “шило на мило” (підтвердженням цього слугують 

результати референдуму у Великій Британії – “Brexit”; результати 

президентських виборів у США, референдуму в Нідерландах щодо України, 
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події в Іспанії тощо). “Глибинну державу”, на його думку, можуть очолювати, з 

одного боку, високопосадовці різних розвідувальних організацій, військових і 

судових інституцій та злочинних груп, з другого – союз топ-менеджерів 

фінансово-промислових груп за участі певних державних інституцій. І в 

першому, і в другому варіанті головна мета цих груп впливати на 

макроекономічний курс США. 

Такі “глибинні держави” мають низку характерних рис: 

 державне управління здійснюється через прийняття певних рішень 

без узгодження з обраними особами і через нав’язування їм певних наперед 

визначених позицій; 

 керівники “глибинних держав” підкоряються не закону, а зовсім 

іншій ієрархічній системі; 

 пересічний громадянин не має можливості впливати на процес 

прийняття управлінських рішень. 

У свою чергу, американські вчені, приділяючи увагу реаліям України, 

говорять більше не про “глибинну”/“паралельну” державу, а про “баронів” (на 

кшталт баронам у середньовічній Священній Римській імперії, Сполученому 

Королівстві) і “магнатів” (відповідно династій багатих магнатів в італійських 

середньовічних містах-республіках, Речі Посполитій, Угорщині, Японії). 

Зокрема, американський дослідник Б. Де Лонг вважає, що нинішні українські 

“олігархи” є чудовим відповідником “баронів-розбійників” США ХІХ ст. Ці 

“барони”, як і сучасні українські представники великого капіталу, заробили свої 

статки на вугіллі, сталі та залізницях під час великого товарного буму перед 

Першою світовою війною. Відмінність же тогочасних “американських баронів” 

від сучасних українських, на нашу думку, полягає в тому, що, незважаючи на 

свою “хижацьку” бізнес-поведінку і спробу (інколи й ефективну) впливати на 

державну політику, усі свої набуті статки (які у своїй більшості були втрачені 

наступними поколіннями: їхні маєтки в Ньюпорті, штат Род-Айленд 1960–70 рр. 

продавалися за 2% від початкової ціни) були інвестовані в розвиток власної 

країни, що дало поштовх розвитку економіки країни загалом. У свою чергу, для 



32 
 

українських реалій характерна інша ситуація – вивід грошей із країни через 

різні офшорні зони та їх подальша інвестиція в економіки розвинутих країн 

Центральної і Західної Європи, Північної Америки тощо. Відповідно до 

історичної схеми С. Міллcа представники великого капіталу в США домінували 

у сфері державної влади в короткий проміжок часу з 1865 по 1896 р. Надалі, 

особливо під час президентства Ф. Рузвельта, характерним було піднесення 

“політичної еліти”, яка відсунула великих капіталістів на другий план. Після 

Другої світової війни вплив отримала “військова” та “корпоративна еліта” [276, 

с. 272]. 

Іншим поняттям, на нашу думку, за допомогою якого намагаються 

охарактеризувати відносини влади і великого капіталу в нестабільних 

інституційних середовищах, є “клани”. Інколи для характеристики режимів у 

пострадянському просторі використовується поняття “олігархічні клани”. 

Дослідженням кланів свого часу займалися М. Афанасьєв, Ш. Ейзенштадт, 

В. Стоякін, К. Легг, Р. Лемарчанд, Л. Ронігер та ін.  

Клан (clan, з кельт. Сlann сім’я, нащадки) – 1) рід, родова община в 

ірландців і шотландців; 2) у переносному значенні – впливова група осіб, що у 

своїй переважній більшості пов’язана родинними зв’язками й укорінилася в тій 

чи іншій ланці влади [217, с. 535]. 

Тобто, по суті, клани – це “групи інтересів”, що побудовані на основі 

сімейно-родового принципу. Вони одночасно поєднують у собі протилежні 

характеристики: патріархальних колективів і сучасних політичних організацій. 

Ядром клану виступають кілька десятків чи сотень, залежно від розміру клану, 

представників політичної еліти, що об’єднані уявленням про реальну або уявну 

спорідненість і згуртовані навколо глави клану. Структура клану передбачає не 

тільки елітарне ядро, а й розгалужену мережу клієнтів із середньої та нижньої 

ланки державного апарату і всієї соціальної піраміди. Саме вони і забезпечують 

вплив клану на процеси прийняття управлінських рішень.  

Більшість кланів у своєму історичному розвитку виникають стихійно і є 

системою неформальних зав’язків, що існують у будь-якому суспільстві 
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незалежно від його рівня розвитку. Мета їх діяльності – реалізація власних 

інтересів за допомогою формування такої соціально-економічної і політичної 

системи, за якої вони завжди будуть займати панівне становище. Ядром клану є 

“патрон-клієнтиські відносини, а саме: приватні і неформальні відносини між 

патроном та його підопічним (клієнтом), що виходять із нерівності у володінні 

ресурсами влади, різниці у соціальних статусах, взаємних зобов’язаннях та 

зацікавленості” [168, с. 70]. 

М. Дальтон, аналізуючи системи функціонування державного апарату в 

різних країнах, виділив п’ять типів кланів, що існують у будь-яких владно-

управлінських структурах:  

 симбіотичний клан із вертикальною структурою, що формується 

навколо особи, яка займає високе становище в політико-управлінській ієрархії. 

Через систему взаємної підтримки і протекцій утворюється зв’язок між 

високопосадовцями й особами, які займають середні та нижні ланки в системі 

управління. Зв’язок посилюється через спільні фінансові інтереси, обмін 

послугами і підтримкою один одного в кризові ситуації; 

 паразитичний клан із вертикальною структурою. Такий тип кланів 

відрізняється від попереднього виду асиметричністю наданих послуг членам 

клану. Такий тип “сім’ї” передбачає, крім патронів і клієнтів, наявність 

третього типу акторів – “фаворитів”. Саме вони отримують найбільшу частку 

благ від патрона, натомість забезпечують вірність решти членів “родини”. Така 

структура клану спонукає рядових членів “сім’ї” до дій на благо клану, за що 

можуть увійти до касти “обраних”; 

 захисний клан із горизонтальною структурою. Виникає в умовах 

соціально-економічної і політичної нестабільності. За цих умов представники 

владно-управлінського апарату об’єднують свої сили з метою протистояння 

змінам, що нав’язуються зсередини чи ззовні; 

 агресивний клан із горизонтальною структурою. Виникає на 

перетині різних групових інтересів і має на меті зміну існуючого порядку і 

балансу сил на власну користь. Важливою умовою формування цього типу 
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клану є ресурсна рівність членів такого утворення. У своїй переважній 

більшості такий тип клану існує доти, поки не буде реалізована головна ціль – 

захоплення влади; 

 випадковий клан утворюється ситуативно, на основі особистих 

відносин, певних інтересів і взаємних послуг [247, с. 46]. 

На думку Ю. Сабанадзе, клани, що сформувалися на терені Радянського 

Союзу, володіють щонайменше трьома видами ресурсів: 

 економічними: активи підприємств у різних галузях, фінансові 

ресурси, матеріальні цінності тощо; 

 адміністративно-політичними: контроль над державними 

інститутами й окремими посадовими особами; 

 силовими: контроль за державними (правоохоронні органи, армія) і 

недержавними (добровольчі батальйони, власні охоронні фірми, “тітушки”) 

засобами насильства [168, с. 69]. 

Поняття “клан” у реаліях України може використовуватися для аналізу 

заінтересованих груп у суспільстві. Проте ситуація в Україні з її нестабільним 

інституційним середовищем характеризується ситуативними договорами і 

союзами між різними (інколи й антагоністичними) заінтересованими групами, а 

також обов’язковою наявністю потужних фінансових і промислових складових 

у структурі груп інтересів. У свою чергу, “клани” характеризуються певною 

мірою стабільністю зв’язків членів такого утворення, передусім завдяки 

родинним зв’язкам і необов’язковістю наявності потужного економічного 

базису для їх функціонування. В Україні родинні зв’язки не є ядром союзного 

договору між різними групами тиску. Навпаки, взаємовідносини між 

основними заінтересованими групами зазвичай характеризуються “кровною 

ворожнечею”, а не “кровними узами”. 

Іншим поняттям, уживаним в науці для характеристики економічних 

інтересів, є корпорація. Роль великих корпорацій в економічній та політичній 

системах багатьох країн світу важко переоцінити – з початку ХХ ст., з 

виникненням перших потужних монополій і контрдій держави, спрямованих на 
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обмеження їх експансії, – вони є одним з основних акторів сучасних 

економічних та політичних процесів. У межах політичної науки поняття 

“корпорація” входить у вжиток після Другої світової війни для характеристики 

нової моделі поділу влади в суспільстві – неокорпоративізму. У переважній 

більшості науковці виділяють два основних підходи до трактування поняття 

“корпорація”: широкий та вузький. У межах “широкого” підходу корпорація 

розглядається як співтовариство (організація, об’єднання, група) осіб, 

націлених на відстоювання або просування своїх специфічних (корпоративних) 

інтересів. Варто зауважити, що подібний підхід до розуміння “корпорації” 

склався ще з періоду середньовіччя, коли відбувалося формування станово-

професійних, “корпоративних” спільностей переважно торговельного та 

ремісничого характеру: гільдій, ганз, коледжів тощо. Надалі поняття 

“корпорація” стало трактуватися ще ширше, цим терміном почали називати 

фактично будь-які об’єднання та організації, члени яких мали ті або інші 

спільні інтереси, що виходили за рамки суто професійних. Тобто у широкому 

сенсі корпораціями є й такі об’єднання, як профспілки, союзи підприємців, інші 

соціально-професійні об’єднання, що належать до тієї ж самої категорії 

організацій, що й згадані середньовічні структури [129, с. 7]. У вузькому 

значенні під корпорацією мається на увазі організація (юридична особа), 

створена відповідно до законодавства з метою виробництва товарів та послуг 

для їх подальшої реалізації на ринку [129, с. 12].  

Відповідно до результатів дослідження Інституту міжнародної економіки 

Петерсона (США) статків представників корпорацій (а саме власників-

мільярдерів), можна зробити висновок, що найбагатшими на “мільярдерів” є 

Сполучені Штати Америки (30,2%), Китай (9,2%) і Росія (6,7%). У той час, як 

найбагатші Норвегія, Швейцарія і Швеції не змогли подолати межу мільярдерів 

у 1,3% від загальної їх кількості у світі [257]. Проте ці держави стабільно 

присутні в десятці найменш корумпованих держав світу за “Індексом 

сприйняття корупції” [245]. В Україні проживає 0,5% від сумарної кількості 

мільярдерів у світі. Жоден із представників українського великого капіталу не 
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отримав гроші ні в спадок, ні будучи власником чи топ-менеджером потужної 

компанії. Згідно з доповіддю, 11% українських “товстосумів” заробили свої 

статки як засновники компанії, 33% – у фінансовій сфері, переважна ж 

більшість – 55%, отримали свої статки завдяки зв’язкам із політикою та 

видобутком і подальшим експортом сировини. Серед країн Європи схожа 

ситуація зі статками мільярдерів простежується в Росії, Грузії, Румунії, Чехії, 

Бельгії, Британії і Греції. Крім європейських країн до списку держав, де 

мільярдери створили свої статки завдяки зв’язкам із політикою та експортом 

сировини, можна віднести Казахстан і Анголу. Згідно з результатами 

дослідження в Грузії і Румунії всього 0,1% мільярдерів, які набули свої статки 

завдяки зв’язкам з політикою і торгівлею сировиною. Російська Федерація 

може продемонструвати один із найбільших показників мільярдерів у світі – 

6,7%, з яких 10,8% – засновники компаній, 3,6% – високооплачувані топ-

менеджери, 64% – пов’язані з політикою і експортом сировини і 21,6% – із 

фінансовим сектором. У Чехії 50% мільярдерів мають зв’язки з політикою і 

торгівлею сировиною, по 30% у Бельгії і Сполученому Королівстві. Оскільки 

основними сферами надприбутку в Україні і низці пострадянських країн є 

фінанси (передусім банківська система) і промисловість (насамперед видобуток 

і експорт сировини), то це дає змогу українським ученим, зокрема О. Лісничуку, 

І. Рейтеровичу, О. Сушку, С. Телешуну, говорити про функціонування в 

Україні так званих фінансово-промислових груп, що з часом трансформуються 

у фінансово-політичні групи (через тісний зв’язок фінансово-промислових груп 

з політичним класом). 

Дослідження діяльності фінансово-промислових груп у сфері політики в 

зарубіжній науці представлені роботами А. Аслунда, А. Бруста, О. Вільямсона, 

Дж. Гелбрейта, Р. Гільфердінга, Р. Коуза, А. Круассана, І. Кузес, А. Маршалла, 

В. Меркеля, Л. Нельсона, А. Пшеворського, Д. Старка, С. Фортескью, С. Фуджіморі, 

Д. Хеллмана, Дж. Хікса, С. Холмса, А. Шайо, Л. Шеллі та ін. 

На пострадянському просторі дослідженням функціонування фінансово-

промислових груп і їх подальшої трансформації у фінансово-політичні 
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займалися С. Авдашьєва, М. Афанасьєв, І. Беляєва, О. Гаман-Голутвіна, А. Зудін, 

О. Криштановська, Н. Лапіна, Б. Нємцов, Я. Паппе, С. Перегудов, А. Соловйова, 

І. Стародубровська, М. Урнов, Г. Явлінський, А. Яковлєв та ін. 

Аналізом окремих аспектів діяльності фінансово-політичних груп в Україні, 

ступеня їх впливу на соціально-економічні і політичні процеси займалися 

К. Бондаренко, Л. Верховодова, В. Волошенюк, А. Гальчинський, В. Двойних, 

В. Дементьєв, О. Дергачов, О. Долженков, Г. Зеленько, А. Колодій, О. Куценко, 

В. Кузьмінський, Д. Лавренов, В. Лаптєв, О. Лісничук, Н. Литвиненко, В. Мельник, 

В. Мотильов, Н. Невмержицька, О. Пасхавер, І. Подолян, О. Полішкарова, 

І. Рейтерович, О. Рахманов, Ю. Сабанадзе, В. Сіденко, О. Соскін, І. Стулова, 

О. Сушко, С. Телешун, М. Томенко, О. Турчинов та ін. 

Діяльність фінансово-промислових груп як виду юридичної й 

економічної організації великого капіталу починає простежуватися в 

економічних і соціально-політичних процесах на межі ХІХ–ХХ ст. Це 

пов’язано із соціально-політичною й економічною нестабільністю в низці країн, 

Першою світовою війною, розпадом потужних імперій і ліквідацією в них 

аристократичного ладу, мілітаризацією окремих суспільств, переоцінкою, 

спеціалізацією та поглибленням конкуренції між суб’єктами господарювання 

тощо. Новий потужний виток розвитку фінансово-промислових груп припадає 

на 70-ті рр. ХХ ст., що зумовлено глобалізаційними процесами і появою 

перших транснаціональних компаній. Зокрема, один із найвідоміших 

економістів-теоретиків ХХ ст. Д. Гелбрейт, вивчаючи роль корпорацій в 

економічній системі США, дійшов висновку, що їх вплив на внутрішні і 

зовнішні процеси, а також масштаб діяльності наближався до масштабів 

діяльності держави [129, с. 118]. 

Перші фінансово-промислові групи були утворені на основі 

горизонтальних зв’язків – кооперація підприємств однієї галузі. Згодом 

централізація капіталу почала набувати ознак вертикальності. Як наслідок, 

сучасні фінансово-промислові групи – це фінансово-індустріально-комерційні 

комплекси, які є фінансово-промисловими конгломератами з розвинутими 
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одночасно як горизонтальними, так і вертикальними зв’язки між його 

структурними елементами [149, с. 156–157]. 

Такий підхід дає можливість виокремити три типи фінансово-

промислових груп: вертикальні, горизонтальні та конгломеративні (або 

диверсифіковані).  

Вертикальні фінансово-промислові групи – об’єднання під єдиною 

фінансовою установою, що здійснює контроль за підприємствами, з’єднаними 

єдиним замкнутим технологічним ланцюгом в одній галузі виробництва. 

Горизонтальні фінансові-промислові групи – об’єднання під єдиним 

контролем фінансової установи двох або більше підприємств, які мають у 

своєму розпорядженні повний технологічний цикл одночасно в кількох галузях.  

І останні, конгломеративні, фінансово-промислові групи є об’єднаннями 

різноманітних підприємств, які не пов’язані між собою єдиним технологічним 

циклом або галузевою належністю, під контролем єдиної фінансової установи. 

Важливість вивчення діяльності фінансово-промислових груп у 

перехідних і нестабільних інституційних середовищах обумовлюється їх 

реальною здатністю впливати на політичні й соціально-економічні процеси в 

державі і визначати основні вектори її подальшого розвитку. При цьому такі 

корпоративні утворення, концентруючи в собі фінансовий сектор і значну 

частину виробництва в державі, прагнуть здійснювати контроль не лише над 

окремими галузями економіки та секторами підприємницької діяльності, а й 

над усією державною економікою, що дає змогу окремим дослідникам 

класифікувати їх як фінансово-економічні центри влади в державі.  

У науковій літературі не існує єдиного усталеного визначення поняття 

“фінансово-промислова група”. Часто, крім цього поняття, для характеристики 

такого типу корпорації використовуються й інші поняття: “промислово-

фінансова група”, “фінансово-промислова корпорація”, “промислова 

корпорація”, “інтегрована бізнес-група”, “економічні групи”, інколи просто 

“корпорація” тощо. Зокрема, російський дослідник Я. Паппе замість поняття 

“фінансово-промислова група” (але в тому ж самому значенні) використовує 



39 
 

поняття “інтегрована бізнес-група” [122]. Інтегрована бізнес-група, на його 

думку, – це система економічних агентів (юридичних та фізичних осіб, які 

ведуть господарську діяльність) із жорстко керованим холдингом та чіткою 

системою ієрархії й управління. У свою чергу, інтегровані бізнес-групи 

поділяються на дві великі групи: 

 майнові (засновані на майнових відносинах); 

 управлінські (засновані на управлінських відносинах). 

Економічна теорія розглядає поняття “фінансово-промислова група” у 

двох взаємозалежних значеннях. У широкому розумінні – це будь-яка форма 

стійкого співробітництва та взаємопроникнення промислового та фінансового 

капіталу [216]. Інший, вужчий підхід, що не суперечить вищезазначеному, 

розглядає фінансово-промислову групу як об’єднання виробничих і 

торговельних підприємств із кредитно-інвестиційними, банківськими 

установами з наступною їх трансформацією у великі багатогалузеві 

господарські системи зі спільною економічною стратегією та внутрішнім 

товарообігом. Вони виступають організаційною оболонкою фінансового 

капіталу, що закріплює єдність виробничих, фінансових та інших інтересів 

низки компаній та банків [61, с. 824]. Тобто за своєю суттю фінансово-

промислові групи є особливою організаційно-правовою формою корпорації з 

інтегрованим промисловим і банківським капіталом. Така організаційно-

правова форма корпорації історично обумовлена необхідністю створення 

високозатратної і висококонкурентної продукції в умовах підвищеного ризику: 

транзиту держави, існування нестабільного інституційного середовища, 

політичної й економічної криз, потужної внутрішньої і зовнішньої конкуренції 

тощо. 

Вітчизняні економісти В. Волошенюк та Н. Литвиненко, розширюючи 

тлумачення поняття, визначають фінансово-промислову групу як “форму 

організації бізнесу, яка утворює диверсифіковану багатофункціональну 

структуру через об’єднання організацій фінансової та нефінансової сфер і 

співпрацю з державою. Вона є формою для інтегрованого капіталу, який являє 
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собою об’єднання різних форм капіталу (промислового, фінансового, 

торговельного, інтелектуального, людського) через співвласність, яка 

сконцентрована в промисловця та ним застосовується” [27, с. 34]. Така 

організація бізнесу дає можливість фінансово-промисловим групам утримувати 

контроль над грошовим потоком. Крім того, специфічною властивістю 

фінансово-промислових груп є економічна влада. А головною функцією – 

вироблення і розподіл багатства в суспільстві.  

У свою чергу, російський дослівник В. Лаптєв вважає, що фінансово-

промислова група – це “сукупність юридичних осіб, що діють як основні та 

дочірні компанії та повністю або частково об’єднали свої матеріальні та 

нематеріальні активи (система участі) на основі договору про створення 

фінансово-промислової групи з метою технологічної або економічної інтеграції 

для реалізації інвестиційних та інших проектів та програм, що направлені на 

збільшення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту товарів і 

послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих 

місць” [103, c. 33]. 

Підкреслюючи вищезазначене, українські дослідники Є. Воробйов та 

В. Золотухін визначають фінансово-промислову групу як “диверсифіковану 

структуру корпоративного типу, утворену в результаті об’єднання капіталів 

підприємств, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також інших 

організацій з метою максимізації прибутку і рентабельності, підвищення 

ефективності виробничих та фінансових операцій, посилення 

конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках” [28, с. 261]. 

Із вищезазначених визначень і світової практики можна зробити 

висновок, що до складу фінансово-промислових груп можуть входити як 

комерційні, так і некомерційні організації, у тому числі й іноземні підприємства 

та організації. Обов’язковим у структурі такого корпоративного об’єднання є 

наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів/послуг, а також 

банків та/або інших фінансово-кредитних установ (інвестиційні фонди, страхові 
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компанії/фонди, недержавні пенсійні фонди), які виступають серцевиною 

фінансово-промислової групи. 

Утворення фінансово-промислових груп сприяє вирішенню таких 

завдань: 

 створення раціональних виробничих та коопераційних зв’язків; 

 підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва; 

 зростання експортного потенціалу;  

 зменшення витрат при виробництві; 

 прискорення науково-технічного прогресу за рахунок консолідації 

корпоративних зусиль тощо. 

Фінансово-промислові групи як організаційно-правова форма існування 

великого капіталу має низку переваг порівняно з іншими формами організації 

корпорацій: 

 зниження ймовірності банкрутства та підвищення фінансової 

стійкості структурних елементів; 

 можливість створення потужної матеріально-фінансової та наукової 

бази; 

 розширення можливостей виробництва високоякісної продукції, що 

буде конкурентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

 оптимізація управління через перерозподіл управлінських функцій 

за рахунок передачі частини повноважень керуючим органам фінансово-

промислової групи; 

 вирівнювання податкової політики структурних елементів; 

 зменшення впливу інфляції на діяльність підприємств-учасників; 

 формування цінової політики; 

 можливість здійснення тиску на ринок товарів товарною та ціновою 

політикою; 

 диверсифікація фінансового та комерційного ризику за рахунок 

диверсифікації діяльності структурних елементів фінансово-промислових груп 

тощо. 
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Апелюючи до світового досвіду, С. Перегудов зазначає, що переважна 

більшість корпорацій є холдингами, проте вони набагато частіше називаються 

фінансово-промисловими групами. Це обумовлено вагомою фінансовою 

складовою, тобто банком або іншою фінансово-кредитною установою, у 

структурі і діяльності корпоративного утворення. Більшість великих 

корпорацій мають цю складову, однак у повному розумінні фінансово-

промисловими групами є лише ті з них, у яких банки відіграють провідну роль 

[129, с. 14]. 

Важливе місце в структурі фінансово-промислових груп належить банкам 

(чи іншим фінансовим установам), що зумовлено такими чинниками: 

 можливістю підвищення фінансової стійкості, оскільки саме 

фінансова установа концентрує активи членів фінансово-промислової групи; 

 розширенням інвестиційних можливостей фінансової установи; 

 зниженням ризику інвестицій тощо. 

Варто зауважити, що деякі науковці залежно від домінування в системі 

функціонування фінансово-промислової групи (фінансові чи промислові 

об’єкти) виокремлюють два основних їх типи: банківську та промислову. Для 

промислової характерна наявність потужного промислового ядра, яке тісно 

зв’язано із фінансовими організаціями. У таких структурах фінанси мають 

підпорядкований характер, а вся діяльність концентрується навколо 

виробництва та маркетингу. У цьому разі вплив на політику корпоративного 

об’єднання фінансових установ обмежений і зводиться до страхування. До 

подібного типу фінансово-промислових груп можна віднести “General Motors 

Acceptance Corp”, “General Electric Capital Services”, “Ford Motor Credit Corp”, 

“IBM Credit Corp” “El du Pont de Nemours”, “At&T”, “IG Farben Industry”, “Flik” 

тощо. Протилежна ситуація у фінансово-промислових груп, де центральною 

компанією виступає фінансова установа. Перевагами таких корпоративних 

утворень є здатність до концентрування капіталу з метою подальших 

масштабних інвестицій. Такі фінансово-промислові групи найбільше 

пристосовані до мінливих ринкових умов за рахунок диверсифікації діяльності 
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та зменшення фінансового ризику (фінансування відбувається за рахунок 

власних ресурсів фінансових установ). До них можна віднести такі фінансово-

промислові групи: “Deutsche Bank AG”, “Dresdner Bank AG”, “Commerzbank 

AG”, “Banco di Roma”, “Credito Italiano”, “Banca commerciale Italiana”, “Chase”, 

“Morgan”, “Mellon” тощо. 

Отже, фінансово-промислова група – це одна з форм корпоративного 

об’єднання, що характеризується складною економічною структурою, “де 

відносини між господарюючими суб’єктами визначаються на основі договорів і 

статуту, розмірів вкладеного капіталу, місця в технологічному ланцюжку” [10, 

с. 275]. 

У “розвинутих” демократіях країн Європи, Північної Америки, Азії 

функціонування фінансово-промислових груп відбувається на основі базових 

принципів демократичних та відкритих суспільств, що передбачає існування 

формалізованої інституціональної системи взаємовідносин у трикутнику 

“держава – великий бізнес – громадянське суспільство” з максимальним 

відокремленням бізнесу від влади (великий капітал бере участь у політичному 

житті суспільства лише за посередництва формалізованих структур). У свою 

чергу, в умовах нестабільного інституційного середовища такі корпоративні 

об’єднання, як фінансово-промислові групи, найбільш пристосовані до 

кардинальних змін у суспільно-політичній і економічній сферах. Проте за 

умови нестабільності політичної системи (не тільки економічної) фінансово-

промислові групи позбавляються виключно економічних рис і набувають нових 

ознак, що дає підстави класифікувати їх як фінансово-політичні [158]. Для 

таких груп характерне поєднання економічних, політичних і адміністративних 

складових з метою реалізації приватних інтересів. Діяльність фінансово-

політичних груп у нестабільних інституційних середовищах (передусім в 

Україні та Росії) є поєднанням елементів функціонування корпорацій і груп 

інтересів у двох інституційних моделях взаємовідносин “держава – фінансово-

промислові групи – суспільство”: корпоративістської (поширена у країнах 

континентальної і Північної Європи) і плюралістичної моделі (представлена в 
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Сполучених Штатах Америки). Частина бізнес-асоціацій з’явилася на базі 

колишніх державних об’єднань, що давало їм змогу автоматично бути 

визнаним владою представником галузевих інтересів, інша значна частина 

бізнес-асоціацій сформувалася стихійно. Як наслідок, їм довелося боротися за 

залучення нових членів у свої структури і за право на представництво (будь-

якими інструментами) своєї групи інтересів у державних органах влади [125, 

с. 15].  

Можна частково погодитися з дослідниками О. Сушком, О. Лісничуком, 

які, аналізуючи історичний досвід України на першому етапі, виділяють три 

типи політико-економічних груп:  

 регіональні – репрезентують інтереси адміністративно-

територіальних одиниць; 

 галузеві – представляють інтереси певної галузі економіки; 

 фінансово-промислові – репрезентують інтереси великих бізнес-

угруповань (поєднання регіональних, галузевих груп), що встановили контроль 

над певними сегментами промисловості через систему політико-

адміністративного патронажу [193, с. 33]. 

Порівняно з іншими політико-економічними угрупованнями фінансово-

політичні групи – відносно новий суб’єкт суспільно-політичного і 

економічного життя, “який разом із регіональними політико-адміністративними 

кланами становить основний реєстр політико-економічних утворень, які 

формують основні системні контури української політики” [193, с. 33]. 

Для фінансово-політичних груп як учасників політичного процесу 

притаманне використання як публічних, так і непублічних методів “впливу на 

прийняття владних рішень, передусім через монополізацію контролю над 

системою державного управління, нав’язуючи їй феномен тіньової економіки, 

явища корупції та систему кулуарного лобізму” [158]. 

На думку українських учених А. Гальчинського, О. Пасхавера, І. Рейтеровича, 

С. Телешуна та інших, діяльність цих корпоративних об’єднань характеризується 

такими ознаками, як:  
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 контроль над промисловими та фінансовими активами; 

 управління фінансовими потоками через власний банк; 

 наявність власної депутатської фракції (або групи депутатів) у 

вищому законодавчому органі країни, яка виступає головним лобістом 

інтересів фінансово-політичної групи; 

 делегування своїх представників у структури виконавчої та, іноді, 

судової влади; 

 вплив на редакційну політику засобів масової інформації 

загальнодержавного масштабу тощо [158].  

До цього переліку ознак, ураховуючи останні події в Україні (Революція 

Гідності 2013–2014 рр.), можна додати потужний вплив на громадський сектор 

та політико-економічний істеблішмент третіх країн тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що існує велика кількість понять і 

термінів у межах політичної науки, що характеризують взаємовідносини 

заінтересованих груп із державою. Зокрема, до таких понять належать “групи 

інтересів”, “групи за інтересами”, “спеціальні групи за інтересами”, 

“зацікавлені групи”, “організовані інтереси”, “лобістські групи”, “економічні 

інтереси”, “групи тиску” тощо. Але ці поняття, на наше переконання, не 

розкривають повною мірою специфіку взаємовідносин великого капіталу, 

держави і суспільства. Для вирішення означеної проблематики дослідниками у 

сфері політичної науки були запозичені поняття з економічної теорії. Це дало 

поштовх для викристалізовування нової політичної теорії в другій половині 

ХХ ст. – корпоративізму, згідно з якою елементарними ланками суспільства є 

певні соціальні групи, а не окремі особистості. Корпоративізм як явище 

характерний для країн зі стабільною соціально-політичною й економічною 

системою, на кшталт країн Скандинавії: Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, 

Ісландії та Фарерських островів. У свою чергу, неокорпоративізм як політична 

теорія не може пояснити специфіку взаємовідносин великого капіталу з 

державою в “молодих” демократіях із нестабільним інституційним 

середовищем, зокрема і в Україні. Для характеристики суб’єктів цих 
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взаємовідносин використовуються такі поняття, як “олігархія” і “олігархи”, 

“клан”, “інтегрована бізнес-група”, “промислово-фінансова група”, “фінансово-

промислова корпорація”, “промислова корпорація”, “фінансово-промислові 

клани”, “фінансово-промислові групи” тощо.  

Найбільш влучним поняттям, що характеризує взаємовідносини великого 

капіталу з державою і суспільством та специфіку його функціонування в 

нестабільних інституційних середовищах, є “фінансово-політична група”. За 

умови нестабільного інституційного середовища відбувається заміщення 

формальної інституціональної системи взаємовідносин у трикутнику “влада – 

фінансово-промислові групи – суспільство”, на неформальну інституційну 

систему, головною ознакою якої є активна участь бізнес-еліти в політичному 

житті держави, що дає підстави стверджувати про функціонування фінансово-

політичних груп. На нашу думку, фінансово-політична група – це 

диверсифікована структура корпоративного типу, що утворена в результаті 

злиття кредитно-фінансового, промислового і політичного капіталу з метою 

отримання прибутку через контроль та вплив на систему державного 

управління. Таке політико-економічне утворення характеризується контролем 

над фінансовими та промисловими активами, управлінням фінансовими 

потоками через власний банк або іншу кредитну установу, наявністю власної 

депутатської фракції (або групи депутатів) у парламенті, яка виступає головним 

лобістом інтересів фінансово-політичної групи, делегуванням своїх 

представників у структури виконавчої та, іноді, судової влади, впливом на 

редакційну політику засобів масової інформації загальнодержавного масштабу, 

впливом на громадський сектор і політико-економічний істеблішмент третіх 

країн тощо. В умовах нестабільного інституціонального середовища, конфлікту 

на сході України, що посилений зовнішньою інтервенцією, торговельними 

війнами, залежністю від капіталів зовнішніх кредиторів та масовою бідністю 

громадян України, проблема вирішення взаємозв’язку великого капіталу і 

влади стає “Гордієвим вузлом” сучасної української політики. 
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1.2. Специфіка трансформації фінансово-промислових груп у фінансово-

політичні в нестабільних інституційних середовищах 

 

Друга половина ХХ ст. характеризується потужними соціально-

економічними і політичними потрясіннями, що призвели до коригування 

політичної мапи світу. Насамперед ідеться про падіння диктатур у Південній 

Європі (Португалія, Іспанія), Азії та Латинській Америці; ліквідацію 

комуністичних режимів у низці європейських держав; розпад Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік і утворення п’ятнадцяти нових 

незалежних держав. Новоутворені й “оновлені” держави постали перед власним 

цивілізаційним вибором. Більшість із них обрали курс на демократизацію 

політичної, соціально-економічної і культурної сфер. Домінуючою теорією 

розвитку серед політичної та наукової еліти стала теорія “третьої хвилі 

демократизації” американського вченого С. Гантінгтона, що пояснювала 

загальні причини трансформаційних процесів у світі [219]. 

Під “хвилею демократизації” С. Гантінгтон розумів сукупність транзитів 

від недемократичних до демократичних режимів, за умови, що число таких 

транзитів значно перевищує число здійснених транзитів у протилежний 

напрямок у певний проміжок часу. Згідно з теорією “хвиль демократизації”, 

третя “хвиля” бере початок відліку з падіння диктатури в Португалії 

(“Революція гвоздик”) і завершується ліквідацією комуністичних режимів у 

державах Європи і розпадом Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 

1991 р. Основними причинами останньої хвилі демократизації, на думку 

дослідника, були:  

 підрив легітимності авторитарних/тоталітарних систем; 

 безпрецедентне економічне зростання в 60-ті рр. ХХ ст.; 

 кардинальні зміни в доктрині католицької церкви, що припадають 

на цей проміжок часу;  

 зміна зовнішньої і внутрішньої політики провідних країн світу;  

 демонстраційний ефект чи, інакше кажучи, ефект “снігової кулі” 

[219].  
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Як правило, за черговою “хвилею” відбувається протилежний процес – 

“відкат” до тоталітарних/авторитарних режимів. На відміну від попередніх двох 

“хвиль”, третя, незважаючи на часову синхронність, подібність стартових умов, 

не стала універсальною для кожної країни. Як було зазначено в підрозділі 1.1 

“Фінансово-політичні групи як предмет політологічного дослідження”, 

головними акторами здійснення політики в сучасному світі, крім державних і 

суспільно-політичних інституцій, є корпоративні утворення (зокрема 

фінансово-промислові групи), які залежно від інтересів можуть або сприяти, 

або перешкоджати демократичним процесам. За умови збіжності 

демократичних тенденцій та інтересів корпоративного сектору вони 

виступають або каталізатором демократичних змін у суспільстві, або стають 

інструментом узурпації і монополізації влади (трансформувавшись у 

фінансово-політичні групи). Так, за межами “глобальної демократизації” 

залишились деякі країни Азії (Китай, Північна Корея, Індонезія тощо), 

Латинської Америки, Африки і переважна більшість ісламських країн. Частина 

новоутворених держав змогли пройти це випробування і сформувати 

стабільний демократичний лад, що характеризується потужним соціально-

економічним розвитком. До таких країн можна віднести Аргентину, Бразилію, 

Південну Корею, які за короткий проміжок часу змогли увійти до списку 

“Великої двадцятки” (G-20) – держав із найбільш розвинутою і динамічною 

економікою. Водночас більшість “молодих” демократій так і не змогли 

консолідувати демократичні зміни у внутрішній політиці, що стало причиною 

появи так званих “гібридних демократій”, які характеризуються “стабільністю 

нестабільності” або хаотичним процесом управління з обмеженим державним 

суверенітетом. Такий стан суспільно-політичного розвитку в окремих державах 

світу дає підстави ряду вчених говорити не про “відкат” третьої хвилі 

демократизації, а про її “затухання”.  

На думку української дослідниці О. Максимової, серед таких 

“перехідних” держав існує дві великі групи, що здійснюють соціально-

політичні та економічні трансформації протягом останніх десятиліть: країни 
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латиноамериканського регіону і країни так званого пострадянського простору 

[110, c. 4]. На нашу думку, розглядаючи вищезазначені країни, є недоцільним 

використання таких часто вживаних у науці понять, як “транзитивні/перехідні 

держави”. Адже “наймолодші” із вищезазначених держав, що розпочали 

лібералізаційні процеси на хвилі демократизації, вже розміняли більше ніж 

чверть століття, що рівноцінно життю одного покоління. Тому, на нашу думку, 

доречніше говорити не про “транзитивну”, а про “керовану”/“гібридну” 

демократію з нестабільним інституційним політико-правовим і економічним 

середовищем. Варто розуміти, що в сучасному світі нестабільність є 

характерною рисою не тільки країн “гібридних” демократій, а й держав, які 

мають усталені демократичні інституції і перебувають на хвилі економічного 

зростання. Адже кардинальні зміни в політичній, соціально-економічній 

системах синтезують такі ситуації, що за своїм рівнем напруженості й гостроти 

не поступаються країнам із слабкими демократичними традиціями. Зокрема, 

можна погодитись із думкою американського дослідника з політичної економії 

М. Олсона, що нестабільність однієї підсистеми призведе до дестабілізації 

системи повністю [279, с. 533].  

Проявом початку “епохи нестабільності” в розвинутих країнах є спроби 

“старих”/“молодих” членів Європейського Союзу переглянути свою роль і 

місце в цьому утворенні: ідеться про “Брекзіт”, референдуми в Каталонії і 

Шотландії тощо; результати виборів і політику 45-го президента Сполучених 

Штатів Америки Д. Трампа; прихід до влади правих-популістів у країнах 

Європи, зокрема і результати виборів до Бундестагу; спроби переглянути 

геополітичну картину світу тощо. Для розвинутих демократичних країн у ХХІ ст. 

проблемою є те, що сучасний політичний клас разом із великим бізнесом не 

готовий дати адекватні, а головне – результативні відповіді у сфері публічного 

управління стосовно суспільної та державної модернізації. Звичайно, навіть за 

таких умов стверджувати про перетворення “західних” демократій у 

нестабільні інституційні системи навряд чи можна. Але це дає змогу говорити 

про виникнення “напруги” як умови змін у системі. На думку О. Максимової, 
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“напруга – це такий стан відносин між двома і більш структурованими 

одиницями (тобто підсистемами системи), для якого характерна тенденція 

перетворення цього відношення в чинник, який порушує рівновагу на 

відповідній ділянці системи” [110, c. 6]. Збереження стабільності в 

демократичних державах забезпечується шляхом вирішення конфліктів через 

конструювання реальності відповідно до суспільних очікувань. Як зазначав 

Л. Козер, стабільність суспільства залежить від кількості існуючих у ньому 

конфліктних відносин і типів зв’язків між ними. Адже конфлікт, на його думку, 

це “охоронний клапан системи”, що дає змогу пристосовувати систему до 

нових викликів і загроз [83]. Звичайно ж, конструктивна (позитивна) функція 

конфліктів має місце в державах з ефективною публічною політикою, що 

передбачає вироблення рішення на основі узгодження інтересів усіх 

заінтересованих сторін. У свою чергу, в умовах нестабільного інституційного 

середовища конфлікт, з одного боку, є результатом неефективності публічної 

політики, з другого – інструментом досягнення цілей певних груп інтересів. 

За умови нестабільності, що спровокована відсутністю нового 

соціального договору і наявних механізмів розв’язання нагальних проблем 

демократичним шляхом, політичний клас, представники великого капіталу 

беруть від існуючої “демократії” стільки, скільки їм потрібно для збереження і 

посилення свого контролю над ключовими ресурсами суспільства і держави. 

Для розуміння особливостей виникнення фінансово-промислових груп, їх 

інтересів та подальшої трансформації у фінансово-політичні в нестабільних 

інституційних середовищах, важливо розкрити сутність таких понять: 

“стабільність”, “нестабільність”, “інституційне середовище”, “нестабільне 

інституційне середовище”. 

У політичній науці поняття “стабільність” з’являється у середині ХХ ст., 

що пояснюється активною розробкою концепцій політичних систем насамперед 

американськими дослідниками [110, c. 5]. Незважаючи на довготривалу 

практику вживання цього поняття в науці (“стабільність” походить від 

латинського stabilis – стійкий, постійний, той, що не змінюється [18, с. 655]) і 
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його етимологію, не існує єдиного підходу до визначення змісту поняття. Це, у 

свою чергу, зумовило використання в науковій літературі, крім поняття 

“стабільність”, й інших термінів, що характеризують суміжні або подекуди 

тотожні явища: “незмінність”, “постійність”, “рівновага”, “стаціонарність”, 

“стійкість” тощо. Зокрема, російські дослідниці Л. Алісова та З. Голенкова [1] 

виокремлюють три синонімічні (схожі), але не тотожні поняття: “незмінність”, 

“стійкість” і “стабільність”. Під “незмінністю” розуміється процес, у певних 

хронологічних і топологічних рамках, в якому розглянутий об’єкт залишається 

без змін; під “стійкістю” – сталість і прогнозованість змін; у свою чергу, 

“стабільність”, на думку дослідниць, є більш складним явищем, що включає в 

себе комплексну оцінку характеру взаємодії взаємопов’язаних елементів. 

На думку українського дослідника І. Іщенка, існує два основних 

методологічних підходи до визначення поняття і явища 

“стабільності”/“нестабільності”, яким послуговується більшість учених у межах 

соціогуманітарних і економічних наук: контекстуального й інституціонального 

[80, с. 11]. Контекстуальний підхід розглядає “стабільність”/“нестабільність” 

через особливості взаємозв’язку політичної системи із зовнішнім середовищем. 

У свою чергу, інституціональний підхід розглядає причини 

стабілізації/дестабілізації через призму трансформації характеру політико-

інституційної комунікації людей, зумовленої як формальними, так і 

неформальними “правилами гри”. Ну думку дослідника, більшість наукових 

доробок, присвячених цій проблематиці, одночасно поєднують різні методики і 

підходи за умови провідної ролі однієї з них. Адже сумнівно, що можна 

аналізувати процеси у політичній системі абсолютно абстрагуючись від впливу 

зовнішніх чинників. 

Один із найвідоміших політологів ХХ ст., розробник концепції 

“політичної системи” Д. Істон ототожнював поняття “стабільність” і 

“рівновага” як синонімічні. Він пропонував розглядати політичну систему як 

“чорний ящик” (Black вox), залишаючи поза увагою внутрішні процеси. 

Головну увагу він сконцентрував на аналізі взаємодії і двостороннього впливу 
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системи і середовища. Для характеристики взаємодії дослідник використовує 

два поняття: “обмін” і “трансакція”. Обмін вказує на двосторонній зв’язок, у 

свою чергу, трансакція – на наявність односпрямованого впливу (системи на 

середовище і навпаки). На його думку, рівновага політичної системи 

забезпечується через узгодження її входу і виходу та безпосередньо пов’язана з 

рівнем легітимності політичної системи. Зокрема, система для стабільного 

функціонування: “…повинна бути здатна відповідати за допомогою дій, що 

усувають стрес. Дії влади мають ключове значення у цьому відношенні. Але 

для дій, причому осмислених і ефективних, влада повинна мати можливість 

отримувати необхідну інформацію про те, що відбувається. Володіючи 

інформацією, влада може бути здатною забезпечувати протягом деякого часу 

мінімальний рівень підтримки системи” [74, c. 330]. 

Проте варто зазначити, що підхід Д. Істона, на нашу думку, не дає 

розуміння внутрішніх чинників стабільності політичної системи. Американські 

науковці Е. Дафф та Д. Маккамант для вирішення цього упущення визначали 

два чинники стабільності: 1) внутрішні резерви системи; 2) ставлення 

населення до політичного процесу. 

На думку дослідників, головними чинниками стабільності політичної 

системи є:  

 високі темпи економічного розвитку, що супроводжуються 

рівномірним розподілом ресурсів і благ у суспільстві; 

 розвинута партійна система, що забезпечує доступ громадян до 

політичних процесів; 

 превалювання соціальної допомоги над соціальною мобілізацією;  

 наявність резервів політичних можливостей реагувати на нові 

виклики і загрози. 

Узагальнюючи вищезазначені чинники стабільної політичної системи , 

Е. Дафф і Д. Маккамант зазначають, що “…система повинна мати сили і 

здібності для задоволення запитів і потреб суспільства, а також гнучкість, щоб 

пристосуватися до мінливих обставин” [251, c. 1125]. Інший американський 
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дослідник, І. Фейєрбанд, визначає “політичну стабільність” у широкому 

розумінні як стан, у якому відсутні високий рівень агресії (особи/групи осіб 

стосовно іншої особи/групи осіб) і громадянська війна [254, с. 250].  

Його співвітчизник Д. Сандерс, досліджуючи проблематику 

“стабільності”/“нестабільності” політичної системи, зазначав, що існує прямо 

пропорційна залежність між “нестабільністю” і дією таких соціально-

політичних та економічних чинників, як: 

 ослаблення механізмів політичного і соціально-економічного 

контролю; 

 стрімке зростання кількості жителів міст;  

 карколомний індустріальний розвиток, що призводить до зміни 

існуючих соціальних зв’язків; 

 фінансова залежність держав від зовнішніх джерел.  

Водночас “нестабільність” обернено пропорційна таким чинникам: 

 рівню легітимності режиму і розвитку політичних інститутів;  

 темпам соціально-економічного розвитку;  

 наявності розвинутих політичних соціально-економічних ліфтів для 

населення;  

 рівню розвитку мережевої комунікації;  

 консенсусу всередині еліти тощо [287, с. 16–17]. 

Дослідження проблеми нестабільності політичної системи і 

інституційного середовища присутні в наукових доробках розробників теорії 

модернізації. Адже будь-яке суспільство “оновлюючись” (будь то процеси 

модернізації або транзиту) характеризується здебільшого високим рівнем 

нестабільності. Відомий учений С. Ліпсет у межах розробки теорії модернізації 

стверджував, що стабільність будь-якого державного устрою передусім 

залежить від рівня його легітимності й економічної ефективності [107, с. 205]. 

Під легітимністю дослідник розумів здатність системи формувати та 

підтримувати в суспільстві віру в “ідеальну форму” існуючого ладу. Під 

економічною ефективністю мається на увазі соціально-економічна 
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задоволеність населення. Незважаючи на мотиваційні відмінності, легітимність 

і ефективність влади взаємопов’язані: легітимність влади перебуває у прямій 

залежності від її ефективності. Крім вищезазначених чинників стабільності, 

С. Ліпсет виділяє такі: наявність потужного середнього класу, консенсус 

усередині політичного істеблішменту, відсутність у політичній системі 

позасистемних елементів тощо. 

Поділяє думку С. Ліпсета з приводу чинників стабілізації його колега 

Дж. Яворські. У межах дослідження науковець виділяє два типи стабільності, 

зокрема і в умовах транзиту: “мінімальну” та “демократичну” стабільність. 

Умовою “мінімальної” стабільності є відсутність громадянської війни та інших 

форм відкритих збройних конфліктів на території держави. У свою чергу, 

“демократична” стабільність знаходить своє відображення в “розвинутих” 

демократіях із потужним громадянським суспільством: “…політична система 

буде здоровішою і стійкішою, якщо більшість населення є активною у 

здійсненні демократичного політичного процесу і здатна вплинути на цей 

процес через діяльність у широкому діапазоні громадських організацій 

незалежно від державного управління” [268, c. 4]. Американський науковець 

А. Лейпхарт, доповнюючи своїх колег, визначив два основних чинники 

дестабілізації будь-якої демократичної політичної системи: 1) розкол 

істеблішменту; 2) конфлікт у соціальній, економічній, релігійній, культурній 

сферах [105, с. 222]. 

Варто зауважити, що всі транзитивні держави, за замовчуванням, є 

нестабільними та конфліктогенними. Адже повна заміна однієї системи 

(незалежно від рівня її ефективності і демократичності) на іншу призводить до 

руйнування існуючих соціально-економічних і політичних зв’язків. Навіть 

швидкі позитивні зміни – демократичні перетворення чи інтенсивне економічне 

зростання – мають у собі підвалини до дестабілізації системи. Зокрема, 

аналізуючи світову практику другої половини ХХ ст., М. Олсон виділяє такі 

чинники дестабілізації системи за умови потужного економічного розвитку: 
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1) зростання соціальної напруженості і претензій суспільства до 

становища в державі, а також масова фрустрація в суспільстві; 

2) зростання амбіцій і претензій у групах, що виграють від змін (“нові 

багаті”);  

3) поява значних та чисельних груп із доходом, що знижується (“нові 

бідні”), але орієнтованих на свій колишній рівень життя та на стандарти 

споживання більш успішних груп [279 c. 533]. 

У свою чергу, в умовах транзиту, на думку С. Гантінгтона, стабільність 

суспільства залежить від співвідношення рівня політичної активності населення 

з рівнем політичної інституалізації: “із зростанням політичної активності 

повинні зростати також складність, автономія і узгодженість політичних 

інститутів суспільства – якщо ми хочемо, щоб політична стабільність 

збереглася” [218, с. 95]. На противагу С. Гантінгтону, Д. Сірінг стверджує, що в 

перехідних політичних системах високий рівень політичної участі не 

призводить до політичної нестабільності за умови легітимності існуючих 

“правил гри” [288, с. 361]. 

Варто зауважити, що у зв’язку з актуальністю проблеми функціонування 

нестабільних систем існує велика кількість підходів до їх класифікації. Зокрема, 

на думку старшого наукового дослідника групи міжнародних досліджень 

американського аналітичного центру “RAND Corporation” Д. Ронфельдта, є три 

типи політичної нестабільності в транзитних державах:  

1) спорадична нестабільність – передбачає реакцію (у вигляді 

протестів, мітингів та інших видів протестного руху) на поточні події, які не 

становлять небезпеки для існуючої політичної системи; 

2) еволюційна нестабільність – передбачає неспроможність 

суспільства перейти до нового формату через зацикленість на існуючій 

політичній системі; 

3) і, нарешті, системна нестабільність – передбачає потужну 

дестабілізацію владних інституцій, що може призвести до політичної кризи, 

перевороту тощо [286, с. 143]. 
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Ми вважаємо, що системна нестабільність, як правило, притаманна для 

країн із “гібридним” демократичним режимом, що характеризується 

“маятниковим” рухом на осі “демократичний–недемократичний політичний 

лад”. За такого типу нестабільності існує постійна загроза деструкції й інших 

підсистем життєдіяльності суспільства. Тут доцільно вже говорити не про 

“нестабільність”, а про існування системної політичної кризи.  

Основними чинниками політичних криз у сучасних перехідних 

суспільствах, на нашу думку, є: 

1) втрата легітимності влади; 

2) нездатність влади провадити ефективну публічну політику; 

3) відсутність соціальних “ліфтів” і ротації серед істеблішменту; 

4) неефективне реагування на виклики і загрози внутрішньо- та 

зовнішньополітичного характеру; 

5) існування неефективного законодавчого поля; 

6) наявність тотальної корупції; 

7) залежність від зовнішніх факторів; 

8) виникнення і загострення соціальних, етнічних, релігійних 

конфліктів тощо.  

Логічним підтвердженням вищезазначеного може слугувати тлумачення 

політичної кризи як тимчасового призупинення або припинення 

функціонування окремих елементів або інститутів політичної системи; значне 

поглиблення й загострення наявних політичних конфліктів, політичної 

напруженості [135, с. 298]. 

За умови існування тривалої кризи (досвід України) існує небезпека 

послаблення інститутів державної влади та громадянського контролю, що 

може призвести до “перетягування” функцій держави іншими соціальними, 

економічними інституціями (зокрема і фінансово-політичними групами) 

або взагалі до ліквідації державності. Зокрема, американський науковець 

Дж. Голдстоун для характеристики наслідків тривалих криз пропонує поняття 

“брейкдаун” (термін запозичений із музики і дослівно перекладається з 
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англійської як “зрив”, “провал”, “занепад”) – “руйнування держави”. На його 

думку, це такий стан, за якого державна криза призводить до виступів еліти 

(або частини еліти) проти держави і до народних протестів, спрямованих як 

проти держави, так і проти правлячої еліти, що може призвести до 

громадянської війни. Брейкдаун може “завершитися зміною основних форм 

економічної організації і власності – тобто повномасштабною соціальною 

революцією, але, в теорії, цього може і не відбутися” [261, с. 11].  

У свою чергу, революція – це (пізньолат. Revolution – поворот, переворот) 

глибока якісна зміна в розвитку; перерва поступовості, якісний стрибок у 

розвитку. У політичній науці революція – це передусім переворот влади, її 

завоювання, поворот політики, зміна державних інститутів, органів влади і 

управління [63, с. 587]. Близькими за значенням до поняття “революція” (як 

форми нестабільності) є “заворушення”, “бунт”, “путч”, “повстання”, 

“державний переворот”, “громадянська війна”, “соціальна напруга” тощо. 

Відомий польський соціолог, дослідник соціальних змін П. Штомпка, розділяв 

означені поняття за змістом таким чином: державний переворот – це раптова, 

незаконна зміна влади, уряду або представників політичних інституцій без 

будь-яких змін політичного режиму, економічної організації або культурної 

системи; під поняттями “непокора”, “повстання”, “бунт” розуміються масові 

виступи, що спрямовані проти власної влади або іноземних інтервентів, у 

результаті яких відбуваються зміни, проте вони не мають системного 

характеру; “путч” – ситуація, що передбачає відмову підкорятися 

нижчестоящих власному керівництву, але без прагнень до змін існуючого ладу. 

Здебільшого “путч” передбачає насильницьке повалення уряду армією або її 

частиною; “громадянська війна” – збройний конфлікт у суспільстві. Під 

“заворушенням”, “соціальною напругою” розуміються стихійні прояви 

незадоволення існуючим порядком [228, с. 371–372]. 

Узагальнюючи світові підходи до визначення поняття “нестабільність”, 

насамперед у перехідних державах, дослідниця М. Максимова в монографії 
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“Чинники нестабільності перехідних політичних систем” запропонувала такі 

параметри політичної нестабільності: 

1) дисфункція розподілу ресурсів – проблема нерівномірного 

розподілу ресурсів і благ у суспільстві. На сьогодні ця проблема має місце не 

тільки в “молодих” демократіях, а й у розвинутих державах світу. Зокрема, про 

наявність такого типу проблеми свідчить фундаментальна робота професора 

Паризької школи економіки Тома Пікетті “Капітал в ХХІ столітті”, де він 

зазначає, що через 20 років, за умови збереження існуючого вектора політики, 

влада в більшості держав світу і передусім у державах із нестабільним 

інституційним середовищем, буде належати новому класу – класу рантьє [130]; 

2) дисфункція партиципації – відсутність ефективних інструментів і 

механізмів залучення громадян до процесу прийняття рішень; 

3) дисфункція політичного представництва – відсутність соціальних 

ліфтів і механізмів оновлення політичного класу; 

4) дисфункція політичного управління – передбачає неефективність 

публічної політики і виникнення неформальних/паралельних інститутів 

прийняття рішень (ідеться про існування таких явищ, як “захоплення держави”, 

“глибинна”/“паралельна” держава тощо) [110, с. 78]. 

Із вищеозначеного стабільність – “це такий ситуативний стан динаміки 

політичних інститутів і середовища, при якому параметри соціально-політичної 

ентропії відповідають флуктаціям, що позитивно компенсовані в межах прямої 

кореляції між процесами дезорганізації соціального середовища, дисонансу 

формальних і неформальних інституційних регулятивів і трансакційними 

витратами на відновлення рівноваги” [80, с. 20]. Натомість нестабільність, на 

нашу думку, спостерігається в тих суспільно-політичних системах, де відсутня 

ефективна реакція владних інститутів на зростання латентних протиріч у сфері 

суспільно-політичних відносин, що за умови їх системного ігнорування можуть 

набути відкритого характеру і призвести до руйнації державних інститутів. 
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Логіка діяльності та трансформації фінансово-промислових груп у 

фінансово-політичні в нестабільному інституційному середовищі потребує 

пояснення змісту таких понять, як “середовище” та “інституційне середовище”. 

У найширшому значенні “середовище” – це сукупність природних умов, у 

межах яких здійснюється життєдіяльність якого-небудь організму [201, с. 546]. У 

політичній науці під “середовищем” розуміють сукупність соціальних систем, 

що оточують політичну систему [74, c. 319]. На думку Д. Істона, “середовище” 

складається з двох систем: інтрасоцієтальної й екстрасоцієтальної. До 

інтрасоцієтальної системи входять економіка, культура, соціальна структура, 

міжособистісні відносини тощо. До екстрасоцієтальної науковець включає ті 

підсистеми, що є зовнішніми відносно даного суспільства і виступають 

функціональними компонентами міжнародного співтовариства, суперсистеми, 

елементами якої можна вважати певні чітко визначені суспільства [74, c. 322–

323]. Це дає змогу Д. Істону класифікувати їх як оточення політичної системи. 

Для розуміння умов та причин трансформації фінансово-промислових 

груп у фінансово-політичні в таких країнах, як Україна та Російська Федерація, 

варто зрозуміти зміст поняття “інституційне середовище”. Вперше чітке 

розуміння цього поняття запропонували нобелівські лауреати з політичної 

економії Д. Норт і Л. Девіс. Ці науковці визначають “інституційне середовище” 

через головну функцію формальних або неформальних політичних інститутів, 

які впроваджують еволюційні зміни в економічній системі. На їхню думку, 

“інституційне середовище” – це “сукупність основоположних політичних, 

соціальних і юридичних правил, які утворюють базис для виробництва, обміну і 

розподілу” [248, с. 6]. За умови швидкої зміни норм формальних інститутів і 

випереджання зміни неформальних норм, а також спротиву головних акторів і 

виникає нестабільність [120, с. 116–117]. Саме тоді варто говорити про 

існування “нестабільного інституційного середовища”. 

З моменту проголошення Акта про незалежність України позачерговою 

сесією Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки 

24 серпня 1991 р. політичне керівництво новоутвореної держави взяло курс на 
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побудову демократичної, соціально-правової держави. Відсутність стратегії, 

якісно підготовлених управлінських кадрів, ресурсного забезпечення щодо 

системних реформ, а також відсутність масової підтримки населення призвело 

до циклічних криз у системі державного управління. За цим умов в Україні 

почала формуватися паралельна система управління, що характеризувалася 

потужним зростанням політики і бізнесу та створенням окремих неформальних 

норм поведінки, які призвели до деградації формального інституційного 

середовища в Україні.  

Нестабільність політико-економічних інституцій, особливо в умовах 

суспільної турбулентності, спровокувала політичний і економічний клас на 

швидкі рішення, що були зорієнтовані на збереження економічної та політичної 

влади. Наріжним каменем цієї системи взаємовідносин між владою і бізнесом є 

неформальна система управління, що базується на неформальних зв’язках та 

делегуванні державних повноважень групам тиску і партнерам по 

корпоративному сектору. Така управлінська модель характеризується 

непрозорістю, ручним керуванням, значним популізмом і демагогією та дає 

змогу вивести політичні, економічні рішення з-під контролю громадянського 

суспільства. Ще раз варто зазначити, що за таких умов “контролери”, “лобісти” 

та інші функціонери, наближені до суб’єктів політичної й економічної влади, 

перебирають на себе державні повноваження як у внутрішній, так і в зовнішній 

політиці, за допомогою яких у тіньовий спосіб вирішують нагальні проблеми 

політичного й економічного життя держави. 

Такі драматичні зміни в політичному, соціальному і правовому просторі 

призвели до змін в економічній структурі (зокрема зміна характеру: 

продуктивних сил, організаційно-економічних, технічно-економічних та 

виробничих відносинах тощо) держави. Така ситуація поставила на порядок 

денний перед очільниками держави питання вибору майбутньої моделі 

управління, яка б максимально узгодила інтереси ключових соціально-

економічних і політичних акторів. Натомість вітчизняний політико-

економічний клас взяв на озброєння “політику запозичання”, яка 
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характеризується поєднанням різних кластерів політичного і публічного 

управління. 

Як вже зазначалося в розділі 1.1 “Фінансово-політичні групи як предмет 

політологічного дослідження” дисертаційної роботи, діяльність фінансово-

промислових груп у нестабільних інституційних середовищах є “міксом” двох 

інституційних моделей – плюралістичної та корпоративістської [124, с. 15].  

Плюралістичний підхід характеризує державу як базовий інститут 

розподілу ресурсів і благ у суспільстві, в якому заінтересовані групи вступають 

у боротьбу за доступ до центру прийняття рішень з метою задоволення власних 

амбіцій та інтересів. А існуюча постійна групова конкуренція є основним 

інструментом забезпечення рівноваги (стабільності) і конкурентності існуючої 

політичної системи. 

Український дослідник Ю. Сабанадзе, узагальнюючи підходи засновників 

плюралістичної моделі демократії Р. Даля, Г. Ласкі, Д. Трумена, визначає такі 

положення плюралізму: 

 індивіди утворюють групи за інтересами, що виступають головними 

суб’єктами політичного процесу; 

 групи, об’єднані навколо спільних інтересів, відображають 

переконання й уподобання їх членів; 

 усі групи створені на основні спільного інтересу та є політично 

активними; 

 усі групи інтересів конкурують між собою за вплив на центри 

прийняття політико-адміністративних рішень; 

 усі зацікавлені групи є суб’єктами публічної політики і ставлять за 

мету справляння впливу на процес ухвалення управлінських рішень на рівні 

держави; 

 уряд забезпечує рівний доступ до процесу прийняття рішень усіх 

груп та відображає існуючу рівновагу між групами [168, с. 39–40]. 

Згідно з американськими класиками Г. Алмондом, С. Вербою та А. Лейпхар-

том у плюралістичній моделі демократії одним із головних факторів 
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нестабільності може бути надмірна поляризація політичних і економічних еліт 

[2, с. 126; 104, с. 143]. А в умовах нестабільності політичних інституцій та 

системних суспільно-політичних конфліктів, як це характерно для України, 

поляризація набуває ознак масового характеру, що призводить до подальшої 

недовіри населення до інститутів державної влади і до держави як символу 

загалом. 

Іншою представленою моделлю функціонування груп інтересів у 

нестабільних інституційних середовищах, зокрема в Україні, є 

корпоративістська. Вона з’являється у політичній науці на межі 60–70-х рр. 

ХХ ст. як відповідь елітистській і плюралістичній концепціям. Теорія розглядає 

корпорацію як відносно новий різновид груп інтересів, що характерний для 

розвинутих країн. На думку британського дослідника А. Каусона, “фірми 

виступають як групи інтересів, якщо вони є потенційними партнерами в 

системі корпоративістських відносин (типу соціального партнерства) або коли 

вони шукають шляхи впливу на політичні процеси, але достатньо потужні для 

того, щоб бути необхідною ланкою в ході реалізації прийнятих рішень” [243, 

с. 189]. Така система представництва компаній, як групи інтересів, можлива 

лише за умови формалізованих правил взаємовідносин влади і бізнесу. 

Підсилення уваги суспільства та наукових кіл до проблеми 

функціонування корпорацій у життєдіяльності суспільства на перетині 60–70 рр. 

ХХ ст. було зумовлено піднесенням ролі “бізнес-інтегрованих груп” в 

економіці західних країн. Із кінця 70-х рр. корпорації перетворилися на великі 

транснаціональні групи (ТНК), які стали лобістами власних держав (ідеться 

передусім про США, Великобританію, Японію, Францію, Німеччину) на 

міжнародній арені [196, с. 13]. Наприкінці ХХ ст. до держав із потужними 

“корпоративними лобістами” доєдналися деякі країни Південної Америки, 

Південно-Східної Азії та пострадянського простору [129, с. 11]. 

Варто зауважити, що на початковому етапі дослідження явище 

“корпоративізму” ототожнювали виключно з авторитарними або тоталітарними 

режимами, але з часом це поняття набуло нового змісту.  



63 
 

На думку Ю. Сабанадзе, спершу “корпоративізм” (який був притаманний 

державам із недемократичними політичними режимами, на кшталт 

фашистської Італії, Іспанії часів Ф. Франко) наділяли такими характерними 

рисами, як: 

 наявність єдиної інституції, створеної урядом у кожній галузі 

промисловості, на яку покладена функція представництва інтересів (або ілюзії 

представництва) всіх залучених до виробництва громадян; 

 членство в цих організаціях є обов’язковим для всіх і саме вони є 

первинною ланкою суспільних відносин; 

 у кожній галузі промисловості існують як профспілки, так і 

об’єднання промисловців (що можуть функціонувати як єдина інституція або як 

дві окремі), але в будь-якому разі остаточне рішення за державою; 

 галузеві організації, підприємства виступають учасником 

політичного процесу і беруть обмежену участь у реалізації державної політики. 

Така участь забезпечується шляхом безумовного підпорядкування 

корпорації/робітничих об’єднань та всіх їх структурних одиниць, які діють на 

регіональному і місцевому рівнях держави [168, с. 86–87]. 

Із реалізацією практик корпоративізму в демократичних державах, 

насамперед ідеться про держави Скандинавії та інші держави з організованими 

групами інтересів, наявністю потужних партій із соціал-демократичним 

спрямуванням, стабільною електоральною поведінкою тощо, питання 

належності “корпоративізму” виключно недемократичним режимам зникло з 

наукового дискурсу. Для розрізнення реалізації “корпоративізму” в розвинутих 

демократичних державах була запропонована нова концепція – 

“неокорпоративізм”. Власне кажучи, подальший розвиток теорії 

“корпоративізму” завдячує працям Ф. Шміттера, який у 1974 р. запропонував 

власне бачення еволюції корпоративізму – в неокорпоративізм. На його думку, 

неокорпоративізм – це “система представництва інтересів, складові якої 

організовані в певні особливі, примусові, неконкурентні, ієрархічно 

впорядковані, функціонально різні розряди, офіційно визначені або дозволені 
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(іноді й просто створені) державою, що забезпечує їм монополію на 

представництво у своїй галузі в обмін на певний контроль за виборами лідерів 

та артикуляцію вимог і підтримки” [226, с. 15]. Продовжив думку Ф. Шміттера 

інший німецький дослідник Г. Лембрух. Він запропонував новий понятійно-

методологічний категорійний апарат для розрізнення корпоративізму в 

демократичних і недемократичних режимах. На противагу “класичному” 

(недемократичному) корпоративізму науковець запропонував поняття 

“ліберальний” або “соцієтальний” корпоративізм. Під ліберальним 

(соцієтальним) корпоративізмом він розумів “тип участі великих організованих 

груп у державній, особливо економічній, політиці, який відрізняється високим 

рівнем міжгрупової кооперації” [272, с. 5–6]. 

На думку Г. Лембруха, ідеальне корпоративне суспільство має такі 

характеристики: 

 великі організації, що представляють інтереси осіб і/або груп осіб 

(перш за все профспілки), тісно пов’язані з політичними партіями і беруть 

участь у виробленні політики; 

 організації, що представляють інтереси певних груп, мають 

формалізовані інструменти впливу на процес вироблення і прийняття 

управлінських рішень як на рівні органів місцевої влади, так і на рівні уряду; 

 відсутня конкуренція між професійними групами, – присутня їх 

єдина позиція з того чи іншого суспільно важливого питання у зносинах з 

урядом; 

 узгодженість інтересів профспілок і організацій роботодавців з 

політикою уряду у секторах фінансів і промисловості;  

 більшість організацій, що представляють інтереси, ієрархічно 

організовані, а участь у них, в переважній більшості, має обов’язковий характер 

тощо [272]. 

Порівнюючи “класичний” корпоративізм із “сучасним”, простежуємо як 

подібні ознаки, так і суттєві відмінності:  
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 у неокорпоративізмі присутній плюралізм політичних сил (не 

тільки формальний) у парламенті, на відміну від класичної теорії; 

 відсутність обов’язковості членства в певних організаціях і 

можливість соціально-економічного та політичного існування поза ними; 

  наявність зворотного зв’язку між представниками організацій і 

державою, що характеризується узгодженням інтересів усіх заінтересованих 

сторін (не тільки організації і держави, а й експертного середовища, засобів 

масової інформації тощо) у виробленні публічної політики; 

 формальна система представництва інтересів є конкурентною, що 

забезпечується здатністю робітників і роботодавців створювати будь-які 

організації для відстоювання своїх корпоративних інтересів перед державою і 

іншими групами інтересів; 

 наявність у неокорпоративізмі, на відміну від корпоративізму, 

формального конкурентного середовища [168, с. 88–89]. 

У другій половині 90-х рр. в Україні у середовищі політико-економічного 

істеблішменту виникла ідея щодо реалізації неокорпоративізму на 

вітчизняному ґрунті. Проте одночасна спроба розбудови двох моделей 

демократії, які не збігалися в принципах реалізації, призвела до поглиблення 

існуючої інституціональної нестабільності, пов’язаної з транзитом. Насамперед 

ідеться про відсутність бажання в усіх політико-економічних акторів, груп 

інтересів, фінансово-промислових груп працювати в рамках державного і 

суспільного організму на вироблення сучасної корпоративної моделі 

управління.  

Наслідком такої несистемності і вибірковості у здійсненні державної 

політики на перших порах транзиту стала відсутність конкуренції новоутворених 

економічних груп інтересів за формалізований вплив на вироблення 

управлінських рішень, натомість існувала боротьба за безпосередній доступ до 

влади для реалізації своїх вузькокорпоративних інтересів. Безпосереднє 

втручання корпоративних структур у державну політику і навпаки 

пояснювалося широкому загалу необхідністю такого кроку для розбудови 
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демократії і забезпечення економічної стабільності на перших порах переходу 

від недемократичних до демократичних форм політичного режиму. Зокрема, на 

думку класика неокорпоративістської теорії Ф. Шміттера: “…У політичних 

спільнотах із сильними класовими, галузевими і професійними асоціаціями, що 

мають у своєму розпорядженні значні стратегічні ресурси та діють у певних 

рамках, корпоративні структури відіграють важливішу роль у процесі 

консолідації демократії, ніж у політичних спільнотах із великою кількістю 

конкуруючих вузькоспеціалізованих асоціацій, чиї інтереси частково 

збігаються, і які сильно залежать від своїх членів і/або контрагентів. Інакше 

кажучи, утвердження в тій або іншій країні плюралістичної системи асоціацій 

приводить до ослаблення ролі посередницьких структур, а утвердження 

компаративістської системи, навпаки, – до посилення їх ролі” [227].  

Варто відмітити, що наслідком такої політики стала не консолідація 

демократичних інституцій, а їх сильна поляризація в усіх сферах суспільного 

життя. Така ситуація підштовхнула одногалузеві, а потім міжгалузеві компанії 

до об’єднання між собою з метою протистояння внутрішнім і зовнішнім 

загрозам. Наслідком такого об’єднання стало утворення фінансово-

промислових груп, які були змушені використовувати будь-які інструменти 

впливу для захисту власних економічних інтересів. 

В умовах існування нестабільного інституційного середовища в Україні 

та Російській Федерації в 90-х рр. ХХ ст. представники великого капіталу 

використали досвід уже існуючих у світі фінансово-промислових груп [127, с. 8]. 

Такий вибір був зумовлений тим, що така форма організації корпорацій, як 

фінансово-промислова група давала змогу великому капіталу достатньо 

ефективно реагувати на виклики і загрози внутрішньому та зовнішньому ринкам.  

Незважаючи на спроби впровадити “західний” досвід розбудови і 

функціонування великих підприємств в умовах “дикого ринку”, формування 

фінансово-промислових груп на пострадянському просторі мало низку своїх 

особливостей і відмінностей. Ключовою відмінністю формування фінансово-

промислових груп на теренах Союзу Радянських Соціалістичних Республік, на 
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відміну від держав Західної Європи, Північної Америки, Східної Азії, було 

цільове призначення поєднання фінансових і промислових об’єктів у структурі 

такого корпоративного утворення: для України і Російської Федерації – 

основна ціль такого об’єднання – отримання надприбутків від експортних 

операцій (будь то природні ресурси чи розпродаж державного майна), а не 

модернізація виробництва і відновлення розірваних зв’язків, спричинених 

розпадом держави. Іншою відмінністю утворення і функціонування 

вітчизняних фінансово-промислових груп була їх штучність, що знайшло свій 

прояв у відсутності фінансових, організаційних і технологічних зв’язків між 

корпоративними складовими. Адже головною метою для власників українських 

та російських фінансово-промислових груп було уникнення або мінімізація 

оподаткування [196]. 

У перехідних суспільствах надійний захист фінансово-промислових груп 

від внутрішніх і зовнішніх загроз могла забезпечити лише політична і державна 

влада. У свою чергу, досить часто державні інститути ставали донорами і 

утримувачами вітчизняних фінансово-промислових груп, що давало змогу:  

 вирішити проблему первісного нагромадження капіталу; 

 знизити ймовірність банкрутства та підвищити фінансову стійкість 

“новоутворених” і “новоприватизованих” підприємств; 

 впливати на політику ціноутворення; 

 частково зберегти збиткові підприємства для їх подальшої 

модернізації; 

 відновити технологічні та коопераційні зв’язки між 

підприємствами, які були втрачені внаслідок утворення нових держав на 

теренах колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік; 

 частково уповільнити інфляційні процеси за рахунок цінової 

стабілізації; 

 стимулювати переорієнтацію капіталу із фінансового сектору 

(здобутого за рахунок спекулятивних операцій) у промисловість для стабілізації 

економіки;  
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 створити конкурентне середовище для ефективнішого залучення 

зовнішніх і внутрішніх інвестицій тощо [196, с. 14–15]. 

Загалом, на нашу думку, для колишніх республік СРСР (передусім 

України та Росії) процес формування фінансово-промислових груп на першому 

етапі мав спільні риси: формування перших потужних корпоративних утворень 

відбувалося за політичної, економічної і фінансової підтримки держави.  

Наступний етап розпочався з процесу виокремлення класу “нових 

бізнесменів” із представників старого управлінського корпусу (“червоного 

директорату”), який, у свою чергу, проходив у три етапи: 

 перший етап характеризувався розділенням сфер впливу між 

основними заінтересованими групами: представники (“червоного директорату”) 

зберегли і продовжували поширювати свій контроль над промисловими 

об’єктами, “нові бізнесмени” монополізували доступ до фінансового сектору; 

 на другому етапі розпочався процес налагодження системи 

бартерних відносин між промисловим і фінансовим сектором, що свідчило про 

інституалізацію фінансово-промислових груп в економічному та частково 

політичному просторі; 

 третій етап відзначився початком боротьби за власність і 

поступовим захопленням “новими бізнесменами” промислових об’єктів та 

створенням класичних фінансово-промислових груп [186, с. 137]. 

Ініціаторами створення класичних фінансово-промислових груп на 

третьому етапі були: 

 великі банки або інші фінансово-кредитні установи; 

 спеціально створені фінансові структури; 

 промислові підприємства. 

На нашу думку, варто виокремити і четвертий етап, що характеризувався 

трансформацією фінансово-промислових груп у фінансово-політичні, основною 

відмінністю і ключовою ознакою яких є злиття з політичною і державною 

владою на всіх її рівнях. 
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Загалом, на нашу думку, становлення фінансово-промислових груп у 

нестабільних інституційних середовищах характеризувалося такими 

чинниками: 

 фінансово-промислові групи, як правило, формуються за умови 

кардинальних змін в економічній системі, зумовлених політичними 

трансформаціями, для мінімізації можливих втрат та підвищення 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку; 

 існування недосконалого законодавства і слабкої правової системи, 

що призводить до невпевненості у завтрашньому дні власників бізнесу; 

 наявність великого запасу або унікальних природних ресурсів (чи 

доступу до їх транзиту) з метою їх подальшого експорту або посередницьких 

операцій; 

 у державах із слабкою правовою системою і нестабільним 

інституційним середовищем (зокрема і в країнах пострадянського простору) 

становлення фінансово-промислових груп проходить паралельно із 

формуванням клієнтисько-патримоніальних відносин, що є детермінантним 

чинником їх подальшої трансформації у фінансово-політичні групи [196, с. 15–16]. 

З плином часу вже сформовані і добре організовані фінансово-промислові 

групи починають використовувати політичні інструменти для реалізації 

власних фінансово-економічних інтересів, інтегруючись у систему виконавчої 

та законодавчої влади і тим самим поступово стаючи залежними від 

“ефективного” інструменту отримання надприбутку і його подальшого 

збереження. Зокрема, підтримуючи думку ряду вчених, варто зазначити, що 

новоутворені фінансово-промислові групи мали такі політичні ресурси: 

 особисті неформальні зв’язки представників фінансово-

промислових груп із представниками влади (спершу на місцевому рівні, згодом 

і на вседержавному); 

 контроль над потужними фінансовими та промисловими активами, 

що складають значну частку бюджету як на місцевому рівні, так і на рівні 

держави загалом; 
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 потужний соціальний капітал. Фінансово-промислові групи є 

найбільшим роботодавцем у державі, а їх підприємства часто є 

містоутворюючими; 

 вплив на редакційну політику засобів масової інформації як на 

місцевому, так і на загальнодержавному рівні; 

 наявність власної депутатської фракції/депутатської групи або 

окремих депутатів у вищому законодавчому органі країни тощо [196, с. 31–32]. 

Отже, можна зробити висновок, що утворення фінансово-промислових 

груп та їх подальша трансформація у фінансово-політичні була зумовлена як 

об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками існування нестабільного 

інституційного середовища. Системна нестабільність у державах 

пострадянського простору була зумовлена розпадом Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік і утворенням нових держав, що розпочали процес 

транзиту від тоталітарного до демократичного політичного режиму. У зв’язку з 

перехідними процесами новоутворені держави (зокрема й Україна) стикнулися 

з необхідністю впровадження кардинальних змін у політичній, соціально-

економічній системах. Злам існуючої системи і нездатність істеблішменту 

подолати свої внутрішні протиріччя і запропонувати ефективну модель 

демократичного урядування (будь то плюралістична, корпоративістська, 

партисипаторна, елітистська тощо) призвели до виникнення системної 

нестабільності в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема і в 

економічній. Саме в умовах “первинного накопичення капіталу” (зумовлених 

відмовою від командно-планової економіки і переходу до ринкової), що 

супроводжувалось руйнацією існуючої системи товарно-грошових відносин і 

усталеної системи виробничих (економічних) відносин, послабленням 

авторитету держави і державних інститутів, недосконалістю законодавчої бази 

утворення фінансово-промислових груп стало логічним кроком для більшості 

постсоціалістичних країн. 

Діяльність фінансово-промислових груп у країнах пострадянського 

простору (передусім в Україні та Російській Федерації) є співіснуванням двох 
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інституціональних моделей взаємовідносин “влада – великий капітал – 

суспільство” – корпоративістської, поширеної у Нордичних країнах, і 

плюралістичної, що у найбільш досконалому вигляді існує в США та 

Сполученому Королівстві. 

У перше десятиліття існування нових незалежних держав, в умовах 

нестабільного інституційного середовища (що було зумовлено швидкими 

змінами норм формальних інститутів, і ще більш швидкими змінами 

неформальних норм) фінансово-промислові групи фактично були змушені 

використовувати політичні засоби впливу для захисту власних економічних 

інтересів, що паралельно супроводжувалось їх поступовою інтеграцією у 

систему державної влади. Така необхідність значною мірою була зумовлена 

непрозорістю структури власності фінансово-кредитних установ і промислових 

підприємств, а також присутністю значної частки представників колишньої 

партійної номенклатури та “червонного директорату” серед нової бізнес-еліти. 

Становлення фінансово-промислових груп у нестабільних інституційних 

середовищах проходило за умов кардинальних змін в економічній системі, що 

були викликані політичними трансформаціями, існуванням недосконалого 

законодавства і системи правосуддя, паралельним формуванням клієнтисько-

патримоніальних відносин, що є детермінантним чинником їх подальшої 

трансформації у фінансово-політичні групи. Наслідком двосторонньої 

залежності влади і фінансово-промислових груп стала трансформація останніх 

у фінансово-політичні групи, головними ознаками яких стали наявність “своїх” 

представників в уряді і загалом у системі виконавчої влади, власної 

фракції/депутатської групи в парламенті, впливом на редакційну політику 

засобів масової інформації, контролем над потужними фінансовими та 

промисловими активами, потужним соціальним капіталом тощо.  

В умовах існування системи, що характеризується “стабільністю 

нестабільності” (адже не варто говорити про транзит держави, що триває 

більше ніж період життя одного покоління), участь бізнес-еліт у політичному 
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житті держави є, з одного боку, – умовою їх виживання, а з другого – 

інструментом отримання надприбутку. 
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РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП  

НА ПУБЛІЧНУ ПОЛІТИКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

2.1. Функціонування фінансово-промислових груп як суб’єктів 

політики у стабільному інституційному середовищі 

 

ХХІ ст. характеризується інтеграцією великого капіталу, зокрема 

корпорацій, фінансово-промислових груп, картелів, холдингів у суспільно-

політичну й державну систему з метою контролю за ресурсами та впливу на 

політико-управлінські рішення. У країнах із потужними традиціями ринкової 

економіки перші корпоративні утворення сучасного типу почали з’являтися в 

другій половині XIX ст. Саме ХІХ ст. є періодом первісного накопичення 

капіталів, а також їх подальшого організаційного оформлення у вигляді 

фінансово-промислових груп через поступову взаємну інтеграцію фінансового 

та промислового секторів. Такі інтегративні процеси були зумовлені 

“сейсмічністю” існуючого світоустрою; швидкими темпами розвитку науки і 

техніки, що спонукали до модернізації й активної розбудови виробничого 

сектору; необхідністю концентрації капіталу з метою його подальшої реалізації 

(будь то будівництво нових або “оновлення” старих підприємств, проведення 

наукових розробок, їх апробація) тощо. За таких умов фінансові установи, 

передусім банки, “поступово змінили свою роль, перетворившись із 

“фінансових посередників” на безпосередніх учасників виробничого процесу, 

ключову ланку прийняття рішень” [196, с. 12]. Загалом процес еволюційного 

розвитку і правового оформлення функціонування фінансово-промислових 

груп у країнах Західної Європи, Північної Америки, Східної Азії розтягнувся 

майже на двісті років.  

На початку ХХІ ст. потужні фінансово-промислові групи є не тільки 

центральним актором соціально-економічних відносин, а й впливовим 

суб’єктом політичних процесів як усередині країни, так і на міжнародній арені 

(у вигляді транснаціональних компаній). У країнах зі сталими демократичними 
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практиками, розвинутою ринковою економікою та сформованим 

корпоративним сектором, на відміну від “молодих” держав із нестабільним 

інституційним середовищем, вплив корпорацій на процес прийняття 

управлінських та політичних рішень на регіональному рівні та національному 

рівнях регулюється звичаєвими нормами і нормами права. Відповідно 

відпрацьованими є форми та методи політичної участі фінансово-промислових 

груп з метою реалізації інтересів корпоративного капіталу. 

Практика тісного взаємозв’язку корпорацій і держави історично 

зумовлена тим, що деякі передові галузі виробництва на початку ХХ ст. 

(наприклад авіабудування, автомобілебудування, нафтова промисловість тощо) 

потребували надзвичайно великих потужностей, що могли забезпечити 

виключно держава або великі компанії. При цьому участь держави в розбудові 

нових галузей промисловості обмежувалась здебільшого лише визначенням 

загальних правил гри для підприємців або/чи певним обсягом гарантованих 

держзамовлень.  

Варто зауважити, що достатньо часто держава цілеспрямовано 

підтримувала і стимулювала процес інтеграції фінансового та промислового 

капіталів. Зокрема, свій аналіз становлення і розвитку фінансово-промислових 

груп запропонував Рудольф Гільфердінг – міністр фінансів Веймарської 

Республіки. На його думку, процес злиття банківського і промислового 

капіталів мав на меті реалізацію таких завдань: 

 активізація перетворень в економіці; 

 покращення інвестиційної ситуації; 

 розвиток конкурентоспроможності вітчизняних товарів [36]. 

Узагальнюючи світову практику, можна виділити такі завдання державної 

підтримки створення фінансово-промислових груп: 

 централізація фінансових ресурсів; 

 розроблення та впровадження інвестиційних та інноваційних програм; 

 централізація закупівлі товарів, робіт, послуг; 

 використання допоміжних фінансових інструментів; 
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 технічне переоснащення виробництва; 

 упровадження прогресивних технологій; 

 створення замкнених циклів виробництва; 

 гарантованість поставок і збуту; 

 правове забезпечення діяльності; 

 лобіювання інтересів тощо [70, с. 239]. 

На сьогодні найбільший вплив на суспільно-політичне та соціально-

економічне життя фінансово-промислових груп та корпорацій існує в таких 

розвинутих країнах: США, Сполученому Королівстві (сформована перша у світі 

фінансово-промислова група – концерн Ротшильда з центральним органом – 

банківським домом “Ротшильд та син” [149]), Нідерландах, Японії, Південній 

Кореї, Німеччині та країнах Скандинавії. Форми та методи політичної участі 

корпорацій в означених державах визначаються: особливостями їх 

позиціювання в економічній системі держави, специфікою правової 

регламентації й умовами їх формування. 

На нашу думку, перш ніж перейти до аналізу взаємодії держави і 

фінансово-промислових груп у конкретних державах, варто проаналізувати 

“ідеальні” моделі функціонування цих корпоративних утворень. Зокрема, з 

урахуванням особливостей організації, структури, розмірів, спеціалізації, 

джерел фінансування нових проектів, рівня втручання держави в економічну 

сферу виділяють такі моделі функціонування фінансово-промислових груп: 

 континентальна європейська модель, характеризується 

домінуванням середніх та великих компаній, в яких контрольний пакет акцій 

належить великим інвесторам (так званим “старим грошам”). Інвестиції 

надходять із банківської системи. А держава підтримує розвиток стратегічних 

секторів економіки (енергетика, металургія, аерокосмічна, машинобудівна 

галузь тощо); 

 англо-американська модель, характеризується домінуванням 

великих компаній, акції яких котируються на найбільших світових біржах. 
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Вплив держави на діяльність таких фінансово-промислових груп справляється 

опосередковано – через суди різних інстанцій; 

 гібридна модель (синтез двох попередніх моделей), 

характеризується переважанням відносно малих та середніх компаній за 

світовими масштабами, які в переважній більшості є власністю підприємців-

засновників. Основним джерелом фінансування є банки, що обмежуються 

виключно кредитними функціями і не беруть активної участі в управлінні 

фінансово-промисловою групою. До країн із такою моделлю можна віднести 

Канаду, Іспанію, країни Південної Америки та Скандинавії тощо. 

На наше переконання, не менш важливим для характеристики взаємодії 

корпорацій із державою є розуміння організаційно-правових особливостей 

функціонування фінансово-промислових груп. Зокрема, як зазначалося в 

розділі 1.1 “Фінансово-політичні групи як предмет політологічного 

дослідження”, існують два основних типи фінансово-промислових груп 

залежно від домінування фінансового або промислового капіталу: банківський 

та промисловий. Варто зауважити, що ряд науковців, передусім представників 

економічної науки, виділяють ще два типи фінансово-промислових груп: 

торговельні та державні. 

Ядром структури фінансово-промислових груп банківського типу є певна 

фінансова установа (комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, 

пенсійні фонди та інші види спеціалізованих небанківських кредитно-

фінансових установ), що горизонтально об’єднує навколо себе великі фірми 

олігополітичного типу. Зокрема, в Німеччині, серед 10 фінансово-промислових 

груп стратегічного значення для держави й економіки, 3 перебувають під 

оперативним управлінням національних банків: “Deutsche Bank AG”, “Dresdner 

Bank AG” та “Commerzbank Ag”. Відповідно, на них припадає 1/3, 1/4 та 1/8 

акціонерного капіталу всієї держави [196, с. 10].  

Центральним структурним елементом фінансово-промислових груп 

другого типу є промислові підприємства. Звичайно ж, домінування 

промислового сектору жодною мірою не применшує роль і вплив фінансових 
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структур. Класичним прикладом домінування такого типу фінансово-

промислових груп є Швеція, де провідну роль відіграють промислові 

об’єднання, пов’язані з родинами впливових шведських бізнесменів та 

фінансистів (інколи їх називають “сімейними корпораціями”). Прикладом може 

слугувати одне з найвпливовіших сімейств Швеції – сімейство Валленбергів, 

якому належать такі потужні корпорації, як “Ericsson”, “Electrolux”, “ABB”, 

“SAS Group”, “SKF”, “AIK”, “Atlas Copco” тощо. Зокрема, в 70-ті рр. ХХ ст. на 

підприємствах, контрольованих сімейством Валленбергів, працювало понад 

40% працездатного населення Швеції, а капіталізація підприємств становила 

орієнтовно 40% Стокгольмської фондової біржі [233]. 

Варто відзначити, що в країнах Західної Європи та державах ОПЕК 

(Організація країн-експортерів нафти) поширені державні фінансово-

промислові групи (так звані State-owned enterprise (SOE)). Прикладом таких 

компаній можуть слугувати “British Steel plc” (Велика Британія), “Statoil ASA” 

(Норвегія), “Greencore Group plc” (Ірландія) тощо. Значна частина таких 

компаній утворена шляхом націоналізації приватних підприємств однієї або 

кількох галузей економіки. На сьогодні серед 500 найбільших фінансово-

промислових корпорацій світу 28 компаній, що становить 5,62% від загального 

обсягу, є державними [114, с. 24].  

Останній тип фінансово-промислових груп – торговельні. Очевидно, що 

ядром таких корпоративних об’єднань є торговельні компанії. 

“Родоначальником” такого типу фінансово-промислових груп вважаються 

японські “сого сьося” (японською “総合商社” – “Всеосяжні торгові форми”), 

що виникли у ХІХ ст. і займалися оптовою торгівлею товарів у всіх сферах 

економіки. На сьогодні, на нашу думку, такі фінансово-промислові корпорації 

втратили свою основну функцію – торговельну, натомість перейняли на себе 

фінансово-кредитну, що дає підстави говорити про відсутність необхідності 

виокремлювати торговельну фінансово-промислову групу як окремий тип. 

Іншим важливим чинником розуміння політичної участі фінансово-

промислових груп у країнах G-20 є усвідомлення механізмів та інструментів їх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electrolux
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SAS_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SKF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AIK&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Atlas_Copco
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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впливу на процес вироблення державно-управлінських рішень. У розвинутих 

демократичних країнах “цивілізований діалог” між корпораціями і державними 

інституціями забезпечується шляхом лобіювання. Лобізм за таких умов 

виступає легальним видом діяльності, що підлягає специфічному 

нормативному регулюванню. Лобізм – це діяльність соціальних груп та 

окремих осіб, які відстоюють свої особливі політичні інтереси; групи тиску на 

органи законодавчої та виконавчої влади [64, с. 332]. 

Загалом учені виділяють три базові моделі регулювання лобізму: 

 американська (лобізм є інституціалізованою системою 

представництва інтересів, що регулюється законодавством); 

 французька (лобізм неінституціалізований, проте існує Соціально-

економічна рада, до складу якої входять представники найбільших профспілок 

та корпорацій і яка виконує роль комунікатора влади й груп тиску); 

 німецька (лобізм є легальним видом діяльності, проте спеціального 

законодавства, що регулює такі відносини, не існує) [101]. 

Варто розуміти, що, незважаючи на базові моделі регулювання лобізму, 

кожна з держав має свою специфіку законодавчого регулювання такого виду 

діяльності. Існують три основні групи держав зі специфічними рисами 

регулювання лобістської діяльності: 

 для першої групи характерне існування законодавчого регулювання 

лобізму. Да таких держав можна віднести Канаду, Сполучені Штати Америки, 

Японію тощо; 

 у державах другої групи є закони/підзаконні акти або державна 

лобістська структура, що регулюють певні аспекти лобістської діяльності. До 

класичних прикладів таких держав належать Німеччина і Франція; 

 до третьої групи зараховують держави, які не мають правового 

регулювання лобізму, але паралельно ведуться жваві дискусії (іноді показові) з 

цього приводу. Дослідники до такого типу країн відносять Італію, Польщу, 

Швецію, Україну тощо. 
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На цьому етапі дослідження, на нашу думку, варто проаналізувати 

світовий досвід функціонування фінансово-промислових груп у системі 

“фінансово-промислові групи – держава – суспільство” згідно із 

запропонованою класифікацією груп держав. 

Перші фінансово-промислові групи в Сполучених Штатах Америки 

почали з’являтися в 50-ті рр. ХХ ст. На відміну від європейського досвіду 

становлення такого корпоративного утворення, у США вони одразу були 

диверсифікованими за галузями промисловості і не потребували подальшого 

інтегрування із зовнішньою фінансово-кредитною установою (адже відразу 

формувалися з таким структурним елементом). Основними причинами 

становлення фінансово-промислових груп у США є потужне економічне 

зростання після Другої світової війни і бажання компаній: збільшити свій 

прибуток за рахунок інвестицій у нові проекти й убезпечити себе від наслідків 

можливої економічної рецесії в майбутньому (на кшталт кризи 

перевиробництва в США (Велика депресія) після Першої світової війни). Певне 

уповільнення темпів розвитку фінансово-промислових груп в Америці 

спостерігалося на перетині 70–80 рр. ХХ ст., що було пов’язано з нафтовою 

кризою 1973 р. і спадом світового попиту на сталь. Такі зміни в ціновій 

політиці природних ресурсів призвели до занепаду багатьох потужних 

фінансово-промислових корпорацій (переважно важкої промисловості) і 

запустіння Детройта та інших промислових міст американського “Іржавого 

пояса” (міста Буффало, Рочестер, Сірак’юс, Піттсбург, Аллентаун, Ері, 

Клівленд, Толідо, Янгстаун, Детройт, Флінт, Лансинг, Гері, Індіанаполіс, Саут-

Бенд, Мілуокі, Чикаго, Сприінгфілд, Дулут тощо). Результатом такого спаду в 

економіці держави стало те, що в 1980-х рр. загальна кількість корпорацій у 

США налічувала всього 20 об’єднань [182, с. 128]. Натомість на початку 

другого десятиліття ХХІ ст., згідно з результатами дослідження міжнародної 

мережі компаній із консалтингу та аудиту “PricewaterhouseCoopers”, США 

посідає 1-ше місце (43 корпорації зі 100) за кількістю найпотужніших 

корпорацій у світі [203]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%27%D1%8E%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D1%82%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82_(%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4_(%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%82
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Як зазначалося вище, в англо-американській моделі (що базується на 

англосаксонській правовій системі), зазвичай, домінує промисловий капітал над 

фінансовим. Така ситуація, зокрема в Сполучених Штатах Америки, була 

зумовлена забороною фінансово-кредитним установам до 80-х рр. ХХ ст. 

проводити будь-які фінансові операції. Згодом, у зв’язку із складною 

економічною ситуацією в державі, правові обмеження функціонування банків 

були переглянуті Конгресом. Сьогодні, незважаючи на функціонування більш 

ніж 5,5 тис. комерційних банків у США, традиційно фінансовий капітал 

поступається промисловому. Хоча у своїй більшості саме банк є ядром 

фінансово-промислових груп у країні.  

Фінансово-промислові групи в Сполучених Штатах не мають чіткої 

структури: можливі будь-які зміни в корпорації (як вертикальні, так і 

горизонтальні), за умови перманентності ядра – центральної компанії, яка 

виступає комунікатором із державою. Центральне місце в структурі фінансово-

промислових груп у Штатах, як і в переважній більшості держав, займає банк, 

який є одночасно і кредитором, і інвестором та займається емісією цінних 

паперів компаній, які входять до складу групи [69, с. 198]. “Гнучкість” 

структури фінансово-промислових груп у США зумовлює домінування 

горизонтальної моделі управління (зміни в структурі проходять легше) над 

вертикальною.  

Найбільша концентрація фінансово-промислових груп банківського типу 

у США зосереджена в Нью-Йорку. Саме Нью-Йоркські корпорації володіють 

50% трастових відділів комерційних банків, 40% активів страхових компаній, 

їм належить майже 90% усіх інвестиційних операцій банків, фондових бірж та 

брокерських фірм. Виділяють близько 100 найбільших корпорацій фінансового 

спрямування, що володіють, за деякими даними, 55–60% ВНП Сполучених 

Штатів Америки, 60% усіх інвестицій та 45% робочої сили [149, с. 157]. До 

десяти найбільших і найпотужніших фінансово-промислових груп цього типу 

можна віднести “JPMorgan Chase”, “Berkshire Hathaway Inc.”, “Citigroup Inc.”, 

“Wells Fargo & Co.”, “American International Group, Inc.”, “Goldman Sachs 
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Group”, “Morgan Stanley”, “MetLife, Inc.”, “American Express Company”, “U.S. 

Bancorp” [256]. Ринкова вартість цих 10 корпорацій становить орієнтовно 

1051,3 млрд дол. США, а число співробітників сягає 1380,8 тис. осіб. У свою 

чергу, найвідомішими промислово-фінансовими групами в Сполучених Штатах 

є техаські та каліфорнійські, які переважно спеціалізуються на нафтодобувній, 

автобудівній, хімічній, авіакосмічній та інших галузях промисловості. Топ-10 

промислово-фінансових груп у США: “General Electric”, “Exxon Mobil 

Corporation”, “Chevron Corporation”, “ConocoPhillips Inc.”, “Pfizer, Inc.”, “Ford 

Motor Company”, “Ford Motor Company”, “General Motors Company”, “Cisco 

Systems, Inc.”, “Intel Corporation” [256]. Їх ринкова вартість становить 

приблизно 1570,3 млрд дол. США, а число співробітників – 1206,1 тис. осіб. 

Варто зауважити, що, незважаючи на довготривалу історію 

функціонування корпорацій у Сполучених Штатах, нині теж залишається 

тенденція до формування нових фінансово-промислових груп. Зокрема, на 

думку науковців, у першу чверть ХХІ ст. для США залишається характерним 

створення регіональних інноваційних кластерних ініціатив, що з часом 

спонукають малі компанії до об’єднання і формування нових фінансово-

промислових груп. Зокрема, як свідчить статистика, більш ніж 61% 

промислової продукції Сполучених Штатів вироблено саме такими кластерами. 

За оцінкою окремих аналітиків, у державі функціонує понад 380 великих 

кластерів, що охоплюють практично всі галузі промисловості і забезпечують 

роботою 57% працездатного населення США [89; 183]. Найвідомішим таким 

кластером є Кремнієва (Силіконова) долина, яка була утворена в 40-ві рр. ХХ ст. 

з метою посилення обороноспроможності держави. 

Також потужні та масштабні корпорації існують в Японії. Як правило, у 

сучасній економічній науці виділяють два основних види об’єднань: кейрецу та 

сюдани. Кейрецу (японською 系列, перекладається як “система”, “серія”, “ряд”, 

“ієрархічний порядок”) – в Японії великі корпоративні конгломерати і 

холдинги, що утворилися на основі співпраці банків та компаній, ієрархія 

відносин яких є строго вертикальна. У свою чергу, сюдани – це універсальна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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(торговельна) фінансово-промислова група, де керівництво відбувається на 

основі циркулярного холдингу [149, с. 158]. Загалом варто зауважити, що, крім 

вищезазначених корпоративних утворень, в Японії існують й інші. Зокрема, 

Дзайбацу (японською 財 閥  – “власність”) – поняття, яке до 1945 р. 

використовувалося в Японії для позначення монополій і фінансових олігархій. 

Із 45-го р. ХХ ст. на зміну дзайбацу прийшли кейрецу, які існують і понині. 

Така різноманітність і потужність корпорацій в Японії пояснюється тривалою 

історичною практикою функціонування підприємств/компаній. Зокрема, згідно 

з книгою рекордів Гіннеса найстарішим готелем у світі визнаний традиційний 

японський готель “Кейункан” у префектурі Яманаші, заснований у 705 р. 

Найцікавішим є те, що засновниками і чинними власниками готелю є 

представники однієї і тієї ж самої сім’ї. За час існування готелю змінилося 

52 покоління цієї сім’ї. У свою чергу, 6 із 10 найстаріших компаній у світі – 

японські. Найстаріша – Kongo Gumi (заснована в 578 р.) – спеціалізується на 

будівництві і безперервно проіснувала до 2006 р., допоки її не придбала 

“Takamatsu Сonstruction”. 

Повертаючись до сучасних організаційно-правових форм корпорацій в 

Японії, варто відзначити, що кейрецу є об’єднанням 20–30 різних за галузевою 

належністю компаній, організованих за принципом змішаного холдингу, ядром 

якого є банк, страхова, торгова або промислова компанія. Як правило, у 

структурі традиційної японської фінансово-промислової групи фінансово-

кредитні інститути виконують інтегруючу, фінансову і моніторингову функції в 

межах корпорації. У свою чергу, торговельні інститути перебирають на себе усі 

обов’язки із зовнішніх комерційних зв’язків. Центральна фірма здійснює 

контроль за фінансовою діяльністю своїх дочірніх підприємств (підрядників) і 

виступає медіатором у зносинах між структурними елементами корпорації. 

Підрядники контролюють наступну структурну ланку фінансово-промислових 

груп в Японії – субпідрядників. Найнижчий ієрархічний рівень у структурі 

кейрецу займають так звані “сателіти”, які зосереджені на виробленні 

вузькоспеціалізованої продукції [149, с. 158]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
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В Японії для корпорацій є характерною ознакою внутрішня 

диверсифікація виробництва, що пояснюється поступовим і наполегливим 

накопиченням капіталу власниками фінансово-промислової групи (адже, як 

говорить японське прислів’я: “наполегливість робить нас сильнішими”) і їх 

небажанням впускати до себе нових “членів сім’ї”, що базується на історичних 

і культурних традиціях. За підрахунками окремих дослідників, торгові 

корпорації – сюдани, здійснюють понад половину усіх експортно-імпортних 

операцій держави, а їх частка в імпорті окремих товарів сягає 90%. Трастові та 

комерційні банки фінансово-промислових корпорацій контролюють близько 

40% загального капіталу банківської системи країни, а страхові компанії – 55% 

страхового капіталу. Понад 70 із 100 найбільших і найпотужніших підприємств 

в Японії входять до тієї чи іншої фінансово-промислової групи, крім того, 6 із 

них належать до найбільших промислово-фінансових груп: 3, які були утворені 

на основі довоєнних дзейбацу (“Mitsubishi Group”, “Mitsui & Co., Ltd.”, 

“Sumitomo Group”), ще 3 – на основі післявоєнних кейрецу (“Dai-Ichi Kangyo 

Group”, “Fuyo Group”, “Sumitomo Group”). Цим 6 корпораціям належить 25% 

усіх акцій, які перебувають в обігу на Токійській фондовій біржі [23, с. 128]. 

Найпотужніші корпорації у Японії, такі як “Mitsubishi Group”, “Mitsui & 

Co., Ltd.”, “Sumitomo Group”, “Dai-Ichi Kangyo Group”, “Fuyo Group”, 

“Sumitomo Group”, “Sanwa Group”, “Toyota Group”, “Industrial Bank of Japan, 

Limited” контролюють 57–75% активів усієї держави, а їхнім ядром є потужний 

банк, який контролює дочірні банки, філіали, трастові банки, страхові та 

інвестиційні компанії. За такої потужної кредитно-фінансової системи японські 

корпорації мають можливість інвестувати величезні кошти в наукові розробки 

та новітні технології, що забезпечує їх конкурентоспроможність на світовому 

ринку. Досвід новітньої історії Японії свідчить про перспективність 

формування великих фінансово-промислових груп за умови: їх підтримки з 

боку держави в кризові ситуації, а також прозорого регулювання їх діяльності, 

що забезпечується сукупністю заходів прямого і непрямого характеру [69, 

с. 201]. Адже без чітких механізмів регулювання діяльності корпорацій і 
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справедливої системи правосуддя існує загроза повернення до моделі 

функціонування дзейбацу довоєнних часів. Зокрема, дзейбацу “Mitsubishi 

Group” до закінчення Другої світової війни належала виключно одній 

родині. І лише після 46-го року ХХ ст. під тиском “союзників” і в межах 

боротьби з тогочасною тотальною корупцією в Японії центральна компанія 

“Mitsubishi” була реорганізована. Замість однієї надпотужної компанії 

з’явилося 44 новоутворених незалежних підприємств.  

Ще однією країною з потужними фінансово-промисловими групами 

(чеболі) є Південна Корея. Чеболі – південнокорейська форма фінансово-

промислових груп, конгломерат формально самостійних фірм, які перебувають 

у власності певних сімей під єдиним фінансовим і адміністративним контролем. 

У сучасному вигляді чеболі виникли у Південній Кореї наприкінці Корейської 

війни (1950–1953 рр.) і одразу стали каталізатором бурхливого економічного 

розвитку країни. На даний момент відомо про функціонування близько 30 чеболі 

у світі. До найбільших корейських фінансово-промислових груп можна 

віднести: “Samsung Group”, “LG Group”, “GS Group”, “Hyundai Group”, “SK 

Group”, “Daewoo”, “Lotte Group”, “CJ Group”. По суті, чеболі є корейським 

еквівалентом японських “демократизованих” дзейбацу. Зокрема, як зазначають 

філологи, “дзейбацу” і “чеболі” є лиш двома варіантами (японським і 

корейським) вимови одного й того самого слова. Адже написання цього слова 

ієрогліфами є аналогічним.  

За різними даними чеболі контролюють приблизно 64% ВВП, 46% усіх 

продажів у промисловій галузі і 7% загального експорту Південної Кореї [149, 

с. 158]. До структури корейських фінансово-промислових груп входить 

переважна більшість середніх та великих промислових підприємств держави. 

Як правило, частка капіталу сімейних кланів в акціонерному капіталі 

корпорації рідко перевищує поріг у 50%. Нині, як і в 50-х рр. ХХ ст., зростання 

кількості чеболі обумовлювалося допомогою держави (фінансовою, 

адміністративною, правовою тощо). Така політика держави призвела до значної 

кредитної заборгованості південнокорейських корпорацій і низької частки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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власного капіталу в активах фінансово-промислової групи. Зокрема, в “Hyundai 

Group” частка власного капіталу становить орієнтовно 1,5%, а в “Samsung 

Group” – 15%. Інші фінансово-промислові групи не є винятком. Як зазначає 

український дослідник Н. Процун, специфіка становлення і функціонування 

чеболі на сучасному етапі зумовила необхідність їх реструктуризації та 

реінжинірингу виробництва. Наслідками такої ситуації є переговори між 

керівництвом чеболі та іноземними банками-кредиторами про трансфер боргів 

в акції філіалів, а також залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 

приблизно 29 млрд дол. США [149, с. 158]. 

Як зазначалося вище, стрімке зростання корпорацій у Південній Кореї 

було зумовлене підтримкою держави, що значною мірою забезпечувалася 

системою пільгового фінансування великих корпоративних об’єднань. Зокрема, 

чеболі надавалися значні податкові та інвестиційні пільги, а підприємствам, які 

входили до їх складу, держава пропонувала субсидії та дешеві кредити. Якщо 

на початку 60-х рр. ХХ ст. уряд держави проводив політику імпортозаміщення, 

то вже наприкінці десятиліття відбулася переорієнтація на експортну політику. 

Основними експортоорієнтованими галузями стали металургія, 

автомобілебудування, виробництво побутової електроніки тощо. Наступним 

важливим чинником “корейського економічного дива” була політика, 

спрямована на підвищення рівня заощаджень громадян. Зокрема, частка 

заощаджень становила 70% доходів населення. Результатом такої політики 

держави стало зростання ВВП у середньому на 8% протягом трьох десятиліть. 

А найбільші корейські чеболі – “Samsung Group”, “LG Group”, “GS Group”, 

“Hyundai Group”, “SK Group”, “Daewoo”, “Lotte Group”, “CJ Group” – увійшли 

до списку найпотужніших корпорацій світу [23, с. 129]. Серед інших чинників, 

що сприяли бурхливому розвитку корпорацій у Південній Кореї, можна 

виділити: 

 якісну підготовку управлінських кадрів; 

 запозичення та впровадження новітніх світових розробок і 

технологій; 
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 швидке освоєння нових галузей виробництва і диверсифікацію 

діяльності корпорації; 

 ефективність у використанні фінансових ресурсів, зокрема їх 

акумулювання для реалізації стратегічно важливих проектів; 

 високу фінансову, технологічну й організаційну стійкість тощо 

[176, с. 82]. 

Серед держав-членів Європейського Союзу потужні фінансово-

промислові групи існують у Федеративній Республіці Німеччина. Зокрема, в 

Німеччині домінують фінансово-промислові групи банківського типу. Така 

ситуація зумовлена особливістю структури німецької економіки, де значну роль 

відіграють банки та їх зв’язки із нефінансовим сектором: торгівлею, 

промисловістю, сферою послуг тощо. Виняткова роль банківського сектору 

обумовлена особливостями німецького законодавства, згідно з яким приватні 

особи не мають права безпосередньо здійснювати значні капіталовкладення в 

розвиток промисловості. У разі їх бажання інвестувати свої заощадження в 

будь-яку галузь виробництва, вони зобов’язані звернутися до посередників, 

серед яких основними є банки. Домінуючою формою об’єднання фінансового 

та промислового секторів у Німеччині є фінансово-промислові групи та 

холдинги, ядром яких є фінансово-кредитні установи. Особливістю фінансово-

промислових груп у ФРН, на відміну від інших корпоративних утворень у 

Європі і світі загалом, є взаємна участь у капіталах одна одної (так зване 

перехресне володіння власністю) [23, с. 128]. Зокрема, серед акціонерів 

найпотужнішого банку в Федеративній Республіці Німеччина “Deutsche Bank 

AG” числиться “Commerzbank AG”, який володіє 1,56% акцій, у той час як сам 

“Deutsche Bank AG” має у своєму розпорядженні 2,63% акцій [249]. 

Найпотужнішими корпоративними утвореннями в Німеччині є дві національні 

групи, що контролюють більше 50% фінансово-кредитної, страхової, 

промислової, транспортної, торговельної сфер: група навколо “Deutsche Bank 

AG”, “Commerzbank AG” та “Dresdner Bank AG” (який припинив свою 
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діяльність 10 травня 2009 р., на даний момент є товарним знаком 

“Commerzbank AG”). 

“Deutsche Bank AG” зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні є одним 

із 30 найвпливовіших транснаціональних банків у світі згідно з даними Ради з 

фінансової стабільності (Financial Stability Board) [273]. Банк об’єднує низку 

комерційних, інвестиційних банків і лізингових компаній; 28 млн клієнтів по 

всьому світу; 2814 відділень, серед яких 1845 розташовані в Німеччині, а 969 – 

у філіалах за кордоном (у 76 державах світу, зокрема і в Україні – Deutsche 

Bank зареєстрував своє представництво в 1993 р., а в 2009 р. відкрив дочірній 

банк ПАТ “Дойче Банк ДБУ”) [250]. Власний капітал банку станом на 2015 рік 

становить 62,678 млрд євро, а активи банку, зокрема у вигляді дочірніх 

промислових компаній, 1,629 трлн євро [235]. До групи “Deutsche Bank AG” 

входять такі потужні компанії: концерн “Siemens AG”, “Robert Bosch GmbH”, 

“DaimlerChrysler AG”, “ThyssenKrupp AG”, “Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk” тощо. 

Друга за потужністю група сконцентрована навколо “Commerzbank AG”. 

Активи банку становлять 532,6 млрд євро [157]. Заснований у 1870 р. 

Commerzbank є другим за величиною банком у Німеччині. 31 серпня 2008 р. 

банк придбав 60% акцій свого конкурента – “Dresdner Bank AG”. А вже в 2010 р. 

повністю поглинув його. 17% акцій “Commerzbank AG” належить державі 

[214]. До групи “Commerzbank AG” входять: “Grundig AG”, “Friedrich Krupp 

AG Hoesch-Krupp” тощо.  

На території України “Commerzbank AG” теж мав свою фінансово-

кредитну установу – ПАТ “Банк Форум”. 17 вересня 2007 р. Commerzbank 

придбав 60%+1 акцію українського банку “Форум” [189]. Станом на 1 травня 

2001 р. “Commerzbank Auslandsbanken Holding AG” був мажоритарним 

власником ПАТ “Банк Форум”, володіючи 95,91% статутного капіталу. У 2012 р. 

Commerzbank продав “Форум” українській групі компаній “Смарт-Холдинг”. У 

2014 р. банк “Форум” став банкротом. За офіційною заявою “Smart Holding” 

причиною банкрутства стали дії Commerzbank, що підтвердив зовнішній аудит – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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“KPMG International” (одна із чотирьох найбільших і найпотужніших компаній 

з аудиту у світі) [148].  

У Німеччині, на нашу думку, функціонують класичні фінансово-

промислові групи, в яких чітко прослідковується міжгалузева інтеграція 

промислових концернів із фінансовими інститутами у стійкі горизонтальні –

фінансово-промислові об’єднання, в яких банки беруть участь не тільки як 

інвестори, а й як управлінці підприємств. Навколо центрального фінансово-

кредитного ядра групується велика кількість великих, середніх і малих фірм. За 

різними підрахунками до складу такої фінансово-промислової групи входить 

близько 150 компаній [69, с. 199]. Водночас існує потужна регіональна 

прив’язка фінансово-політичних груп до урядів земель, які мають значну 

автономію від федерального уряду та законодавства, а також співпрацюють із 

ними у напрямках розвитку регіональної економіки.  

Досліджуючи проблему впливу великого капіталу на політичний процес у 

державах “розвинутої демократії”, варто виокремити основних суб’єктів такого 

впливу. До основних акторів можна віднести: “індивідуальні” корпорації, які 

прагнуть відстоювати свої приватні інтереси; конгломерати фінансово-

промислових груп, що об’єднуються з метою реалізації спільних тактичних або 

стратегічних цілей; різноманітні організації (федерації, асоціації тощо), які 

покликані відстоювати не індивідуальні, а більш загальні інтереси корпорацій. 

Як правило, в розвинутих державах присутні всі три суб’єкти представництва 

інтересів із домінуванням останнього. У Сполучених Штатах такою 

організацією є “Круглий стіл бізнесу”, “Рада економічного розвитку”, в Японії – 

“Федерація економічних організацій”, Південній Кореї – “Корейська асоціація 

міжнародної торгівлі” (КІТА) тощо. 

Існують дві основні системи представництва інтересів корпорацій у 

зарубіжних державах: 

 система функціонального представництва інтересів (більш важлива 

для корпорацій як специфічних груп інтересів); 
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 система політичного представництва або партійно-парламентська 

система (політична участь знаходить прояв через політичні партії, виборців, 

парламент або інші представницькі установи тощо) [129, с. 58].  

Для системи функціонального представництва є характерним формування 

не за територіальною ознакою, а за функціональною, де головним учасником є 

не політичні партії, а групи інтересів. Основою цієї системи є лобізм – широко 

визнаний засіб формального і неформального впливу груп інтересів на владні 

структури з метою прийняття необхідних їм рішень [223]; цілеспрямований 

вплив політичних та соціальних сил на законодавчі і державні органи влади з 

метою задоволення своїх інтересів [172, с. 29]. 

Загалом можна виокремити два основних підходи до розуміння явища 

“лобізму”: юридично-інституційний та політико-соціологічний [168, с. 106]. В 

юридично-інституційному підході лобізм пов’язується виключно з 

професійною, юридично оформленою діяльністю фізичних або юридичних осіб 

із просування інтересів клієнтів у структурах державної влади. У межах другого 

підходу під лобізмом розуміють діяльність суб’єктів, що впливають на 

структури державної влади з метою ухвалення необхідних їм рішень. Тобто 

основна відмінність підходів полягає лише у визначенні того, чи є “спонтанні” 

комунікації громадян (петиції, звернення, протести та інші громадські акції) з 

інституціями державної влади лобізмом, чи ні. З урахуванням такої відмінності, 

очевидним є те, що політико-соціологічний підхід є ширшим і включає в себе 

всі інструменти впливу на державну політику. 

Незважаючи на те, що лобізм виник ще в другій половині ХІХ ст. в 

Сполученому Королівстві, інституалізація цього виду діяльності припадає лише 

на середину ХХ ст. Першим нормативним актом, що прямо регулює лобістську 

діяльність, став “Федеральний закон про регулювання лобізму” (Federal 

Regulation of Lobbying Act) 1946 р. в Сполучених Штатах Америки. Варто 

зауважити, що вперше поняття “лобізм” використано в друкованому тексті 

англіканської церкви у 1553 р., так називалося місце для прогулянок 

священнослужителів. А в 1640 р. поняття “лобі” вже означало вузький коридор 
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для прогулянок членів Палати Громад Великої Британії. Згодом поняття 

“лобізм” було запозичене американськими політиками і громадськими діячами. 

Зокрема, у своїх посланнях Т. Джефферсону Дж. Медісон використовував цей 

термін [33, с. 29]. 

Загалом можна виокремити такі загальні риси лобізму незалежно від 

нормативно-правової складової регулювання цього виду діяльності: 

 лобізм існує лише в реальних “центрах влади” і навпаки – відсутній 

за умови номінальності владних повноважень; 

 лобісти виконують функцію посередництва між певними 

заінтересованими групами і державними інституціями; 

 лобістська діяльність завжди ведеться у чиїхось інтересах; 

 лобізм надає можливість громадянам брати безпосередню участь у 

процесі прийняття управлінських рішень як на регіональному, так і на 

вседержавному рівні; 

 лобістом може бути як окрема особа, так і група осіб тощо. 

У західній політичній науці розрізняють три типи лобізму [231; 253]: 

 прямий – безпосередній контакт лобістів із представниками 

державних органів; 

 непрямий – вплив на процес прийняття політичних рішень шляхом 

мобілізації суспільної думки на користь (чи навпаки) тієї чи іншої позиції;  

 внутрішній – захист інтересів в органах влади здійснюється 

особами, які в них працюють або мають до них безпосередній доступ. 

Державою з найбільш інституціалізованою системою лобізму, на нашу 

думку, є Сполучені Штати Америки. Саме в США чине законодавство чітко 

окреслює форми лобістської діяльності, які, на думку Н. Процуна, умовно 

можна поділити на три типи: 

 вплив на законотворчу діяльність шляхом направлення петицій до 

органів державної влади, участь лобістів у роботі парламентських комітетів, 

консультативно-дорадчих установах при органах виконавчої влади, проведення 

громадських слухань тощо; 
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 організація пропагандистських кампаній на підтримку чи проти 

рішення/законопроекту/курсу політики за допомогою протестів, флешмобів, 

“штурму” державних інституцій кореспонденцією, телефонними дзвінками, 

петиціями на сайтах державних органів, особистих візитів представників 

громадського сектору, просто “пересічних” громадян тощо;  

 вплив на ухвалення рішень судами різних інстанцій, що 

уможливлюється функціонуванням у Сполучених Штатах Америки англо-

саксонської моделі права (наявність судового прецеденту). Вплив справляється 

шляхом спонсорування прецедентних справ, направлення листів до суду, так 

званих “друзів суду”, активне висвітлення проблеми з певної точки зору в 

засобах масової інформації, організації масових акцій тощо [149]. 

Нормативно-правове регулювання лобістської діяльності в США 

забезпечується насамперед першою поправкою до Конституції Сполучених 

Штатів Америки, де зазначено: “Конгрес не має права видавати закони щодо 

впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не 

має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і права народу 

мирно збиратися і звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду” 

[200]. Базовим законом, що регулює лобістську діяльність у Конгресі, є 

“Федеральний закон про регулювання лобізму”, підписаний Президентом США 

2 серпня 1946 р. Зокрема, закон передбачав, що лобіст повинен мати вищу 

юридичну освіту і 8 років стажу роботи у федеральних органах влади. Також 

лобіст зобов’язаний надати письмову заяву, в якій вказані відомості про 

замовника і умови договору. Після прийняття закону і визнання його 

конституційним Верховним судом США виникли відкриті лобістські 

структури. Наступним нормативно-правовим актом, що регламентує лобістську 

діяльність, став “Закон про розкриття лобістської діяльності” (Lobbying 

Disclosure Act), який вступив у дію 1 січня 1996 р. У законі було введено 

поняття “лобіст” і “лобістський контакт”. Під “лобістом” розуміється 

“колишній або діючий політик, який витрачає більше 20% свого часу на 

просування інтересів тієї чи іншої групи тиску” [33, с. 37]. У свою чергу, 
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“лобістський контакт” – це “усне або письмове звернення фізичної особи або 

організації з певних питань…” [33, с. 37–38]. Після корупційного скандалу, 

пов’язаного з ім’ям відомого лобіста Дж. Абрамоффа, регуляція і регламентація 

лобізму стала більш жорсткою. У 2007 р. Конгрес прийняв “Закон про чесне 

лідерство і відкритий уряд” (Honest Leadership and Open Government Act), в 

якому було введено заборону на лобістську діяльність для сенаторів (могли 

займатися лобізмом лише через 2 роки після відставки), Державному секретарю 

і Міністру оборони (пожиттєво) у сфері, що відповідала їхній посаді в 

державних органах. У 2017 р. Президент Д. Трамп підписав указ, що заборонив 

будь-яку лобістську діяльність чиновників у США на користь інших держав, а 

також на лобістську діяльність членів власної адміністрації (можуть займатися 

лобізмом лише через 5 років після відставки).  

Незважаючи на довготривалу практику становлення інституту лобізму в 

США, найпотужніший поштовх він отримав на перетині ХХ–ХХІ ст., що 

пояснюється зростанням ролі держави в регулюванні соціально-економічної 

сфери і необхідності відстоювання групами тиску власних інтересів у діалозі з 

державними інституціями. Сьогодні у зв’язку з виокремленням лобізму як 

окремого специфічного виду діяльності в Сполучених Штатах переважають 

інституціалізовані групи тиску, які мають власні лобістські представництва у 

Вашингтоні. Зокрема, лобісти в США мають свою професійну асоціацію –

Американську лігу лобістів (American League of Lobbyists), створену в 1979 р. 

Варто зауважити, що в Сполучених Штатах Америки, як і в усьому світі, не 

існує систематизованої статистики про масштаби лобістської діяльності. Як 

зазначає американський дослідник Р. Ріплей, за період з 70-х рр. по 90-ті рр. ХХ ст. 

кількість професійних груп тиску збільшилася в 1,5 раза – із 14,7 до 23 тис. 

Основний відсоток таких лобістських організацій припадає саме на бізнес-

групи. Зокрема, із 350 найвпливовіших груп тиску у США понад 70% 

представляють певні компанії, більше половини з яких – корпорації [285 с. 27]. 

У 2000 р., за даними американського дослідницького центру Washington 

Profiles, у США на оплату лобістської діяльності було витрачено 1,6 млрд дол. 
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США. У 2010 р. прибуток лобістів уже сягав 2,44 млрд дол. США [33, с. 40]. 

Проте наведені результати є умовними, що зумовлено чиним законодавством 

Сполучених Штатів Америки, яке дозволяє лобістським компаніям не 

вказувати в звітах домовленості бюджетом менше 30 тис. дол. Згідно з 

дослідженням Washington Profiles загальна кількість лобістів у Сенаті та 

Конгресі США на початку тисячоліття становила 12133 особи, з яких 129 – 

колишні члени Конгресу [17, с. 11]. 

Іншою державою із формалізованою системою лобізму є Канада. Базовим 

документом, що регулює лобістську діяльність у Канаді, є “Акт про реєстрацію 

лобістів” (Lobbying Act) [274], який вступив у силу лише в 1989 р. (а вже в 2006 р. 

були внесені суттєві правки). Іншим важливим законом, що регламентує 

лобістську діяльність, є “Кодекс поведінки лобістів” (набрав чинності в 1997 р.). 

“Акт про реєстрацію лобістів” передбачає такі основні положення: 

 в Канаді існує окрема уповноважена особа, основні функції якої 

полягають у контролі за діяльністю лобістів. Уповноважений з лобізму (The 

Commissioner of Lobbying) назначається обома палатами парламенту Канади на 

7 років і щорічно звітує перед ним; 

 вищим рангам державних службовців (включаючи міністрів та 

співробітників міністерств) заборонено займатися лобістською діяльністю 

протягом 5 років з моменту відставки; 

 чиновники не мають права отримувати матеріальну винагороду від 

лобістів [92]. 

Також показовим у межах цього дисертаційного дослідження є те, що 

законодавство Канади визначає три категорії лобістів, до однієї з яких входять 

фінансово-промислові групи. Зокрема, до цих трьох категорій належать: 

 співробітники корпорацій. Зокрема, законодавство Канади 

зобов’язує фінансово-промислові групи й інші форми корпоративних утворень 

реєструвати себе як лобіста за умови наявності лобістської діяльності серед 

власних працівників (якщо лобістська діяльність співробітників перевищує 20% 

робочого часу); 
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 комерційні консультанти зі зв’язків з державними інститутами, які 

зобов’язані реєструвати кожну свою угоду; 

 представники неприбуткових організацій (НПО). Законодавство 

зобов’язує реєструвати НПО як лобіста, якщо час лобістської діяльності 

співробітників перевищує 20% робочого часу повного робочого дня [222, с. 271]. 

Іншим показником, що вказує на впливовість фінансово-промислових 

груп у Канаді та їх активну участь у виробленні управлінських рішень, є кількість 

їх лобістів. Зокрема, за станом на 2012 р. у Канаді було 5,5 тис. лобістів [224, 

с. 1926], а в 2014 р. тільки на федеральному рівні було 5178 зареєстрованих, 

серед яких 1221 працював у промисловості, а 945 – у сфері фінансів і 

оподаткування [22]. 

Загалом можна зробити висновок, що основними “напрямами” 

лобістської діяльності фінансово-промислових груп у державах 

англосаксонської правової сім’ї (США, Канада, Австралія тощо) є законодавча, 

виконавча та судова гілки влади. У Сполучених Штатах Америки основними 

інститутами, на які спрямована лобістська діяльність, є Конгрес, адміністрація 

Президента та керівництво штатів. У Канаді лобістська діяльність направлена 

на виконавчу та законодавчу гілки влади, але з орієнтацією на парламент, що 

зумовлено вестмінстерською моделлю управління (члени уряду є одночасно 

членами парламенту). Формалізована система лобізму дає змогу вибудувати 

ефективну публічну політику з урахуванням інтересів усіх заінтересованих 

сторін. 

В Японії, незважаючи на існування потужних фінансово-промислових 

груп (кейрецу, сюдани), відсутнє законодавство, що регулювало б їх відносини 

з державними інститутами. Проте законодавчо детально урегулювано право 

громадян на подання петицій і порядок їх розгляду. Згідно зі ст. 16 Конституції 

Японії [291] кожний громадянин має право подавати в парламент будь-які 

петиції (крім пов’язаних із рішенням суду). Загалом щорічно в Палату 

представників надходить 4–5 тис. запитів [111]. Іншим законним механізмом 
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лобіювання є петиційні демонстрації, для яких існує спеціальний майданчик 

перед входом у парламент. 

Незважаючи на відсутність законодавства, що регулювало б 

взаємовідносини між корпораціями й органами державної влади, на сьогодні в 

Японії існує безперервна комунікація між державними інститутами і фінансово-

промисловими групами. З одного боку, державні інституції слідкують за 

діяльністю кейрецу і не дають можливості їм монополізувати ринок, а з другого – 

у разі послаблення їх позицій або банкрутства реалізовують додаткові програми 

їх фінансування (що мало місце в 1992–1993 рр.) [196, с. 13]. 

На нашу думку, яскравим прикладом тісної взаємодії державних 

інституцій і корпорацій у Японії є функціонування Японської федерації бізнесу – 

“Кейданрен”, що виступає медіатором між державними органами влади і 

фінансово-промисловими групами. Ця федерація об’єднує понад 700 найбільших 

корпорацій, близько 100 найбільших фінансово-комерційних організацій і 

більше 100 торгових асоціацій Японії. Зокрема, британський політолог Й. Нірі, 

аналізуючи досвід взаємодії держави і “Кейданрен”, стверджує, що кооперація 

між федерацією і владою настільки тісна, що “Міністерство зовнішньої торгівлі 

та “Кейданрен”… обмінюються молодшими службовцями на певний час, щоб 

забезпечити дружні контакти між ними впродовж їх кар’єри. Аналогічні зв’язки 

існують також між торговими асоціаціями, такими як Федерація виробників 

електротоварів і Асоціації виробників автомобілів, і відповідними службами 

Міністерства… Таким чином, відносини уряд–бізнес виходять за межі простого 

обміну інформацією, так що “Кейданрен” часто діє як представник уряду” [168, 

с. 91; 278, с. 55–56]. 

Наочним для розуміння взаємодії корпорацій і органів державної влади в 

Японії (так званий промисловий кластер), на нашу думку, є схема, 

запропонована деканом факультету економіки Університету Кобе (Японія), 

професором Гакуїн Хікарі Бан на круглому столі в Національній академії 

державного управління при Президентові України 7 липня 2017 р. (Київ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємодія корпорацій і органів державної влади в Японії 

 

Згідно зі схемою і вищезазначеним бачимо, що, незважаючи на 

відсутність формалізованої системи лобізму, в Японії існує глибоке 

взаємопроникнення корпорацій і інститутів держави. Ефективна кооперація 

державних органів із корпоративними утвореннями, на нашу думку, 

забезпечується: існуванням чітких норм, що регулюють поведінку фінансово-

промислових груп, прозорістю відносин у трикутнику “фінансово-промислові 

групи – держава – суспільство”, залученням усіх заінтересованих сторін до 

процесу вироблення управлінських рішень (ідеться про ефективну публічну 

політику). Зокрема, згідно зі схемою (рис. 1) діяльність компаній (будь-якого 

масштабу), зокрема і фінансово-промислових груп, супроводжується діалогом 

представників корпоративних утворень із центральними і місцевими органами 
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влади, закладами вищої освіти, науково-дослідницькими центрами, 

громадськими організаціями тощо. 

Не менш цікавим, на нашу думку, є досвід лобіювання інтересів, зокрема 

і фінансово-промислових груп, у державах Європейського Союзу. Адже в 

країнах-членах ЄС лобізм присутній як на державному, так і на наддержавному 

рівнях. Така ситуація зумовлена інтеграцією європейських держав в єдиний 

економічний та політичний простір: утворенням спільних наддержавних 

інституцій (Єврокомісія, Рада Європейського Союзу, Європейська рада, Суд 

Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Європейський 

парламент тощо); формуванням спільного ринку (в переважній більшості 

галузей); активним розвитком європейських транснаціональних компаній – 

через злиття фінансово-кредитного і промислового капіталу вже не тільки на 

рівні однієї держави, що спонукало інституції ЄС і великі корпорації до пошуку 

нових форм і інструментів узгодження інтересів. 

Формування інститутів представництва груп інтересів на 

загальноєвропейському рівні розпочалося паралельно з початком процесу 

європейської інтеграції, проте основний поштовх розвитку припадає на 90-ті рр. 

ХХ ст., що зумовлено заснуванням Європейського Союзу як наднаціонального 

об’єднання. Першим офіційним дорадчим органом, основна мета якого 

полягала в забезпеченні представництва інтересів різних соціально-

економічних груп у ЄС, був Європейський соціально-економічний комітет 

(European Economic and Social committee), створений у 1958 р. згідно з 

Договором про заснування Європейської економічної спільноти. Цей 

наднаціональний орган об’єднав представників різних сфер життєдіяльності 

європейських спільнот: промислових, фінансових, профспілкових, 

правозахисних тощо [32]. Такий орган був покликаний узгодити інтереси всіх 

держав-членів (на момент укладання договору їх було шість: Бельгія, 

Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та 

Франція) особливо у сфері економіки. Адже регулювання економіки, зокрема і 

діяльності корпорацій, із самого початку було пріоритетним напрямом 
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законотворчої діяльності Європейської економічної спільноти. За підрахунками 

дослідників, 60% законодавчих ініціатив на початку ХХІ ст. в ЄС припадає на 

сферу бізнесу [174, с. 97]. Наслідком зацікавленості підприємців у лобіюванні 

приватних інтересів стало утворення понад 8,3 тис. груп тиску (за станом на 

2016 р.) [165, с. 149], що функціонують у Брюсселі на рівні інститутів 

Європейського Союзу. При цьому більше 50% із груп тиску представлені 

корпораціями [174, с. 88]. Зокрема, на 31 грудня 2013 р. із 5952 лобістських 

організацій, 2972 – представляють виключно корпорації (49,9% від загальної 

кількості організацій). Посилення корпоративної присутності в Брюсселі було 

зумовлено створенням Внутрішнього ринку ЄС, основна мета якого – 

підвищення конкурентоспроможності європейських корпорацій [19]. 

У Маастрихтському договорі (Договір про створення Європейського 

Союзу) в ст. 118b, ст. 229 п. 2, ст. 245 було визначено основні принципи 

взаємодії лобістських компаній з інституціями ЄС, згідно з якими Європейська 

комісія зобов’язана й уповноважена контактувати не тільки з національними 

урядами та їх структурними органами, а й з національними і наднаціональними 

групами інтересів. Основним документом, що регулює сучасні взаємовідносини 

лобістських організацій і інститутів ЄС, є “Положення про взаємодію 

інститутів ЄС з лобі-групами” [32]. 

Необхідність законодавчої регуляції лобістської діяльності на рівні 

інститутів Європейського Союзу була зумовлена нездатністю корпорацій 

впливати на рішення і курс політики ЄС через національні уряди та різні 

національні асоціації. Така ситуація підштовхнула європейські фінансово-

промислові групи до пошуку нових інструментів безпосереднього впливу на 

характер управлінських рішень на рівні Брюсселя. Одним із таких механізмів 

впливу був “Союз конфедерацій промисловців і роботодавців Європейського 

Союзу”, що намагався координувати діяльність корпорацій як на рівні окремих 

держав, так і на рівні Європейського Союзу. Саме діяльність Союзу 

конфедерацій промисловців і роботодавців ЄС відіграла значну роль у 

прийнятті “лобістського пакета” на рівні Брюсселя [73, с. 14].  
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Загалом майже 2/3 сучасних корпоративних груп тиску на рівні 

Європейського Союзу були утворені у 80-х рр. ХХ ст. Однією з найпотужніших 

лобістських структур є “Європейський круглий стіл промисловців” (European 

Round Table of Industrialists), створений у 1983 р. з ініціативи корпорацій 

“Koninklijke Philips N.V.”, “Volvo AB”, “Siemens AG”, “Fiat Automobiles S.p.A.”. 

Європейський круглий стіл промисловців виступає як експертно-

консультативний орган, що надає рекомендації з питань розвитку єдиного 

ринку і регуляції діяльності корпорацій на ньому. Крім Європейського круглого 

столу промисловців лобістську діяльність на національному і 

наднаціональному рівнях здійснюють різноманітні галузеві об’єднання: 

“Сonfederation of European Business”, “Association of European Business”, 

“Association of European Chambers of Commerce and Industry”, “European 

Competitive Telecommunications Association”, “European Telecommunication 

Services Association”, “Association of European Radios”, “European 

Telecommunications Network Operators’ Association”, “European Federation of 

Food” тощо. 

Активно співпрацюють із фінансово-промисловими групами й вищі 

інститути Європейського Союзу: Європейська комісія та Європейський 

Парламент. Зокрема, при Європейській комісії існують спеціальні експертні та 

консультативні комітети, до складу яких входять представники ЄС, лобістських 

груп та провідні експерти. Наслідком активної участі різних дорадчих органів є 

те, що з ініціативи Європейської комісії висувається лише 6% усіх 

законопроектів, а 94% – це її реакція на різноманітні вимоги і пропозиції ззовні, 

зокрема від лобістських структур і груп інтересів [32, с. 16]. Тому участь 

корпорацій на рівні європейських інститутів не обмежується виключно 

асоціаціями, федераціями та іншими формами об’єднань, а й поширюється на 

“брюссельські кабінети”. Можливості впливу фінансово-промислових груп на 

прийняття управлінських рішень, на нашу думку, по суті, обмежуються двома 

факторами: 1) економічним потенціалом корпорації та 2) стратегією і тактикою 

їх діяльності. Розробляючи стратегії та тактики, вони тісно співпрацюють із 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft
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науково-дослідницькими центрами, наприклад із Центром досліджень 

європейської політики (Centre for European Policy Studies), який, на думку 

російської дослідниці І. Бусигіної, можна вважати “мозковим трестом” 

корпоративного співтовариства” [19]. 

У свою чергу, на думку французького дослідника Дж. Гвегена, можна 

виділити три базові стратегії лобіювання на рівні вищого виконавчого органу 

ЄС – Європейської комісії:  

 позитивні (або проактивні) стратегії, що ґрунтуються на спільній 

роботі з Єврокомісією для досягнення конструктивного результату; 

 негативні стратегії – вбачаються у відкритій опозиції до 

рекомендацій і пропозицій Єврокомісії чи у представленні власних 

контрпропозицій; 

 реактивні стратегії – домінують поміркованість і виваженість над 

активністю у прийнятті рішення [260, с. 51]. 

Вплив груп тиску на сферу прийняття рішень в Європарламенті 

здійснюється за допомогою: встановлення особистих контактів із депутатами з 

метою отримання інформації про майбутні законопроекти; прямого впливу на 

процес голосування з певної проблематики; прийняття необхідних документів, 

що відповідають інтересам певних груп; участі у відкритих слуханнях, що 

проводять комітети Європарламенту; цілеспрямованого інформаційного впливу 

на пересічних громадян і політиків; залучення експертів до розробки того чи 

іншого законопроекту тощо [242]. Звичайно, вплив фінансово-промислових 

груп на прийняття рішень в Європарламенті не обмежується виключно одним із 

вищезазначених інструментів. Як правило, це система дій, що тією чи іншою 

мірою поєднує в собі всі механізми впливу одночасно на Європарламент, 

Єврокомісію та Європейську раду.  

На рівні окремих держав-членів Європейського Союзу діяльність груп 

тиску впорядкована по-різному. Зокрема, в таких державах, як Франція, 

Австрія, Нідерланди не існує формалізованого лобізму. Проте ці держави 

мають відповідну державну інституцію – Соціально-економічну раду (Conseil 
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économique, social et environnemental (CESE), створена у Франції в 1925 р.), яка 

виконує роль своєрідного “лобістського парламенту” [168, с. 149]. Цей орган 

залежно від ситуації може виступати як дорадчий орган, або ж може мати право 

вирішального голосу в законотворчій діяльності. Варто зауважити, що під 

тиском груп інтересів у цих країнах відбуваються трансформаційні процеси в 

системі лобістського регулювання на кшталт німецької моделі. Зокрема, з 2011 р. 

в Австрії введена реєстрація лобістських компаній, а в Франції з 2010 р. 

вступили в силу нові правила регулювання лобістської діяльності. 

У свою чергу, в Німеччині не існує ні єдиного закону про лобізм, ні 

спеціального інституту, що був би посередником між групами тиску і 

державними органами. Проте ст. 17 Основного закону ФРН зазначає, що: 

“кожний має право індивідуально або спільно з іншими письмово звертатися з 

проханнями чи скаргами в компетентні установи або органи народного 

представництва” [238]. Крім статті Основного закону, в Німеччині існують інші 

закони, що частково регулюють лобістську діяльність: “Регламент діяльності 

німецького Бундестагу”, “Регламент діяльності федерального уряду”, “Єдине 

положення про федеральні міністерства”, “Кодекс поведінки члена Бундестагу” 

[49]. Наостанок варто зауважити, що в Німеччині діалог між групами інтересів і 

державними інститутами забезпечується насамперед системою розгалужених 

профспілок, а не детальним нормативним регулюванням чи існуванням 

спеціальної установи. 

Отже, узагальнюючи світовий досвід функціонування “великого 

капіталу”, представленого у формі фінансово-промислових груп, зокрема 

американських корпорацій, японських кейрецу і сюданів, південнокорейських 

чеболі, фінансово-промислових об’єднань Німеччини, можна зробити такі 

висновки: 1) фінансово-промислові групи є потужним чинником розвитку 

економіки сучасних держав за умови їх прозорого функціонування; 2) ці 

корпоративні утворення є універсальними, багатогалузевими комплексами, до 

структури яких входять банки, страхові та трастові компанії, торговельні фірми 

і промислові підприємства, які охоплюють значний обсяг галузей 
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національного виробництва держави; 3) процес злиття банківського та 

промислового капіталу є загальною тенденцією для всіх без винятку 

індустріально розвинених (і не тільки) країн у зв’язку з бажанням мінімізувати 

ризики та податкове навантаження; 4) фінансово-промислові групи прагнуть 

отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах, використовуючи 

для цього всі можливі ресурси, зокрема і політичні; 5) зазначені корпоративні 

утворення в демократичних країнах ведуть безперервний діалог із державними 

інституціями за допомогою формалізованого лобізму для врахування інтересів 

усіх сторін; 6) сучасні фінансово-промислові групи є потужним лобістом 

власних національних держав на міжнародній арені. 

З урахуванням особливостей організації, структури, розмірів, 

спеціалізації, джерел фінансування нових проектів, рівня втручання держави в 

економічну сферу виділяють такі моделі функціонування фінансово-

промислових груп: континентальна європейська, англо-американська та 

гібридна модель. 

У розвинутих демократичних державах вплив на процес прийняття 

державно-управлінських рішень фінансово-промислові групи справляють за 

допомогою функціональної системи розвинутого представництва. Такий 

механізм впливу корпорацій на політичні процеси передбачає їх залученість до 

електорального процесу (чи безпосередня участь їх представників у виборчих 

кампаніях, чи опосередкована – через фінансування партій або окремих 

кандидатів, лояльних до них). Не виключає цей спосіб і встановлення зв’язків з 

уже обраними парламентарями. Зокрема, такі зв’язки між представниками 

корпоративних утворень/іншими групами інтересів та представниками влади 

можуть бути як законними, так і протизаконними. Законні взаємовідносини між 

корпораціями і державними інститутами існують у державах, де присутня 

формалізована і розвинена лобістська діяльність. 

На нашу думку, лобізм – це такий вид діяльності, що передбачає вплив з 

боку фізичних осіб і представників недержавних організацій на органи влади з 

метою прийняття або неприйняття певних рішень. Існує три основні моделі 
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лобізму: американська, німецька та французька. Американська модель 

передбачає формалізовану систему представництва інтересів, що детально 

регулюється нормативно-правовими актами держави. У французькій моделі 

лобізм не формалізований, проте існує державний орган, в якому представлені 

найбільші групи інтересів країни. І третя модель – німецька, характеризується 

інституалізацією лобізму за відсутності спеціального законодавства, що 

регулює такі відносини. 

У цілому варто зазначити, що політична участь великого капіталу в 

зарубіжних країнах – це невід’ємний елемент політичної системи, що органічно 

в неї вбудований і функціонує відповідно до заданих “правил гри”. При цьому 

форми та методи політичної участі, як правило, є законодавчо врегульованими, 

а контроль за ними здійснює не лише держава, а й корпорації (з метою 

недопущення посилення конкурентів) та інститути громадянського суспільства. 

 

2.2. Вплив фінансово-політичних груп на процес прийняття 

адміністративно-управлінських рішень у нестабільному інституційному 

середовищі 

 

Роль великих корпорацій в економічній та політичній системах ключових 

держав світу важко переоцінити. З кінця ХІХ ст. і по сьогодні вони є одним із 

центральних акторів сучасних глобальних політико-економічних процесів. 

Наріжним каменем діяльності фінансово-промислових груп є їх бажання 

отримати максимальний прибуток (будь то фінансовий, політичний, 

адміністративний), використовуючи як формальні, так і неформальні 

інструменти впливу на процес ухвалення потрібних їм державно-управлінських 

рішень. Особливо яскраво цей процес прослідковується у державах із 

нестабільним інституційним середовищем, зокрема і в країнах транзитивного 

типу, де слабкі державні інститути нездатні виконувати повною мірою функцію 

публічного арбітражу. Традиційна і політична корупція в таких “гібридних” 

політичних режимах використовується фінансово-політичними групами як 

інструмент впливу, контролю й утримання влади. В економічно розвинутих 
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державах із потужними демократичними процедурами фінансово-промислові 

групи функціонують у прозорій інституціалізованій системі взаємовідносин: 

“держава – корпорації – громадянське суспільство”, що характеризується 

чітким розмежуванням бізнесу і влади. В такій системі провідну роль у 

зносинах держави з фінансово-промисловими групами відіграють спеціально 

створені державні інституції і законодавство. У свою чергу, для держав із 

нестабільним інституційним середовищем є характерним неформальна участь 

бізнес-груп у процесі прийняття державно-управлінських рішень. За таких умов 

основними механізмами узгодження інтересів держави і фінансово-

промислових груп стають персональні контакти (феномен телефонного права, 

сучасного фаворитизму, політичного клієнтизму, “кумівства” тощо). Системне 

“закорінення” неформальних структур у системі суспільних і державних 

інститутів: уряду, парламенту і судової влади призводить до значного 

поширення корупції в державі, у результаті якої державні інституції 

перетворюються в інструмент отримання надприбутку невеликою групою 

людей. За таких умов політичні актори “звільняються і від демократичного, і 

від конституційно-правового контролю” [168, с. 63]. Наслідком “закорінення” 

неформальних структур в Україні стала трансформація фінансово-промислових 

груп у фінансово-політичні [158]. Для таких груп є характерне поєднання 

економічних, політичних і адміністративних складових з метою реалізації 

приватних інтересів. А політичні зв’язки стають умовою, необхідністю і 

запорукою їх безпечного й успішного існування. Як свідчать результати 

дослідження британського журналу “The Economist” (“The Economist: The 

crony-capitalism index”), Україна посідає п’яте місце в рейтингу “кумівського 

капіталізму” (капіталістична економіка, в якій успіх у бізнесі залежить від 

особистих зв’язків бізнесменів із політиками і державними службовцями) серед 

держав світу, поступаючись лише Росії (1-ше місце), Малайзії, Філіппінам і 

Сінгапуру (4-те місце відповідно) [292]. Синтез влади і представників великого 

капіталу обумовлюється тим, що влада, з одного боку, базується на різниці 

“надлишок – дефіцит” ресурсів, а з другого – сама є надпотужним 
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інструментом, що дає доступ до інших ресурсів [39, с. 87–93]. За підрахунками 

аналітиків журналу “The Economist”, статки українських мільярдерів 

оцінюються в 7–8% ВВП держави, 2/3 яких отримані за рахунок “дружби” з 

чиновниками у вигляді податкових пільг, купівлі держмайна за заниженими 

цінами, сумнівних тендерів і інших видів невиправданої прихильності з боку 

держави. У свою чергу, сотня найбагатших українців володіють 20 млрд дол. 

США [160], що орієнтовно складає 66–67% ВВП держави [144, с. 31]. 

Варто зауважити, що явище взаємопроникнення бізнесу у владу і навпаки 

не є суто українським феноменом. Як зазначалося в розд. 2.1 “Функціонування 

фінансово-промислових груп як суб’єктів політики у стабільному 

інституційному середовищі ”, схожі процеси таких самих масштабів, а інколи і 

більших, були притаманними і країнам Західної Європи, Північної Америки на 

перетині ХІХ–ХХ ст., а також державам Східної Азії в другу половину ХХ ст. 

Зокрема, саме поняття “кумівський капіталізм” було вперше використано для 

характеристики функціонування економік “азійських тигрів” (Південна Корея, 

Тайвань, Гонконг, Сінгапур) в 60–90 рр. ХХ ст., в яких спостерігався тісний 

зв’язок великого бізнесу і політичного істеблішменту. З 90-х рр. ХХ ст. цей 

термін починає активно вживатися стосовно окремих новоутворених держав на 

теренах Союзу Радянських Соціалістичних Республік.  

Безперечно, взаємопроникнення бізнесу у владу з 90-х рр. ХХ ст. 

притаманне не тільки Україні, Російській Федерації та іншими новоутвореним 

державам на пострадянському просторі. Проте специфіка таких процесів дала 

змогу науковцям говорити про нову модель капіталізму. Зокрема, український 

дослідник О. Рахманов, аналізуючи проблеми суб’єктності власників великого 

капіталу в постсоціалістичних перетвореннях, зокрема і в Україні, 

запропонував такі соціологічні концепції формування верстви власників 

великого капіталу у світі: 1) класична західноєвропейська модель (“капіталісти 

до капіталізму”); 2) волюнтаристські моделі впровадження капіталізму 

(“інтелектуальний капіталізм”); 3) менеджеристські теорії нового класу 
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(“капіталізм після капіталістів”); 4) теорія політичного капіталізму та 

“капіталізм без капіталістів” [155]. 

Західноєвропейські теорії формування капіталізму, представлені 

роботами М. Вебера, В. Зомбарта, К. Маркса, Б. Мура, А. Сміта, ґрунтуються на 

ідеї, що необхідною передумовою становлення капіталістичного ладу є 

виникнення класу великих власників. Адже функціонування ринкових 

інститутів, згідно з теоріями К. Маркса, А. Сміта, можливе за умови 

проходження процесу “первісного” накопичення капіталу. У свою чергу, під 

“первісним накопиченням капіталу” розуміють “насильницький процес 

перетворення маси безпосередніх виробників (насамперед селян) на найманих 

робітників, а засобів виробництва і грошових багатств – на капітал” [153, с. 48]. 

Такий процес був зумовлений зростанням товарно-грошових відносин, 

стрімким розвитком науки і виробничих потужностей, лібералізацією 

соціально-економічних відносин між різними верствами населення, 

відокремленням дрібного виробника від засобів виробництва, формуванням 

національних ринків тощо. 

Волюнтаристська модель впровадження капіталізму розглядає процес 

виникнення класу великих власників як результат цілеспрямованої діяльності 

урядів окремих держав у ХІХ ст. Такий політичний курс національних урядів у 

промислово відсталих країнах був спрямований на захист власних економік 

шляхом активного впровадження передових західних індустріальних 

технологій і стандартів у власних державах. Посилення 

конкурентоспроможності таких країн на світовому ринку вимагало утворення 

потужного класу приватних власників. У зв’язку з нерозвиненістю класу 

приватних власників, зокрема і великих, функцію “форвардів” соціально-

економічних змін взяли на себе чиновники, дрібнопомісні дворяни, 

офіцерський корпус та інтелектуали з якісною освітою. Прикладами держав із 

таким політичним курсом на перетині ХІХ–ХХ ст. були Японія та Росія. У 

першій половині ХХ ст. до прикладів таких держав можна віднести Туреччину 

та постколоніальну Африку. Отже, загальною рисою для більшості держав із 
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запізнілою модернізацією була волюнтаристська модель капіталізму, де 

капіталістичні інституції проваджувалися державою “згори” за підтримки 

політичного класу і високоосвічених верств населення [153, с. 50]. 

Наступною концепцією формування класу великих власників, що 

запропонована А. Берлі, Г. Мінсом, є менеджеристська модель. Ця теорія 

акцентує увагу на специфіці функціонування корпорацій (як сучасної форми 

організації великого капіталу) у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Адже 

сучасні корпорації в країнах заходу, у переважній більшості, характеризуються 

віддаленістю акціонерів від процесу управління, а також їх незначною 

приватною часткою в установчому капіталі компанії. Оперативний контроль 

над сучасними корпоративними утвореннями здійснює топ-менеджмент. Такий 

стан справ дав змогу окремим ученим говорити про “менеджеральну 

революцію” та формування постіндустріального суспільства [239; 246]. 

Зокрема, була виведена залежність, згідно з якою: “чим більший капітал 

корпорації, тим більше власність відмежована від управління”. А власники 

цікавляться не поточними справами компанії, а розмірами власних дивідендів 

[240].  

Зміни в процесі управління корпораціями дали змогу науковцям 

твердити, що основним інструментом досягнення влади в сучасному світі є 

освіта і знання. Американські вчені Т. Парсонс і Н. Смеозер, розвиваючи 

думку, стверджували, що такі сім’ї, як Віндербільти, Валленберги, Гарімани, 

Моргани, Рокфеллери, Ротшильди, Карнеті, Оппенгеймери, які за допомогою 

великих обсягів власності контролювали більшість секторів економіки, на цей 

час втратили здатність зберігати власні привілейовані позиції в суспільстві 

[280, с. 254]. Зокрема, з метою збереження своїх позицій дві “старі” родини: 

Рокфеллери та Ротшильди в 2012 р. оголосили про злиття своїх капіталів. Це 

було зумовлено тим, що представники “старих грошей” були змушені 

рахуватися із засновниками-директорами нових корпорацій, а також із 

представниками політичного класу. Утиск представників “старих” родин 

політичним істеблішментом був зумовлений посиленням державного 
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регулювання у сфері економіки, а також зростанням політичної ваги вищих 

ланок бюрократії, що призвело до скорочення представників корпорацій у 

парламентах західних держав. Зокрема, частка представників великого капіталу 

зменшилася: у Національній асамблеї Франції з 1958 по 1981 р. на 1,7% (із 8,2 

по 6,5% відповідно); у палаті представників Сполучених Штатів Америки із 

35% на початку 70-х рр. ХХ ст. до 28% у 1979 р. тощо [181, с. 135]. 

Трохи згодом у науковому дискурсі, у зв’язку з розпадом СРСР і 

руйнуванням табору соціалістичних держав, виникли два нових підходи до 

вивчення процесів становлення великого капіталу в системі капіталістичних 

відносин: “капіталізм без капіталістів” і теорія “політичного капіталізму”. 

Феномен “капіталізм без капіталістів” виник у державах Центральної Європи 

(передусім ідеться про Чехію, Польщу, Угорщину) наприкінці 80-х рр. ХХ ст. 

Розробники цього підходу Дж. Еял, І. Селеньї та Е. Тоунслі під 

постсоціалістичними трансформаціями розуміли процес переходу від 

“соціалістичної статусної ієрархії до капіталістичної класової стратифікації” 

[155, с. 38], в яких за умови відсутності значної кількості приватних власників 

функцію розбудови капіталістичної держави з ринковою економікою перейняла 

на себе інтелігенція. Саме союз інтелігенції (дисидентів, науковців, діячів 

культури тощо) та технократів (управлінців останніх років існування СРСР) 

став дієвим механізмом стрімких ринкових перетворень. 

Формування національного великого капіталу і корпорацій, на нашу 

думку, в країнах Центрально-Східної Європи і Балтії було пригальмовано 

такими чинниками:  

1) пройшла достатньо прозора і справедлива масова приватизація, що 

ускладнила процес нерівномірного розподілу державної власності серед 

громадян. Зокрема, існувала практика реституції (лат. restitutio – відновлення) – 

поновлення порушених майнових прав і приведення їх до стану, що існував на 

момент вчинення дій, що заподіяли шкоди; 

2) у країнах Центральної Європи, навіть за часів соціалізму, існували 

елементи приватної власності; 
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3) політичним істеблішментом за підтримки інтелігенції було створене 

прозоре конкурентне поле для функціонування компаній різного масштабу, що 

заохотило інвесторів із Західної Європи до входження на нові ринки; 

4) масове проникнення західноєвропейських корпорацій (і не тільки 

великого бізнесу, а й середнього і малого) допомогло ввести нові стандарти, 

цінності і культуру підприємницької діяльності; 

5) відкритість до зовнішніх інвестицій та доступ іноземного капіталу 

до приватизації національних промислових об’єктів пригальмували 

формування національного великого капіталу тощо.  

Активний вплив зовнішніх інвесторів на формування ринків у 

центральноєвропейських державах, а також значна частка іноземного капіталу в 

їх економіках дали змогу авторам концепції “капіталізм без капіталістів” 

говорити про формування капіталістичних відносин не “згори”, а “ззовні” [173]. 

Проте потужний вплив іноземних інвесторів, у будь-якому разі, не 

унеможливлював, а лише уповільнював процес формування великого 

національного капіталу. Зокрема, у центральноєвропейських державах незначна 

частка світових мільярдерів: у Чехії – 0,4%, у Польщі – 0,3%, в Румунії – 0,1% і 

в Латвії – 0,1% [257]. 

У свою чергу, розробники теорії “політичного капіталізму” Е. Ганкіс, 

Я. Станішкіс запропонували своє бачення транзиту від командно-планової 

економіки до вільного ринку в новоутворених державах (передусім увага 

дослідження сфокусована на Російській Федерації, Україні, Румунії, Молдові та 

Болгарії). Згідно з нею комуністична номенклатура ще до 1988 р. знала про 

майбутній крах комуністичного режиму в країнах радянського табору. Тому 

ними був розроблений інструментарій конвертації державних посад в особисте 

збагачення за допомогою нерівномірного розподілу державної власності, що 

згодом дало їм можливість стати першими представниками великого капіталу у 

власних країнах [263; 289]. За таких умов головним інструментом збереження 

панівних позицій представниками новоутвореного великого капіталу є 

неформальні зв’язки. На нашу думку, дещо подібна ситуація простежується в 
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Китаї з 90-х рр. ХХ ст. і в сучасній Північній Кореї (брязкання зброєю як 

інструмент торгівлі за місце КНДР і її еліти в “сім’ї” капіталістичних держав). 

Як зазначили свого часу українські дослідники Я. Жаліло, В. Лупацій та 

А. Сменковський, у державах комунікація між державними органами влади і 

великим капіталом може проходити в двох напрямах – інституційному або 

олігархічному [68, с. 39]. У “молодих державах” зі слабкими демократичними 

інститутами основним інструментом отримання надприбутку був особистий 

неформальний зв’язок “новоутворених бізнесменів” із політичним 

істеблішментом, що давав їм змогу незалежно від соціально-економічних і 

політичних умов у державі зберігати свій статус-кво. А в разі загрози їхньому 

становищу – впливати на політичну і соціально-економічну ситуацію в країні. 

За олігархічного типу комунікація корпоративних утворень із державними 

інститутами зорієнтована на індивідуальні стратегії та тактики з метою захисту 

власних вузькокорпоративних інтересів. У результаті такої комунікації 

утворюється “союз” корпорацій і державних інститутів, що прагне 

стабілізувати поточну політичну ситуацію шляхом консервації існуючого стану 

справ. Такий тип узгодження інтересів був притаманний державам 

пострадянського простору (зокрема Україні і Росії) за умови інституціональної 

нестабільності і бажання корпорацій отримати надприбуток при мінімальних 

витратах. Проте корупційний механізм комунікації фінансово-промислових 

груп і державних інституцій характеризується значною уразливістю, що 

пов’язано з її нестійкістю – вона здійснюється на вузькому соціальному 

просторі й за відсутності формальних процедур [68, с. 41]. 

На думку американського вченого Ф. Фукуями, у сучасному світі, 

зокрема і в “молодих державах”, на кшталт України та Російської Федерації: 

“існує два окремих явища, пов’язаних з корупцією, які є неідентичними. Перше – 

це створення і отримання ренти, друге – патронат або клієнтелізм” [259]. 

Обидва види корупції можуть проявлятися у будь-якому суспільстві, – як у 

високорозвинутих демократіях, так і в державах із нестабільним інституційним 

середовищем. 
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Рента отримується заінтересованими групами через монополію на 

дефіцитні ресурси або через доступ до адміністративного ресурсу (здатність 

уряду, місцевих органів виконавчої влади створювати штучний дефіцит; 

механізми ліцензування; запровадження тарифів на імпорт; регулювання 

податкової ставки; провадження відкритих торгів зі “спеціальними” умовами 

тощо). Ідеться про функціонування так званих груп, зорієнтованих на 

отримання ренти, – “rent-seeking groups”. В Україні та Російській Федерації 

такими “шукачами” ренти стали фінансово-політичні групи. На думку Д. Норта, 

існування ренти є природним явищем, адже будь-яка “держава вирішує 

проблему насильства, створюючи пануючу коаліцію, яка обмежує доступ до 

цінних ресурсів... і контроль над цінними видами діяльності... надаючи його 

лише елітам” [46]. У свою чергу, розв’язання проблеми розподілу ренти серед 

обмеженого кола осіб досягається функціонуванням опозиційного до влади 

громадянського суспільства.  

На думку іншого відомого американського соціолога І. Валлерстайна, 

сьогодні заволодіння рентою є бажанням будь-якого сучасного капіталіста у 

будь-якій державі, що прийшло на зміну бажанню лише привласнювати і 

накопичувати прибуток: “як ми знаємо, рента розумілася економістами-

класиками (включаючи Маркса, останнього з економістів-класиків) як 

справжня антитеза прибутку. Нічого подібного. Рента – це втілення прибутку. 

Економісти-класики вважали, що в процесі історії рента еволюціонувала в 

прибуток, що мовою нашого історичного міфу означало: буржуазія замінила 

аристократію. Насправді, це неточно у двох площинах. Хронологічно процес 

короткостроковий, а не довгостроковий, і він відбувається в протилежному 

напрямі. Будь-який капіталіст прагне перетворити прибуток на ренту. Це можна 

виразити таким твердженням: головна мета будь-якого “буржуа” – стати 

“аристократом”. Це те, що стосується короткочасного процесу, не 

довгострокової перспективи” [21, с. 174]. Тобто рента в другій половині ХІХ і 

початку ХХІ ст. є бажанням будь-якого сучасного підприємця, тим паче 

представника корпоративного сектору. На відміну від класичних буржуа, які 
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докладали надзвичайних зусиль на придбання власності і керувалися тезою 

А. Сміта, що “накопичення капіталу є результатом ощадливості” [180], сучасні 

великі власники “зберігають вплив доти, поки існує їхній політичний вплив, 

оскільки збереження легітимності ренти мусить гарантуватися політичними 

механізмами” [155, c. 29]. 

Сучасне стрімке зростання економічної ролі рантьє (тих, хто отримує 

ренту необов’язково з порушенням демократичних принципів і законодавства 

країни), на думку професора паризької школи економіки Т. Пікетті, є однією з 

головних проблем сучасності не тільки в країнах із нестабільною соціально-

економічною і політичною системами, а й у розвинутих демократіях [130]. 

Французький дослідник, пояснюючи свою думку, визначає два основних 

підходи до розуміння поняття “рантьє”. Перший підхід, під “рантьє” (фр. 

Rentier – рента) розуміє осіб, які живуть за рахунок ренти, тобто доходів, що 

отримують із капіталу, як правило, розміщеного у вигляді банківських вкладів, 

цінних паперів, доходів від нерухомості, землі, бізнесу, авторських прав тощо. 

За такого визначення немає чіткого розподілу між рантьє і підприємцем. У 

свою чергу, другий підхід розуміє не джерела доходу індивідів, а спосіб їх 

життя. При чому такий спосіб життя чітко протиставляється способу життя 

підприємця. Проаналізувавши 200 років практики підприємницької діяльності в 

понад 30 країнах світу, Т. Пікетті прийшов до висновку, що сучасний світ 

цілеспрямовано задкує в ХІХ ст.: еліта стрімко багатішає за рахунок спадку, у 

той час як праця цінується все менше. На думку дослідника, якщо дохідність на 

капітал перевищуватиме темпи зростання економіки, то в державі буде 

збільшуватися різниця накопиченого багатства і національного доходу. За такої 

ситуації, без втручання держави у розв’язання цієї проблеми, років через 20–30 

можна буде забути про ліберальні ідеї справедливості й рівності. Адже вся 

влада не тільки в “молодих” демократіях, а і у “старих” буде зосереджена в 

руках класу рантьє, які успадкували і помножують свої статки подібно до часів 

“патріархального” капіталізму. У свою чергу, у новоутворених державах на 

пострадянському просторі цей процес проходить швидше, адже відсутні норми 
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і традиції функціонування і наслідування великого капіталу, як у державах 

“старої Європи” та Північної Америки. 

Як зазначалося в розд. 1.1 “Фінансово-політичні групи як предмет 

політологічного дослідження”, проблема нерівномірного розподілу суспільних 

благ нині перебуває в “епіцентрі” сучасного наукового та громадського 

дискурсу. Проте сама проблема дисбалансу розподілу ресурсів назріла не сьогодні. 

Як зазначав ще в 70-х рр. ХХ ст. радянський дослідник А. Мілейковський, така 

нерівність уже існувала на той час у передових за економічними темпами 

зростання державах світу: у 60-х рр. ХХ ст. у Сполучених Штатах Америки 1% 

власників зосередив у своїх руках 59% усього капіталу держави, а в 

Сполученому Королівстві – 56% [112, с. 128]. Із 1976 по 1997 р. власність 1% 

найбагатших у США зросла з 19 до 40% [5, с. 238]. У свою чергу, в 

Сполученому Королівстві в середині 90-х рр. ХХ ст. 1% найзаможніших 

володіли 17% усього персонального багатства, а 10% найбагатших володіло 

половиною сукупного національного багатства. Також низькою була 

залученість середнього і незаможного класу громадян до управління 

корпораціями: 1% найбагатших володів 75% корпоративних акцій, у той час як 

5% – володіли вже понад 90%. Варто зауважити, що у зв’язку із суспільним 

резонансом були зроблені урядом певні кроки на шляху вирішення цієї 

проблеми. Зокрема, як зазначає британський соціолог Е. Гіденс, у середині 

90-х рр. ХХ ст. 25% населення мали власні акції, на противагу 5% у 1979 і 14% 

у 1986 р. [37, с. 301]. 

Натомість у 2017 р. згідно з доповідною Oxfam, підготовленою в 

переддень Всесвітнього економічного форуму в Давосі, приріст статків 

найбагатших становив 762 млрд дол. США. В результаті 82% світового 

багатства зосередилися в руках 1% населення. Протягом кожних двох днів 

у 2017 р. з’являвся новий мільярдер, загальна кількість яких нині досягла 

2043 особи [284]. 

Така ситуація притаманна не лише демократичним країнам із розвинутою 

капіталістичною системою і державам із нестабільним інституційним середовищем, 
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а й державам соціалістичного табору, зокрема і Китайській Народній Республіці. 

Згідно з результатами дослідження консалтингової компанії Hurun Research 

Institute, у 2010 р. в Китайській Народній Республіці налічувалося 1363 особи зі 

статками, що перевищували 1 млрд юанів (орієнтовно 150 млн дол. США). 

У 2000 р. таких осіб було всього 24. За підрахунками аналітиків цього 

дослідницького центру, 173 юаневі мільярдери, що становить 12,7% від 

загально обсягу, були радниками при різних державних структурах; 83 юаневі 

мільярдери (6,1%) були депутатами Всекитайських зборів народних 

представників; 7 (0,5%) – делегатами XVII з’їзду Комуністичної партії Китаю; 

Третина юаневих мільярдерів (33,4%) – члени Комуністичної партії Китаю 

[266]. На думку британського журналіста-аналітика щоденної газети “The 

Guardian” С. Армстронга, 91% китайських мільйонерів – діти або інші родичі 

чільних посадовців країни, а 70% усіх багатств КНР перебуває у володінні 0,4% 

її громадян [221]. Згідно з С. Армстронгом існує “надтісний” взаємозв’язок між 

представниками уряду, правлячої партії та великими власниками: “якщо ви 

поглянете на Піднебесну і список найбагатших людей, який щороку публікує 

журнал “Forbes”, а він робить окремі списки, наприклад мільярдери Китаю, то 

побачите, що самостійні олігархи, а не княжата (діти партійних функціонерів) 

просто зникають. Там його називають списком смертників” [221, с. 42]. Для 

характеристики таких “княжат” у Китаї використовується поняття “фуердай” 

(тотожне за змістом поняттю “рантьє”). Фуердай (富  二代 ) з китайської 

перекладається як “багатії в другому поколінні”, “золота молодь”, діти багатих 

батьків, часто партійних чиновників, які живуть виключно у своє задоволення 

лише на пасивні доходи від статків батьків.  

Іншим проявом корупції є патронаж або клієнтелізм. Це явище може 

проявлятися у різних типах суспільства, незалежно від рівня його розвитку, 

але найсприятливіші умови виникають у поляризованому, нестабільному 

інституційному суспільстві. Зокрема, на думку італійського дослідника П. Мауро, 

корупцію і політичну нестабільність слід розглядати як дві сторони однієї 

медалі, що ілюструють взаємне посилення різних аспектів інституційної 
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неефективності [275]. Ця неефективність пов’язана з частковою або повною 

перебудовою політичних інститутів окремими індивідами або групами 

індивідів для реалізації приватних інтересів. У свою чергу, нестабільна і 

слаборозвинена економічна система змушує людей зосереджуватися лише на 

“ситуативних” проблемах, ігноруючи довгострокову перспективу. На думку 

Ю. Сабанадзе, “різниця у рівнях доходів може бути важливішою, ніж бідність 

сама по собі, і змушувати до активнішої участі у таких неформальних 

об’єднаннях, як клани” [168, с. 175]. До створення клієнтел в умовах 

поляризованого та інституційно нестабільного середовища прагнуть не тільки 

представники великого капіталу з метою отримання надприбутку, а й 

представники середнього і малозабезпеченого класу. Бідні і маргіналізовані 

члени суспільства прагнуть увійти в “мережу розв’язання проблем” суто із 

прагматичних міркувань – для вирішення своїх щоденних проблем, адже існує 

обмежений доступ до формальних джерел допомоги (чиновників, поліції, судів, 

органів влади тощо) [237]. 

Явище “клієнтелізму” передбачає такі відносини, в основі яких лежить 

взаємовигідний обмін послугами між особами різного статусу і влади, клієнтові 

зазвичай надається протекція в обмін на його лояльність і політичну підтримку. 

Стійкість клієнтельно-патримоніальних зв’язків зумовлена тим, що вони 

вигідні обом соціально нерівним сторонам: для патронів ці зв’язки є 

механізмами впливу, а для клієнтури – формою захисту. Саме це забезпечує 

збереження елементів клієнтелізму, зокрема і в країнах пострадянського 

простору [196, с. 38]. 

Насправді проблематика “клієнтелізму” в науці є не новою. Вперше це 

явище розглядалося в межах антропології, а на перетині 50–60 рр. ХХ ст. цей 

термін було запозичено політичною наукою. Спочатку науковці розглядали 

“клієнтелізм” як характерну рису лише слаборозвинутих країн, що стоїть на 

заваді їх модернізації. У свою чергу, практика “патрон-клієнтських” відносин у 

розвинутих індустріальних демократіях розглядалася як рудимент 

доіндустріального суспільства або як певний “анклав маргінальності”, 
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утворених емігрантами першого покоління. Основною тезою на користь такого 

підходу було те, що “сучасні” суспільства з високим рівнем транспарентності, 

відкритості у поєднанні з раціональними демократичними інститутами 

позбавлені “вірусу” клієнтелізму. 

Наступна хвиля дослідження феномену “клієнтелізму” набула обертів у 

80-х рр. ХХ ст. з виходом праці Ш. Ейзенштадта і Л. Ронігера [252]. Науковці 

зосередили свою увагу на зв’язку “патрон-клієнт” як особливому типу 

відносин, що забезпечує обидві сторони необхідними і бажаними ресурсами, а 

також дає їм можливість самоідентифікувати себе з певною групою у 

багатоструктурному суспільстві. Такий підхід підштовхнув наукове товариство 

до переосмислення “клієнтелізму” як маргінального явища і помістив цю 

проблематику в центр дослідження соціогуманітарних наук.  

Для характеристики патрон-клієнтських зв’язків Ш. Ейзенштадт і Л. Ронігер 

запропонували такі підстави: 

1) структура внутрішніх зв’язків “патрон-клієнт”, і зовнішніх – з 

інституційним середовищем; 

2) доступність патрон-клієнтських ролей (наявність або відсутність 

при цьому нормативних або інших бар’єрів); 

3) умови закріплення ролей (неформальні – за взаємною згодою, 

формальні – санкціоновані договором/церемоніалом/традиціями); 

4) зміст відносин “патрон-клієнт”, в основі яких лежить інтерес 

сторін; 

5) стабільність патрон-клієнтських зв’язків [168, с. 64; 252]. 

На думку дослідників, патрон-клієнтські відносини, які передусім 

передбачають особисту залежність сторін, породжують певні протиріччя: 

1) наявність нерівності суб’єктів і владної асиметрії у їх відносинах за 

умови декларативності солідарності, що проявляється у самоідентифікації, 

особистому співчутті та двосторонніх обов’язках; 

2) наявність примусу і добровільного начала у відносинах сторін; 
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3) наявність як формалізованої, так і неформалізованої складової в 

цьому типі відносин [252, с. 49]. 

Дещо доповнила характеристику патрон-клієнтських відносин Ш. Ейзенштадта 

і Л. Ронігера російська дослідниця С. Барсукова, визначивши такі риси: 

1) недобровільність – асиметрія ієрархії, влади і ресурсів суб’єктів 

взаємовідносин. Примус у межах такого типу відносин має управлінсько-

організаційну природу й усвідомлюється учасниками; 

2) нормованість – чітко визначені форма, умова, терміни взаємних 

послуг патрона і клієнта; 

3) патрон-клієнтські відносини є неформальною корекцією 

формальних правил із значною залежністю від них;  

4) висока залежність від наявних “правил гри”, оскільки вони 

визначають існуючу ієрархію, критерії доступу до ресурсів та обсяг 

повноважень щодо їх розподілу; 

5) жорстке закріплення функцій та обов’язків патрона і клієнта 

залежно від їх ієрархічного статусу. За умови невиконання зобов’язань однією 

із сторін зв’язок припиняється в існуючій формі; 

6) патрон-клієнтські відносини базуються передусім на вертикальних 

зв’язках, що формують адміністративний капітал, пов’язаний із здатністю 

одних акторів регулювати доступ до ресурсів та видів діяльності інших акторів, 

а не на горизонтальних, що формують соціальний капітал, – можливість 

довіряти оточенню і використовувати його підтримку [8, с. 13–15]. Насправді 

дуже важко визначити всі риси патрон-клієнтських відносин, адже, як зазначив 

класик, головною “характерною рисою патронату є його різноманіття”. 

Особливість патрон-клієнтських відносин багато в чому залежить від 

ступеня їх укорінення в системі. Зокрема, Ш. Ейзенштадт та Р. Ронігер, 

апелюючи до рівня “укоріненості” таких зв’язків, виділяють три еволюційні 

форми клієнтели: 

 локальний двосторонній міжперсональний зв’язок (patronage/simple 

patronage); 
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 зв’язок патрон–посередник–клієнтела (patron-brokerage); 

 організаційне посередництво (organizational brokerage). 

На початку ХХІ ст. в Україні та Російській Федерації переважає саме 

“організаційне посередництво”, що представлене фінансово-політичними 

групами (через злиття фінансово-промислових груп із політичним 

істеблішментом), оскільки така форма є “найбільш близькою до умов 

сьогодення, оскільки фіксує появу нової риси – принципову несамодостатність 

патрона, його неспроможність підтвердити авторитет та впливовість іншим 

способом, крім забезпечення опосередкованого доступу до більш широких 

ринків ресурсу” [168, с. 74].  

На наше переконання, варто добавити і третій вид явища, пов’язаний із 

корупцією – “чорний” або “гламурний” лобізм. Адже представники 

українських, і не тільки українських, елітних груп мають великий бізнес за 

кордоном, нерухомість, а значить безпосередній вихід на представників 

політичної і бізнесової еліти окремих країн (держави-члени ЄС, США, Канада 

тощо), а подекуди і вихід на кримінальні кола глобального і національного 

рівня, що дає їм змогу не тільки лобіювати власні інтереси, а й впливати на 

внутрішню політику цих держав.  

На нашу думку, у “молодих держав” із нестабільним інституційним 

середовищем згідно з концепцією “політичного капіталізму” є два характерних 

сценарії розвитку взаємозв’язку фінансово-промислових груп і органів 

державної влади:  

1) за першим сценарієм виконавча влада стає центром прийняття 

управлінських рішень і контролює національну партійну систему через добре 

організовану президентську партію. За допомогою різних інструментів 

державна влада диктує свою волю представникам фінансово-промислових груп, 

різних асоціацій, профспілок федерацій тощо. Унеможливлює існування 

корпорацій та інших потужних утворень поза цією системою. По суті, держава 

“окуповує” простір між собою, суспільством та фінансово-промисловими 

групами; 
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2) за другим сценарієм у трикутнику “держава – фінансово-

промислові групи – суспільство” проникають патрон-клієнтські відносини, що 

призводять до злиття великого бізнесу і державної влади з домінуванням 

фінансово-промислових груп та їх подальшою трансформацією у фінансово-

політичні. Безперервна боротьба основних фінансово-політичних груп за 

державну владу є головним інструментом відтворення системи.  

На наше переконання, державою, що пішла шляхом реалізації першого 

сценарію, є Російська Федерація. У свою чергу, другого – Україна. Варто 

проаналізувати досвід формування і функціонування фінансово-промислових 

груп у Росії з метою кращого розуміння подібних та відмінних процесів в 

Україні. 

Період 90-х рр. ХХ ст. в історії Росії був часом формування і боротьби 

різних конкуруючих фінансово-промислових груп, незалежних від держави, за 

вплив на державну політику та розподіл державних об’єктів і ресурсів. Жорстка 

боротьба велася в умовах слабкості державних інститутів і відсутності єдиного 

державного ієрархічного управлінського ланцюга: “політична влада і судова 

система не могли зосереджуватися в одних руках, оскільки влада бюрократії та 

великого бізнесу ґрунтувалися відповідно на політичних та економічних 

ресурсах” [155, с. 132]. У свою чергу, “політика” і “державна політика” 

розумілася представниками фінансово-промислових груп, з одного боку, як 

приватний інструмент розробки, прийняття і реалізації рішень у власних 

інтересах з метою збільшення своїх статків, а з другого – як механізм 

збереження і захисту свого статус-кво у новоутвореній державі. Проте варто 

відзначити, що підвалини для такої ситуації були закладені раніше, ще в 80-ті рр. 

ХХ ст. з виникненням легальної підприємницької діяльності. 

На думку російського політолога, президента фонду “Центр політичних 

досліджень” (Центр политических исследований) І. Буніна, в сучасній Росії 

існує чотири типи олігархів (за походженням їх статків), які є засновниками-

керівниками потужних фінансово-промислових груп: 1) члени номенклатури – 

представники комуністичної партії СРСР, комсомолу (зокрема і керівники 
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ЦНТТМ) чи непромислових державних структур; 2) “червоні директори” – 

керівники радянських підприємств; 3) ділки тіньової економіки – займалися 

неофіційною купівлею-продажом товарів, не обов’язково у великих масштабах; 

4) “новые русские” – створили капітал, не опираючись на ресурси попередніх 

груп, переважно сумнівним або незаконним (кримінальним) шляхом [215, с. 53]. 

Початок легальної підприємницької діяльності в СРСР пов’язують із 

формуванням так званої “комсомольської економіки” – створенням єдиної 

державної системи центрів науково-технічної творчості молоді (Центри 

НТТМ). Центри НТТМ були створені згідно з постановою Ради міністрів СРСР, 

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ № 321 від 13 березня 1987 р. “Про утворення єдиної 

загальнодержавної системи науково-технічної творчості молоді”. Центри були 

покликані залучити інтелектуальну молодь для їх подальшого посередництва 

між “підприємствами, які не могли перетворити на готівку гроші на своїх 

рахунках для невиробничих витрат, і “творчими колективами”, які хотіли 

виконати для підприємства необхідну роботу і отримати за це гроші” [155, 

с. 133]. Проте, як і значна кількість інших економічних структур (молодіжні 

житлові кооперативи (МЖК), спільні підприємства з іноземними партнерами 

(СП), Союз кооператорів, Союз ріелторів тощо), що були створені в період 

“Перебудови”, центри НТТМ (НТТМ “Менатеп” – “Межотраслевые научно-

технические программы”, НТТМ “Инженер”, НТТМ “Технология”, НТТМ 

“Прогресс”, НТТМ “Контакт”, НТТМ “Внедрение” тощо) швидко 

переорієнтувалися з основоположного завдання на різні форми комерційної 

діяльності (не завжди легальної): перепродаж сировини, закупленої за 

державними цінами; створення фіктивних фірм, зареєстрованих на близьких, 

родичів та знайомих з метою отримання “відкатів” тощо. Адже центри науково-

технічної творчості молоді наприкінці 80-х – початку 90-х рр. стали 

“радянським Клондайком” [93, с. 303]. Центрам було створено сприятливі 

податкові умови: вони не платили жодних податків, проте відраховували 3% 

доходу до всесоюзного фонду НТТМ і 27% у місцеві фонди. Загалом на 

початок 1990-х рр. налічувалося вже понад 600 центрів науково-технічної 

http://www.ingener.ru/
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творчості молоді, а також більше 17 тис. молодіжних, студентських 

кооперативів, створених за підтримки комсомолу, в яких об’єдналося понад 

мільйон осіб [54]. На 2017 р. функціонувати на ринку залишилось дві компанії 

“Инженер” та “Технология”. Система функціонування центрів НТТМ дала 

можливість збагатитись двом групам майбутніх бізнесменів і представників 

фінансово-промислових груп – керівників самих центрів та керівників 

державних підприємств. Саме очільники центрів НТТМ стали фундаментом 

майбутнього класу уповноважених, що мали значні привілеї у веденні бізнесу. 

Адже лише за умови належності до однієї з цих груп можна було “отримати 

валютний кредит, який можна було продати і отримати великий зиск, оскільки 

існувала суттєва різниця між державними і комерційними курсами валют” [155, 

с. 134]. Зокрема, як зазначає російська дослідниця О. Криштановська, в кінці 80-х – 

на початку 90-х рр. ХХ ст. в СРСР існували три офіційних курси “рубль-долар”: 

“державний” (65 копійок за 1 долар), “туристичний” і “комерційний” (10 рублів 

за 1 долар). Саме така відмінність офіційного курсу і “тіньового” робила 

валютні операції неймовірно вигідними. Зокрема, центр НТТМ “Менатеп”, 

одним з організаторів якого був М. Ходорковський (його соратниками на той 

час були Л. Невзлін та В. Сурков), взяв у кредит 1 млн дол. США за державним 

курсом, продав за комерційним і повернув кредит державі в рублях. За 

підрахунками чистий прибуток центру НТТМ “Менатеп” від цієї фінансової 

операції становив 9 млн рублів [93, с. 306]. 

У переважній більшості керівники центрів НТТМ були молоді люди. 

Зокрема, за результатами дослідження соціологічної групи “Циркон”, середній 

вік “уповноважених” складав 31 рік. До призначення їх керівниками центрів 

НТТМ, 45% опитуваних працювали на комсомольській роботі, 45% – у 

науково-дослідницьких інститутах і конструкторських бюро (переважно на 

посадах секретарів комітетів Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу 

молоді) і 10% – у радянських органах влади [95, с. 12]. 

З 1989 по 1992 р. тривав так званий латентний процес приватизації 

радянськими бюрократами державних об’єктів, що перебували у сфері їх 
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відання (передусім керуючих і фінансових структур). На базі державних банків 

були утворені комерційні (“Внешэкономбанк”, “Промстройбанк”, 

“Агропромбанк”, “Жилсоцбанк”, “Сбербанк” тощо), а також абсолютно нові 

банки (“Менатеп”, “Инкомбанк”, “Кредобанк”, “ОНЭКСИМбанк” тощо) на базі 

міністерств – концерни; замість Держпостачу – біржі і великі торгові фірми [93, 

с. 310]. На базі державних заводів створювалися комерційні структури, що 

займалися реалізацією рентабельної (існувала ще й нерентабельна, 

низькоякісна продукція, що йшла на державні замовлення) продукції на 

внутрішньому чи зовнішньому ринках. Тобто, по суті, ще неприватизований 

завод уже давав чистий прибуток його керівникам. 

Процеси, що мали місце з 89-го по 92-й рр. ХХ ст., неоднозначно 

оцінюються в науковому середовищі. Зокрема, О. Криштановська називає 

латентний період приватизації – “приватизація держави державою” [95, с. 17], 

натомість інший російський соціолог, І. Куколєв, пропонує характеризувати 

цей період як “романтичний” [98, с. 14]. Така дуалістичність у трактуванні 

результатів зазначеного періоду пов’язана, з одного боку, з латентністю 

процесів приватизації, з другого – тим, що такий крок був необхідний у рамках 

перебудови економічної системи держави, де і представники радянської 

номенклатури, і “червоні директори” відіграли роль творців нового 

економічного порядку й нового типу підприємницької раціональності. 

Влітку 1992 р. у Росії розпочалася офіційна приватизація державних 

об’єктів, результатом якої стало утворення потужних “бізнес-імперій”. 11 червня 

1992 р. Верховний Совєт Російської Федерації затвердив державну програму 

приватизації державних і муніципальних підприємств на 1992 р., визначивши 

можливі способи приватизації підприємств залежно від їх розміру [43]: 

 “мала” приватизація – передбачала розпродаж малих державних і 

муніципальних підприємств безпосередньо приватним особам, які працюють на 

цих підприємствах, або ж за допомогою системи торгів; 

 “чековий” або “ваучерний” спосіб приватизації великих та середніх 

підприємств передбачав перетворення державних і муніципальних підприємств 
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в акціонерні товариства відкритого типу з подальшою реалізацією акцій цих 

підприємств. За умови, що не менше 29% статутного капіталу акціонерного 

товариства відкритого типу буде продано через публічні аукціони за 

приватизаційні чеки. 

Проте варто зазначити, що приватизація в галузях державного значення 

(телевізійні станції, трубопроводи, автодороги загального користування, 

шельф, надра тощо) була заборонена. Також існував перелік державних 

об’єктів, обов’язкових до приватизації (як правило, малі підприємства): 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі, харчової та легкої промисловості, 

виробництва і переробки сільськогосподарської продукції тощо. Зокрема, за 

станом на листопад 1994 р. було вже приватизовано 60–70% підприємств 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування [12]. 

19 серпня 1992 р. президент Російської Федерації Б. Єльцин видав Указ 

“Про впровадження системи приватизаційних чеків у Російській Федерації” (“О 

введении системы приватизационных чеков в Российской Федерации”), що 

розпочав “ваучерну приватизацію” великих державних підприємств. Уже з 

1 жовтня 1992 р. стартувала кампанія з видачі анонімних приватизаційних чеків 

(ваучерів) населенню через Сбербанк РФ. У результаті масової приватизації в 

1992–1993 рр. з’явилося понад 40 млн номінальних акціонерів, проте основна 

частина підприємств (передусім високоліквідних) опинилася під контролем 

певних фінансових груп. Адже в переважній більшості лише представники 

номенклатури та “червоного директорату” мали кошти для придбання акцій 

підприємств (тим паче, при придбанні через публічні аукціони), а також 

адміністративний ресурс для отримання потрібних результатів голосування на 

зборах акціонерів. Результатом масової приватизації стала концентрація 

виробничих потужностей у власності невеликої групи людей і зародження 

фінансово-промислових груп у Російській Федерації. Утворенню фінансово-

промислових груп у Росії сприяло також законодавче закріплення такого типу 

корпоративного об’єднання: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4
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 указ президента Російської Федерації “Про створення фінансово-

промислових груп у Російській Федерації” від 5 грудня 1993 р.; 

 федеральний закон Російської Федерації “Про фінансово-

промислові групи” від 27 жовтня 1995 р.; 

 указ президента Російської Федерації “Про заходи зі стимулювання 

створення та діяльності фінансово-промислових груп” від 1 квітня 1996 р. 

[196, с. 21]. 

У Федеральному законі РФ “Про фінансово-промислові групи” 

фінансово-промислові групи визначалися як “сукупність юридичних осіб, що 

діють як основні та дочірні товариства, що або повністю, або частково 

об’єднали свої матеріальні й нематеріальні активи (системи участі) на основі 

договору про створення фінансово-промислової групи з метою технологічної 

або економічної інтеграції для реалізації інвестиційних та інших проектів і 

програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та розширення 

ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, 

створення нових робочих місць” [137, с. 60]. 

Варто зауважити, що перші фінансово-промислові групи в РФ 

створювалися з ініціативи уряду з метою мінімізувати ризики банкрутства 

“новоутворених” і “новоприватизованих” підприємств; частково зберегти 

збиткові підприємства для їх подальшої модернізації; відновити технологічні та 

коопераційні зв’язки між підприємствами, які були втрачені через розпад 

СРСР; уповільнити інфляційні процеси за рахунок цінової стабілізації тощо. 

Формування фінансово-промислових груп у РФ з приватної ініціативи було 

зумовлено тим, що приватний бізнес набув достатніх фінансових ресурсів для 

захоплення нових об’єктів промисловості, однак корпус керівників 

новоутворених приватних підприємств не мав досвіду управління в умовах 

нестабільного інституційного середовища. Створення конгломерату 

диверсифікованих підприємств із центральною структурою у вигляді банку або 

іншої кредитно-фінансової установи давало можливість мінімізувати загрози, 

пов’язані як із ситуацією у державі, так і з непідготовленістю управлінських 
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кадрів. До 1994 р. в Росії існували такі фінансово-промислові групи з 

фінансовим ядром: “Промстройбанк” (понад 20 юридичних осіб входили до 

складу цієї фінансово-промислової групи), “Внешторгбанк”, “МЕНАТЕП”, 

“ОНЭКСИМ-банк” (більше 30 юридичних осіб), “Российский кредит”, 

“Инкомбанк” (орієнтовно 30 юридичних осіб), “Мост-Банк” (42 юридичні 

особи) [96, с. 4; 155, с. 137]. Серед вищезазначених банків лише 

“Промстройбанк” та “Внешторгбанк” представляли інтереси держави на ринку, 

інші – приватні інтереси класу “уповноважених”. Були і потужні корпоративні 

утворення з домінуванням промислового капіталу: “Лукойл” (7 нафтодобувних 

підприємств, 23 нафтопереробних заводи, 3 фінансово-інвестиційні компанії), 

“Российский авиационный консорциум”, “МЕНАТЕП” (орієнтовно 60 юридичних 

осіб) тощо. Незалежно від представництва державних чи приватних інтересів, 

власників новоутворених фінансово-промислових груп об’єднувало спільне 

номенклатурне походження. Зокрема, згідно з дослідженням 2001 р. 

“Трансформація бізнес-еліти Росії” (“Трансформация бизнес-элиты России”) 

41% впливових підприємців держави мали номенклатурне походження 

(займали керівні посади в органах радянської влади), серед них 59% – 

представники класу “уповноважених” або вихідці із сімей номенклатури [93, 

с. 319]. Тобто відбувся процес конвертації політичної влади радянського 

істеблішменту у власність за рахунок доступу до адміністративних і фінансових 

ресурсів.  

Наступний період у становленні великого бізнесу в Росії, зокрема 

фінансово-промислових груп, пов’язують із заставними аукціонами в 1995 р. 

Навесні 1995 р. троє представників великого капіталу – М. Ходорковський – 

глава банку “МЕНАТЕП”, В. Потанін – глава “ОНЭКСИМ-банк” і О. Смоленський – 

глава банку “Столичный банк сбережений” – виступили ініціаторами заставних 

аукціонів на засіданні уряду. Згідно з їх пропозицією новостворені фінансово-

промислові групи (з домінуванням банківської структури) надавали кошти 

державі для підтримки слабкої економіки і проведення реформ, натомість 

отримували пакети акцій державних підприємств. Причому фінансово-
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промислові груп надавали кредити державі грошима з рахунків Міністерства 

фінансів РФ, розміщених у власних банках. Згідно з указами президента Росії 

Б. Єльцина “Про порядок передачі в заставу акцій, що перебувають у 

федеральній власності” від 31 серпня 1995 р., “Про порядок прийняття рішень 

про управління і розпорядження акціями, що знаходяться у федеральній 

власності” від 30 вересня 1995 р., “Про терміни реалізації акцій, що 

перебувають у федеральній власності і передаються у заставу в 1995 році” від 

2 листопада 1995 р. і “Питання передачі в 1995 році в заставу акцій, що 

перебувають у федеральній власності” від 7 грудня 1995 р. були проведені 

заставні аукціони на право укладення таких договорів. Згідно з договорами 

уряд зобов’язаний був повернути гроші в строк, у разі неповернення – державні 

пакети акцій підприємств переходили у власність банків. За умови існування 

інституційно нестабільного середовища і системної кризи в РФ Міністерство 

фінансів не мало можливості виконати свої зобов’язання, що призвело, в 

остаточному підсумку, до зміни власника контрольного пакета акцій.  

У вересні 1995 р. Держкоммайна Росії затвердив перелік із 44-х 

підприємств, акції яких передавалися уряду для забезпечення кредиту 

комерційних банків. Найбільшими серед підприємств були: металургійні 

підприємства РАТ “Норильский никель” (51% акцій – “ОНЭКСИМ-банк”), АО 

“Мечел” (15% – ТОВ “Рабиком”), “Новолипецкий металлургический комбинат” 

(14,87% – АКБ “Международная финансовая компания”, фактично банк 

“Ренессанс Капитал”); суднохідні компанії “Северо-Западное пароходство” 

(25,5% – АКБ “Международная финансовая компания”), “Мурманское морское 

пароходство” (23,5% – ЗАТ “Стратег”, фактично банк “МЕНАТЕП”), 

“Новороссийское морское пароходство” (Новошип) (20% – Новороссийское 

морское пароходство (Новошип)); нафтові компанії “ЛУКОЙЛ” (5% – банк 

“Лукойл-Империал”), АТ “Нафта-Москва” (15% – ЗАО “НафтаФин” – 

менеджмент самої компанії); “ЮКОС” (45% – ЗАТ “Лагуна”, фактично банк 

“МЕНАТЕП”), “Сургутнефтегаз” (40,12% – НПФ “Сургутнефтегаз”, гарант – 

“ОНЭКСИМ-банк”), “Сиданко” (51% – АКБ “Международная финансовая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


127 
 

компания”, фактично консорціум “МФК” та “Альфа-групп”), “Сибнефть” (51% – 

ЗАТ “Нефтяная финансовая компания”, гарант – “Столичный банк 

сбережений”) тощо.  

Отже, можна зробити висновок, що до кінця 1996 р. були сформовані 

класичні фінансово-промислові групи з потужною фінансовою і промисловою 

складовою, на відміну від попередніх років, коли домінував банківський 

капітал. Часто означений період називають “семибанкірщина” (за домінування 

7 найбільших банків на кшталт “семибоярщини” 1610–1612 рр.), який 

характеризувався присутністю очільників потужних фінансово-промислових 

або їх довірених представників на керівних державних посадах або в Державній 

думі Російської Федерації. Зокрема, 8 найбільших фінансово-промислових груп на 

той період: АТ “ЛогоВАЗ” (Б. Березовський), “МЕНАТЕП” (М. Ходорковський), 

“Альфа-Групп” (М. Фрадман та П. Авен), група “МОСТ” (В. Гусинський), 

“ОНЭКСИМ-банк” (В. Потанін), “Столичный банк сбережений” (О. Смоленський), 

“Инкомбанк” (В. Виноградов) і “Российский кредит” (В. Малкін) [20; 175], 

використовуючи свої фінансові, адміністративні, медійні ресурси, забезпечили 

переобрання Б. Єльцина на наступний термін на президентських виборах 1996 р. 

Протягом двох років після підтримки Б. Єльцина на президентських виборах 

найпотужніші фінансово-промислові групи почали контролювати не тільки 

фінансові потоки, а й впливати на кадрову політику в органах державної влади. 

Саме в цей період представники фінансово-промислових груп усвідомлюють 

всю повноту своїх можливостей щодо впливу на процес прийняття політичних 

рішень шляхом підтримки кандидата/партії на виборах (президентських, 

парламентських, міських, районних тощо) та просування своїх представників в 

органи виконавчої влади (передусім уряд), що дає змогу говорити про початок 

трансформації фінансово-промислових груп у Росії у фінансово-політичні. За 

різними оцінками, найбільший вплив фінансово-промислових груп на політичні 

і соціально-економічні процеси в Росії припадає на кінець 1997 р. 

Найвпливовішими на той час фінансово-промисловими групами були 

“Газпром”, фінансово-кредитні установи “Интеррос-ОНЭКСИМ”, “ЮКОС” та 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_1996
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“МЕНАТЕП” М. Ходорковського, “ЛУКОЙЛ”, бізнес-імперія Б. Березовського – 

О. Смоленського, група банку “Российский кредит”, консорціум “Альфа-групп”, 

група “МОСТ”, група “Инкомбанк”, група фінансово-кредитних установ “АФК 

Система” [196, с. 23]. 

Напередодні кризи 1998-го р. у РФ, на думку О. Криштановської, 

склалася економічна ситуація, що характеризувалася такими рисами: 1) економіка 

держави ґрунтувалася на функціонуванні великих фінансово-промислових груп 

із домінуванням банківського капіталу над промисловим; 2) основні функції 

розбудови, розвитку і регулювання ринку були перекладені державою на 

фінансово-промислові групи; 3) економіка держави функціонувала за відсутності 

конкурентності й рівності можливостей для всіх учасників виробничих і 

товарно-грошових відносин [95, с. 34]. У 1993–1994 рр. у Росії функціонувало 

всього 7 фінансово-промислових груп, у 1995 р. – 21 (зареєстрованих 

фінансово-промислових груп згідно з тогочасним законодавством РФ), то вже в 

1998 р. легально функціонувало понад 70 фінансово-промислових груп [122, 

с. 19–22]. Проте економічна криза 1998 р. кардинально змінила структуру 

великого капіталу в Російській Федерації, а також послабила його вплив на 

процес прийняття управлінських рішень. Це пояснюється банкрутством 

окремих представників великого бізнесу, міграцією фінансів і їх власників за 

кордон, фрагментацією існуючих на той момент фінансово-промислових груп і 

втратою їх політичної ваги тощо. Порівнюючи результати дослідження 

Інституту соціології РАН у 1993 і 2001 р., можна виявити, що зі старої 

“когорти” підприємницького керівництва 1993 р. в 2001 р. залишилося лише 

15% [155, с. 140]. На зміну домінуванню банківських структур і фінансового 

капіталу приходить промисловий. Проте незмінним залишається тісний 

взаємозв’язок між великим капіталом і політикою. Якщо для бізнес-еліти 

початку 90-х рр. ХХ ст. було характерним належність до комсомольських 

структур, партійної номенклатури або криміналу (в 1993 р. – 60,9%, в 2001 – 

28,6%), то на початку 2000-х рр. для “топ-бізнесменів” характерне міністерське 

минуле та належність до спеціальних служб або правоохоронних органів. 
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Зокрема, до входження в групу великих бізнесменів у 2001 р. 25% були 

директорами підприємств, 27% – представниками комерційних організацій, 20% – 

представниками бюрократичного класу і 6% – співробітниками державних 

банків. У свою чергу, 14% нової бізнес-еліти були високопосадовцями в 

системі органів державної влади [93, с. 344]. 

На початку 2000-х рр. після руйнації бізнес-імперій Б. Березовського і 

М. Ходорковського президентом Росії В. Путіним вибудовується політика 

“рівновіддаленості” влади від основних фінансово-промислових груп. Самі ж 

представники цих корпоративних утворень опиняються перед “нелегким” 

вибором: або підтримувати владу в усіх її ініціативах, або ж піти у тінь. 

Зокрема, В. Путін сформулював свою позицію щодо взаємодії держави і 

великого бізнесу в 2000 р. таким чином: “якщо під олігархом розуміти 

зрощування (капіталу і влади) чи представника групи, яка сприяє зрощенню 

влади і капіталу, то таких олігархів не буде як класу” [282]. Така заява 

новообраного президента була непоодинокою: “держава тримає у своїх руках 

дубину, яку використовують тільки один раз. Але по голові. Поки держава цю 

дубину не використала, а тільки вхопилася. Цього достатньо, щоб привернути 

увагу. Коли ми серйозно розсердимось, ми, не вагаючись, використаємо її і 

зруйнуємо всі інструменти шантажу” [283]. Проте така риторика скоріше 

свідчила не стільки про ліквідацію існуючих фінансово-політичних груп і не 

про відокремлення державних інститутів та великого бізнесу, скільки про 

бажання адміністрації президента РФ підпорядкувати великий капітал волі 

держави. Зокрема, як свідчить статистика, кількість делегатів фінансово-

промислових груп у системі органів державної влади в 2001 р. за президентства 

В. Путіна збільшилася більш ніж у 2 рази порівняно з 1993 р. під час президентства 

Б. Єльцина (з 4,4% в 1993 р. до 9,3% в 2001) [95, с. 25]. Нова політика 

адміністрації президента РФ втілювалася у формулі: “фінансово-політичні 

групи для держави, а не держава для фінансово-політичних груп”.  

Варто відзначити, що адміністрації В. Путіна було недостатньо лише 

прихильності фінансово-промислових груп, їй була необхідна беззаперечна 
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підтримка великого бізнесу в усіх своїх ініціативах. Інструментом 

попередження можливих опонентів, передусім представників фінансово-

промислових груп, стала “справа ЮКОСа” у 2003 р. Саме спроби основних 

співвласників російської нафтової компанії “ЮКОС” М. Ходорковського та 

П. Лебедєва вести самостійну, незалежну соціально-економічну та політичну 

діяльність призвели до їх кримінального переслідування, а з часом і до ув’язнення. 

Офіційною ж причиною кримінального переслідування М. Ходорковського, 

П. Лебедєва та інших працівників компанії й афілійованих з “ЮКОСом” 

підприємств було звинувачення в несплаті податків в особливо великих 

розмірах. Варто зауважити, що переважна більшість громадян Російської 

Федерації, втомившись від свавілля фінансово-політичних груп та їх 

очільників, підтримала такий курс президента. Зокрема, згідно з результатами 

опитування суспільної думки в 2003 р. 65–70% громадян РФ вважали, що 

олігархи відіграють негативу роль у суспільстві. Водночас 88% громадян були 

переконані в тому, що отримати великий капітал можна лише незаконним 

шляхом, а 77% – не підтримували спосіб підприємницької діяльності олігархів 

[215, с. 34]. Після “справи ЮКОСа” ініціатива в економіці Російської Федерації 

перейшла від приватного до державного сектору остаточно, що поставило 

крапку в спробах власників фінансово-промислових груп трансформувати їх у 

фінансово-політичні й залишитися незалежним політичним та економічним 

гравцем. Навпаки, розпочалося активне проникання колишніх 

високопоставлених бюрократів (передусім представників силових структур) у 

керівництво фінансово-промислових об’єднань, тим самими зливаючи 

корпоративний сектор із державним за умови безперечного домінування 

останнього. Як зазначив А. Усманов (займає 5-те місце в “Топ-200” 

найбагатших бізнесменів Росії у 2017 р. згідно з Forbes [204]), “Моє основне 

правило в бізнесі – ніколи не займатися політичним іграми, але ніколи не робити 

нічого без розуміння й підтримки державного апарату і насамперед уряду та 

керівництва держави, в якій ми робимо бізнес [213]. Згідно з дослідженням 

О. Криштановської та С. Вайта частка “силовиків” у керівництві фінансово-



131 
 

промислових корпорацій значно збільшилася за президентства В. Путіна: у 

1993 р. їх частка становила 11,2%, у 2002 р. – уже 25,1% [271], а в 2012 р., 

напередодні обрання президентом РФ Д. Медведєва, їх частка сягала 47% [97]. 

На сьогодні з’явилися нові обличчя, з якими асоціюється великий капітал у 

Російській Федерації і які перебувають у близьких відносинах із В. Путіним: 

брати А. Ротенберг і Б. Ротенберг, Г. Тимченко, Ю. Ковальчук та ін. [119, c. 6–7]. 

Тобто з 2004 р. змінилася політика взаємовідносин великого капіталу і влади в 

Російській Федерації. Якщо до 2004 р. існувала форма взаємовідносин – 

“захоплення влади” – коли кілька фінансово-політичних груп мали потужний 

вплив на державну політику, то після була створена нова форма взаємовідносин – 

“захоплення бізнесу”, що “передбачає встановлення контролю над частиною 

великого бізнесу політиками або чиновниками з метою отримання прибутку” 

[159]. 

Сьогодні ініціатива в російській економіці перейшла від приватних 

великих фінансово-промислових груп до державних (або приватних за умови 

належності контрольного пакета акцій державі чи “лояльних” осіб у 

керівництві до влади). Зокрема, згідно з дослідженням “РИАРЕЙТИНГ” до 

рейтингу 10 найбільших за капіталізацією компаній в Росії на 2017 р. увійшли: 

ПАТ “НК “Роснефть” (капіталізація – 69907 млн дол. США), ПАТ “Сбербанк” 

(капіталізація – 61159 млн дол.), ПАТ “Газпром” (капіталізація – 59932 млн 

дол.), ПАТ “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” (капіталізація – 48076 млн дол.), 

ПАТ “Новатэк” (капіталізація – 39220 млн дол.), ПАТ “ГМК “Норильский 

никель” (капіталізація – 26201 млн дол.), ВАТ “Сургутнефтегаз” (капіталізація – 

18217 млн дол.), мережа магазинів роздрібної торгівлі “Магнит” АТ “Тандер” 

(капіталізація – 17005 млн дол.), ПАТ “Газпром нефть” (капіталізація – 16888 млн 

дол.), ПАТ “Банк “ВТБ” (капіталізація – 15827 млн дол.) тощо [161].  

Із вищезазначених корпорацій контрольний пакет акцій держава має в 

ПАТ “НК “Роснефть”, ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “Газпром”, ПАТ “Газпром 

нефть”, ПАТ “Банк “ВТБ”. В інших компаніях державний відсоток акцій або 

відсутній, або менший за контрольний пакет (50% +1). Проте всі з названих 
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корпоративних утворень входять до сфери інтересів одного або кількох 

наближених до влади бізнесменів або “вихідців із влади”. Зокрема, у 

“державних” компаніях такими є: І. Сечін – головний виконавчий директор, 

голова правління ПАТ “НК “Роснефть” (раніше перебував на посаді керівника 

адміністрації Президента Росії (1999–2008), заступник голови уряду РФ (2008–

2012)); Г. Греф – президент і голова правління ПАТ “Сбербанк” (перебував на 

посаді міністра економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (2000–

2007)); О. Міллер – голова правління і заступник голови ради директорів ПАТ 

“Газпром” (займав посаду заступника міністра енергетики РФ (2000–2001)); 

О. Дюков – голова правління та генеральний директор ПАТ “Газпром нефть” та 

О. Міллер – голова ради директорів ПАТ “Газпром нефть”; А. Костін – 

президент-голова правління ПАТ “Банк “ВТБ”. Власниками і керівниками 

“приватних” компаній є: В. Алекперов – президент і головний акціонер (20,6%) 

ПАТ “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” (раніше перебував на посадах 

заступника (1990–1991) і першого заступника міністра нафтогазової 

промисловості СРСР (1991–1992)) і Л. Федун – віце-президент і акціонер 

(9,08%) “ЛУКОЙЛ”; головними акціонерами ПАТ “Новатэк” є Л. Міхельсон 

(24,76% акцій), Г. Тимченко (23,46%) – голова економічної ради Франко-

російської торгово-промислової палати, Л. Сімановський (1,6%) – депутат 

Державної думи IV, V і VI скликань від партії “Єдина Росія”; акціонери 

ПАТ “ГМК “Норильский никель” В. Потанін (30,4%), О. Дерипаска (27,8%), 

Р. Абрамович (голова думи Чукотського автономного округу (2008–2013), 

губернатор Чукотського автономного округу (2001–2008), депутат Державної 

думи (1999–2000)) і О. Абрамов (4,2%); В. Богданов – генеральний директор 

і за деякими даними головний акціонер компанії ВАТ “Сургутнефтегаз”; 

акціонерами мережі магазинів роздрібної торгівлі “Магнит” є С. Галицький 

(2,72%), В. Гордейчук (2,54%) і банк “ВТБ” (29,1%) тощо. 

Тобто існуюча система взаємодії фінансово-промислових груп і влади в 

Російській Федерації передбачає політику “рівновіддаленості” і балансування 

В. Путіна та його адміністрації між основними групами впливу (кланами), так 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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званими “лібералами” та “силовиками” (представниками політичного 

істеблішменту і власниками-керівниками потужних фінансово-політичних 

груп). Адже за умови відсутності розвинутих і прозорих суспільних інститутів, 

чіткого поділу влади: “клани – це система стримувань і противаг. Це бар’єр для 

абсолютизму, коли одна людина може творити все, що завгодно” [94]. У свою 

чергу, президент В. Путін прагне керувати Росією як корпорацією, через 

формалізацію системи управління і кадрового рекрутування високопосадовців і 

топ-менеджменту держкомпаній на кшталт транснаціональних корпорацій (про 

що свідчить заміна 11 із 85 регіональних губернаторів за два тижні після 

президентських виборів у РФ у 2018 р.). 

Отже, можна зробити висновок, що великі корпорації в ХХІ ст. є 

невід’ємною складовою будь-якої держави. Будучи одним із домінуючих 

суб’єктів економічних відносин, фінансово-промислові групи прагнуть 

отримати максимальний прибуток, витративши на це мінімум власних ресурсів. 

Одним із механізмів отримання надприбутку є вплив на економічні і соціально-

політичні процеси в державі. У демократичних державах фінансово-промислові 

групи функціонують у прозорій інституціалізованій системі взаємовідносин: 

“держава – фінансово-промислові групи – громадянське суспільство”, що 

характеризується чітким розподілом бізнесу і влади. У такій системі головними 

інструментами взаємодії корпоративних утворень і держави є законодавство та 

спеціально створені державні інституції. У державах із нестабільним 

інституційним середовищем характерним є неформальна участь бізнес-груп у 

процесі прийняття державно-управлінських рішень. За таких умов основними 

механізмами узгодження інтересів держави і фінансово-промислових груп є 

персональні контакти. 

У нестабільних інституційних середовищах основними проявами 

корупції, породженої неформальними зв’язками представників фінансово-

промислових груп із політичним істеблішментом, є отримання ренти і 

клієнтелізм. Рента отримується заінтересованими групами через монополію на 

дефіцитні ресурси або через доступ до адміністративного ресурсу (здатність 
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уряду, місцевих органів виконавчої влади створювати штучний дефіцит, 

механізми ліцензування, запровадження тарифів на імпорт, регулювання 

податкової ставки, провадження відкритих торгів зі “спеціальними” умовами 

тощо). Ідеться про функціонування так званих груп, зорієнтованих на 

отримання ренти, – “rent-seeking groups”. В Україні та Російській Федерації 

такими “шукачами” ренти стали фінансово-політичні групи. У свою чергу, 

явище “клієнтелізму” передбачає такі відносини, в основі яких лежить 

взаємовигідний обмін послугами між особами різного статусу і владних 

воноважень. Клієнтові зазвичай надається протекція в обмін на його лояльність 

і політичну підтримку. Клієнтельно-патримоніальні зв’язки можуть 

проявлятися в будь-якому суспільстві, проте найбільш сприятливими є держави 

з нестабільним інституційним середовищем. 

У межах соціології існують такі концепції формування верстви власників 

великого капіталу у світі: 1) класична західноєвропейська модель (“капіталісти 

до капіталізму”); 2) волюнтаристські моделі впровадження капіталізму 

(“інтелектуальний капіталізм”); 3) менеджеристські теорії нового класу 

(“капіталізм після капіталістів”); 4) концепція політичного капіталізму та 

“капіталізм без капіталістів”. Концепція політичного капіталізму досліджує 

специфіку становлення великого капіталу на пострадянському просторі. Згідно 

з нею комуністична номенклатура ще до 1988 р. знала про майбутній крах 

комуністичного режиму в країнах радянського табору. Тому ними був 

розроблений інструментарій конвертації державних посад в особисте 

збагачення за допомогою нерівномірного розподілу державної власності, що 

згодом дало їм можливість стати першими представниками великого капіталу у 

власних державах. Як приклад, Російська Федерація, що істотно вплинула на 

формування фінансово-промислових і фінансово-політичних груп в Україні. 

Відносини між владою та великим капіталом у РФ умовно можна розділити на 

два періоди: 

 “захоплення влади” – домінування кількох провідних фінансово-

промислових груп, що справляли визначальний вплив на державну політику. 
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Така форма відносин була зумовлена слабкістю державної влади, потужними 

економічними кризами, недосконалістю законодавчої системи, відсутністю у 

фінансово-промислових груп легальних механізмів захисту власних інтересів 

тощо. Відповідно фінансово-промислові групи намагалися сконцентрувати у 

своїх руках політичну владу з метою захисту власних інтересів (одержання 

прибутків та їх перерозподілу). Ця форма існувала в Росії до 2004 р.; 

 “захоплення бізнесу” – установлення владою контролю над 

основними фінансово-промисловими групами, директорами яких стають 

колишні високопосадовці та представники “силових” структур. Ця форма 

взаємодії “фінансово-промислові групи – держава” має місце з 2004 р. і по наш 

час. 

У “молодих держав” із нестабільним інституційним середовищем 

згідно з концепцією “політичного капіталізму” є два характерних сценарії 

розвитку взаємозв’язку фінансово-промислових груп і органів державної 

влади: 1) “захоплення влади” фінансово-промисловими групами та їх подальша 

трансформація у фінансово-політичні групи; 2) повне підпорядкування 

політичної, економічної діяльності фінансово-промислових груп волі держави.  

У державах із нестабільним інституційним середовищем, де держава 

нездатна виконувати функції арбітра, традиційна і політична корупція 

використовується фінансово-політичними групами як інструмент впливу, 

контролю й утримання влади. 
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РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКОМУ 

НЕСТАБІЛЬНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

3.1. Особливості становлення і функціонування фінансово-

політичних груп в Україні 

 

Проголошення незалежності України в 1991 р. радикально змінило 

систему управління в державі. Перед вітчизняним політичним класом постало 

питання щодо вибору найбільш ефективної моделі політико-адміністративного 

управління, яка б базувалася на демократичних принципах самоврядування. 

Насамперед ішлося про створення національного фундаменту соціально-

правової держави, принципи якої з часом були внесені в Конституцію України. 

На підтримку Акта проголошення незалежності України висловилися 

понад 90% учасників Всеукраїнського референдуму. Громадяни України у 

своєму волевиявленні підтримали не тільки ідею відновлення національної 

державності, а й виступили за розбудову демократично-республіканської 

форми правління через упровадження демократичних принципів і процедур у 

систему публічного управління та адміністрування. Проте спроби 

трансформації “пізнього соціалізму” у “сучасний капіталізм” призвели до 

виникнення нового формату соціально-економічних відносин – “дикого 

капіталізму” зі “стихійним” ринком. Модель соціально орієнтованої держави з 

домінуванням ліберальних цінностей (так званий “капіталізм із людським 

обличчям”), про яку говорив український політичний істеблішмент, була 

підмінена моделлю “державного капіталізму”. Для одних протягом 27 років 

існування незалежної держави розбудова демократії в Україні стала сенсом 

усього їхнього життя, для інших – способом збагачення. Перефразовуючи 

вислів відомого ірландського драматурга і публіциста Дж. Б. Шоу, демократія в 

Україні – це міраж, який мерехтить перед вашими очима, у той час як інші 

люди нишпорять у вас по кишенях. “Дуалістичний” підхід до бачення 

майбутнього і використання державної влади в нестабільному інституційному 

середовищі призвели до виникнення невеликого прошарку “надбагатих” і 
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великої групи “нових бідних”. Із часів “лихих 90-х” по друге десятиліття ХХІ 

ст. Українська держава пройшла тернистий шлях циклічних змін в 

інституційному розвитку і опинилася перед необхідністю впровадження нової 

суспільно-політичної моделі, зорієнтованої на розв’язання сучасних соціально-

економічних і політичних викликів та загроз. Політична стагнація, олігархічна 

система управління державно-політичними і економічними механізмами, 

ресурсний шлях розвитку та системна корупція уможливили зовнішнє 

втручання у внутрішні справи України. Обмежений суверенітет України у 

найбільш чутливих сферах державного управління поставив на порядок денний 

питання щодо подальшого існування Української держави та її конкурентної 

спроможності. Нестабільність і неефективність економічних, політичних і 

державних інститутів та інституцій запустила ланцюгову реакцію системних 

конфліктів у всіх сферах суспільного життя. Як зазначив уже в 2018 р. голова 

Представництва Європейського Союзу в Україні Х. Мінгареллі, “після певного 

рівня соціальної нерівності неможливо досягти стійкого зростання. У цій країні 

рівень нерівності просто неприйнятний. Ви не можете бути країною, де 

більшість населення намагається вижити на менш ніж 200 доларів, коли у вас 

сотні Porsche, Ferrari та Lamborghini на вулицях. Так не може продовжуватися” 

[162]. Тому якість сьогоднішніх реформ буде залежати від соціальної 

результативності і політичної відповідальності національних еліт перед 

власним народом. У рейтингу ключових проблем в Україні, крім військової 

агресії на Сході держави, є – боротьба з тотальною бідністю. Бідність багато в 

чому зумовлена двома факторами: високим рівнем корупції в українському 

суспільстві (посідає 130-те місце з 180 країн світу згідно з “Індексом 

сприйняття корупції” (Corruption Perception Index) [76]) і активною участю 

фінансово-промислових груп у політичному процесі держави (5-те місце в 

рейтингу “кумівського капіталізму” – “The Economist: The crony-capitalism 

index”) [292]. 

На думку Нобелівського лауреата Д. Норта (автора поняття “нестабільне 

інституційне середовище”), “природні держави”, такі як Україна, є природньо-

https://economics.unian.ua/finance/10008899-ukrajina-zaynyala-somu-shodinku-u-reytingu-krajin-z-nayneshchasnishoyu-ekonomikoyu.html
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корумпованими, бо це “невід’ємна частина їх суспільного устрою” [57]. Згідно 

з позицією дослідника, боротьба з корупцією є не стільки питанням наявності 

“політичної волі” в істеблішменту, скільки питанням боротьби з корінням 

проблеми – ефективністю інститутів влади.  

В українських реаліях, на нашу думку, основними причинами корупції, 

крім відсутності ефективно діючих державних інституцій, є: відсутність 

ефективних інститутів громадянського суспільства; тривала “традиція” 

бездержавності; інтегрованість ресурсних монополій в інститути влади; 

екстенсивна модель економіки; залежність держави і громадянського 

суспільства від зовнішніх фінансових вливань; домінування державного 

контролю за різними видами транзитів у всіх галузях економіки; тотальна 

бідність і шалене соціальне розчарування за умови відсутності середнього 

класу; відмивання коштів тощо. Тому популярна нині в українському 

суспільстві формула: “посадіть їх усіх за грати” (тим паче, що “всі” є дещо 

спекулятивним поняттям у вітчизняній практиці), на нашу думку, може 

спрацьовувати лише в окремих випадках, але не вирішити проблему загалом. 

Кореневою ж проблемою, на наше переконання, в Україні є злиття великого 

бізнесу з політичною владою, що призвело до трансформації фінансово-

промислових груп у фінансово-політичні, а також їх подальшого активного 

впливу на процес прийняття управлінських рішень як на регіональному, так і на 

державному рівні з метою реалізації приватних або корпоративних інтересів. 

Адже в процесі становлення та подальшого розвитку фінансово-промислові 

групи в Україні стали безпосередніми акторами політичного процесу, причому 

не менш впливовими (а подекуди і більш), ніж партії, суспільно-політичні рухи, 

спілки, асоціації тощо [188, с. 205]. Така специфіка позиціонування 

вітчизняного великого бізнесу зумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними 

причинами. До об’єктивних причин можна віднести відмінність у стартових 

умовах постсоціалістичної трансформації в Україні (Російській Федерації) та 

колишніх соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи і держав 

Прибалтики, що вплинуло на процес формування великого національного 
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капіталу. Зокрема, як зазначалося в розд. 2.2 “Вплив фінансово-політичних груп 

на процес прийняття адміністративно-управлінських рішень у нестабільному 

інституційному середовищі”, у державах Центрально-Східної Європи великий 

національний капітал формувався під тиском іноземного капіталу (у вигляді 

транснаціональних корпорацій) у період масової приватизації. Участь 

іноземних транснаціональних корпорацій у приватизаційних процесах стала 

каталізатором створення конкурентного ринкового середовища на кшталт 

ринку Європейського Союзу. Такі процеси доповнювалися усвідомленим 

прагненням тогочасного політичного істеблішменту створити всі необхідні 

умови для подальшої інтеграції з ЄС, що накладало обов’язок дотримуватися 

світових стандартів у формуванні ринкової інфраструктури та в забезпеченні 

прав власності [126, с. 18]. У той час як великий капітал в Україні формувався 

переважно лише під тиском внутрішніх обставин, що було зумовлено 

невпевненістю політичного істеблішменту і бізнесових кіл Сполучених Штатів 

Америки та Західної Європи у статусі України як незалежної держави і 

наявності значної кількості інвестиційних ризиків, пов’язаних із політичними, 

соціально-економічними процесами в державі [196, с. 40]. Також ідея зовнішніх 

інвестицій не знайшла підтримки і серед населення тогочасної України: лише 

10–12% населення підтримувало ідею вільного продажу підприємств і 3–5% 

продажу землі, зокрема й іноземними інвесторам та корпораціям [50, с. 69]. 

Також, на відміну від країн Центрально-Східної Європи і держав Прибалтики, 

відсутність тривалий період практики існування приватної власності спонукала 

населення до відмови від ідеї реституції майна (орієнтовно лише 4% населення 

підтримували цю ідею). Безперечно, підтримувати такі суспільні переконання 

було вигідно представникам новоутвореного класу бізнесменів і влади. Адже 

така суспільна позиція давала змогу зменшити рівень конкуренції і кількість 

бажаючих (серед тих, хто мав таку можливість) приватизувати державні 

високоліквідні об’єкти. У свою чергу, відсутність іноземних економічних 

акторів із демократичними традиціями ведення бізнесу (хоча би формально 

задекларованих) як учасників приватизаційного процесу дала можливість 
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представникам тогочасної влади (номенклатурі, “червоним директорам” або 

членам їх сімей, представникам кримінальних кіл тощо) приватизувати 

високоприбуткові державні об’єкти, використовуючи політико-

адміністративний, фінансовий і силовий ресурс. 

Великий капітал в Україні в основному виник на основі дрібних 

українських підприємств, що за підтримки влади (на корупційній основі, 

формуючи патрон-клієнтські зв’язки) брали під свій контроль джерела 

масштабної ренти, пов’язаної з видобуванням та транзитом природних ресурсів. 

За умови збереження монополії держави на високодохідні галузі і 

підприємства, а також панування планової економіки у перші роки 

незалежності лише “згода” політичного істеблішменту забезпечувала 

приватним підприємцям допуск до використання державних активів і ресурсів. 

На практиці була реалізована відома “формула корупції” американського 

економіста, професора Р. Клітгаарда: “корупція = дискреція + монополія – 

підзвітність” [270]. З урахуванням того, що дискреція (дискреція – спосіб 

розв’язання економічних проблем шляхом прийняття посадовою особою або 

державним органом рішення на власний розсуд залежно від свого бачення 

економічної ситуації) і монополія на провідні галузі промисловості перебувала 

у сфері відання держави, а підзвітність існувала не перед суспільством (через 

слаборозвиненість інституцій громадянського контролю), а лише перед 

власним керівництвом, виникнення корупційних зв’язків було питанням часу. 

Це неминуче призвело до зрощення великого капіталу і влади. 

У 90-х рр. ХХ ст. основними сферами первісного накопичення великого 

національного капіталу була чорна металургія та банківська діяльність. Саме ці 

дві сфери виявилися найпривабливішими з точки зору отримання ренти. 

Зокрема, як зазначає українська дослідниця Н. Гражеська, виникнення великого 

капіталу в Україні пов’язане з галузями із відсталим технічним станом, зокрема 

йдеться і про чорну металургію [44, с. 35]. Із середини 90-х рр. чорна 

металургія стала провідною галуззю української економіки. Незважаючи на те, 

що після початку війни на Сході України в 2014 р. чорна металургія втратила 
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свою позицію головної “експортної галузі”, вона все одно залишається в топ-10 

українського експортного списку. За оцінкою відомого українського економіста 

О. Пасхавера, на 2004 р., у період найбільшого піднесення галузі чорної 

металургії, великі металургійні підприємства з повним металургійним циклом 

виробляли приблизно 90% усієї сталі в державі. До цієї галузі важкої 

промисловості входило 11 великих металургійних підприємств, 2 міні-заводи, 

що були утворені на базі структурованих підрозділів металургійних заводів, та 

2 невеликі заводи, які практично не функціонували. Серед яких 5 

найпотужніших металургійних підприємств виробляли понад 70% сталі в країні 

[127, с. 47]. Із розпадом СРСР українська чорна металургія зазнала стрімкого 

спаду, зокрема, наприкінці 80-х рр. ХХ ст. виплавка сталі в УРСР становила 

орієнтовно 53–57 млн т на рік, а в 90-ті рр. всього 23–29 млн [29]. У 1995 р. 

виробництво сталі становило лише 42,4% від показників 1990 р. 

(середньорічний темп спаду – 11,5%). Проте вже в 1996 р. розпочалося 

зростання виробництва сталі, зокрема з 1996-го по 2000 р. виробництво сталі 

збільшилося на 142,6% (середньовічне зростання – 8,5%) і становило 60,5% від 

показників 90-го р. [125, с. 27]. На початок 2000-х рр. припадає “ренесанс” 

чорної металургії, що дало змогу Україні в 2007–2008 рр. зайняти 7-ме місце у 

світі за обсягом виробництва сталі і 3-тє місце – за обсягом експорту 

металопродукції (понад 40 млн т на рік). На 2016 р. у зв’язку з подіями на Сході 

Україна дещо поступилася позиціями, зайнявши 10-те місце у світі за обсягом 

виробництва сталі [209]. Загалом унаслідок приватизації металургійної галузі в 

другій половині 1990-х рр. утворилися п’ять надпотужних фінансово-

промислових груп: ПрАТ “System Capital Management”, корпорація 

“Індустріальний Донбас”, група “Приват”, Науково-виробничо-інвестиційна 

група “Interpipe” та ПрАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені 

Ілліча”. На хвилі підйому в 2000-ні рр. чорна металургія разом із сателітними 

підгалузями промисловості становила орієнтовно 10–13% валового 

внутрішнього продукту Україні і до 40% валютної експортної виручки держави. 
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При чому лише 22–25% усієї продукції галузі споживалося в Україні, решта 

йшла на експорт.  

Із другої половини 90-х рр ХХ ст. зростання світових цін на продукцію 

чорної металургії, наявність у державі дешевої робочої сили і спекулятивні 

операції з державними дотаціями та виплатами дали можливість отримати 

окремим фінансово-промисловим групам колосальні надприбутки. З 2011 по 

2013 р. внутрішнє споживання сталі в Україні становило орієнтовно 8–8,5 млн т. 

У зв’язку з подіями на Сході України споживання скоротилося до 3,5–4 млн т 

на рік [29]. На січень 2018 р. Україна зберегла за собою 10-ту позицію серед 

виробників сталі у світі. Згідно з оприлюдненими результатами Всесвітньої 

асоціації виробників сталі (World Steel Association) Україна скоротила 

виробництво сталі на 1% (порівняно з 2017 р.) – до 2,1 млн т на рік [210], що 

майже в 20 разів менше, ніж показники 2007–2008 рр. 

Сьогодні чорна металургія стала менш прибутковою галуззю 

промисловості в Україні, а значить і менш привабливою для існуючих 

фінансово-політичних груп. Така ситуація зумовлена низкою факторів: 

військовими діями на Сході України, демпінговими цінами виробників на 

світовому ринку, необхідністю значних інвестиційних вливань у розвиток 

галузі, значним здорожчанням газу та інших енергоносіїв, протекціоністською 

політикою держав власної важкої промисловості, зменшенням попиту на 

продукцію чорної металургії у світі тощо. 

На думку іншого відомого українського економіста, доктора економічних 

наук А. Гальчинського, найпривабливішою, крім чорної металургії, для 

олігархічного капіталу в 90-ті рр. ХХ ст. була банківська сфера. Банківський 

сектор економіки в Україні почав формуватися ще на перших порах процесу 

приватизації (1990–1991 рр.) за умови відсутності будь-якого законодавчого 

регулювання [34, с. 155]. Зокрема, відсутність нормативної бази функціонування 

фінансово-кредитних установ, як зазначалося в розд. 2.2 “Вплив фінансово-

політичних груп на процес прийняття адміністративно-управлінських рішень у 

нестабільному інституційному середовищі” як у Російській Федерації, так і в 
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Україні дали можливість представникам номенклатури та класу уповноважених 

спекулювати на різниці курсу валют та легалізувати гроші, набуті 

неправомірним шляхом у великих обсягах.  

Сучасна банківська система на території України почала формуватися з 

1988 р. Зміни в банківському секторі пов’язують із реалізацією реформи 

кредитної системи СРСР протягом 87–88 рр. ХХ ст. (до того часу згідно з 

Конституцією СРСР існував лише Держбанк, що був представлений філіями в 

союзних республіках). Перший крок реформи передбачав створення 

дворівневої банківської системи, що складалася з Центрального банку і п’яти 

спеціалізованих державних банків (“Промстройбанк СССР”, “Сбербанк СССР”, 

“Агропромбанк СССР”, “Внешэкономбанк СССР”, “Жилсоцбанк СССР”), а 

також перехід новоутворених банків на самофінансування та удосконалення їх 

форм і методів кредитування. Другий етап реформи передбачав створення 

системи комерційних банків (що, зокрема, і було реалізовано в РСФСР), 

виведення Центрального банку із підпорядкування Уряду і надання йому 

широкої автономної в реалізації грошово-кредитної політики та створення 

спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів [47, с. 12]. З 2 жовтня 1991 р. 

Національний банк розпочав перереєстрацію комерційних банків України, які 

були зареєстровані Державним банком СРСР. Саме в цей час проходив перший 

етап злиття галузевого капіталу (тобто частини капіталу, вкладеного в 

комерційні банки різними державними інститутами), з капіталом малих 

підприємств, різних акціонерних товариств тощо. Паралельно відбувається 

процес приватизації державних банків їх власним топ-менеджментом і 

основними клієнтами [109]. До першої хвилі приватизованих банків у 1991–

1992 рр. можна віднести “Агропромбанк”, “Промінвестбанк СРСР”, 

“Укрсоцбанк” і “Ощадбанк”. Другий етап (1992–1993 рр.) ознаменувався 

масовим виникненням малих банків, які робили великі гроші на інфляційних 

процесах. До таких банків можна віднести банки “Відродження”, “Райффайзен 

Банк Аваль”, “ПриватБанк”, “ІНКО” та “Трансбанк”, АТ “Укрексімбанк”. 

Зокрема, згідно із статистикою наприкінці 1992 р. функціонувало вже 133 
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приватних банки, в 1993 р. – 211, а на кінець 1995 р. – 230 банків. У 1994–1996 рр. 

була призупинена гіперінфляція і запроваджена система регулювання 

діяльності банків. Унаслідок такої державної політики за станом на 1994 р. було 

ліквідовано 11 банків, на 1995 – 20 банків, а на 1996 р. – 45 банків відповідно. У 

зв’язку зі стабілізацією національної грошової одиниці і створенням єдиних 

правил регулювання діяльності банків до України увійшли іноземні банки [47, 

с. 11]. Остаточне формування банківської системи в сучасному вигляді 

припадає на 96–98 рр. ХХ ст., що пов’язано зі стабілізацією фінансово-

кредитного сектору і запровадженням національної валюти. Показовим є те, що 

з першої і другої хвиль українських банків (незважаючи на масову ліквідацію 

банків у 2014–2016 рр.) за станом на 1 січня 2018 р. функціонують ПАТ 

“Промінвестбанк”, ПАТ “Укрсоцбанк” (“UniCredit Bank”), ПАТ “ПриватБанк”, 

АТ “Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк” тощо [53]. Тим паче, що загалом у 

банківському секторі на сьогодні діє 82 установи, які володіють банківською 

ліцензією Національного банку України. Серед 20 найбільших українських 

банків за загальними активами (станом на 1 січня 2018 р.) 14 зареєстровані з 

1989 по 1993 рр. (ПАТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк”, 

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ АБ “Укргазбанк”, “ПАТ “Альфа-Банк”, 

ПАТ “УкрСиббанк”, ПАТ “ПУМБ”, ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, ПАТ 

“Укрсоцбанк” (“UniCredit Bank”), АБ “Південний”, ПАТ “Промінвестбанк”, 

ПАТ “Кредобанк”, ПАТ “Таскомбанк”), 2 створені пізніше (ПАТ “OTP Bank 

Ukraine” – 1998 р., АТ “ПроКредит Банк” – 2001 р.) і 4 іноземних банки 

(“Citibank National Association” – США, “ING Groep N.V.” – Нідерланди, ПАТ 

“ВТБ” і ПАТ “Сбербанк” – Росія).  

Із початком масової ліквідації “банків-метеликів” у 2014 р., а також 

зміною власності найпотужніших фінансово-кредитних установ (переходом 

найпотужніших банків у власність Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку, провідних банківських імперій світу тощо), банківська система 

України стала функціонально ближчою до свого першочергового задуму. 
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Сьогодні вони більше схожі на основних фінансово-кредитних акторів, на 

кшталт європейських банків, ніж на центри легалізації тіньових грошей тощо.  

Останнім джерелом (але не менш прибутковим, ніж попередні два) 

первісного нагромадження великого капіталу в Україні є присвоєння ренти при 

продажі, а також посередницьких операціях, пов’язаних із природними 

ресурсами. Найпривабливішим для так званих “молодих бізнесменів” був 

паливно-енергетичний комплекс, який давав можливість отримувати 

надприбутки без суттєвих затрат зі сторони приватних підприємців і 

держслужбовців. Як зізнався І. Бакай, голова правління НАК “Нафтогаз 

України”, (квітень 1998 – квітень 2000 р.): “всі великі капітали в Україні були 

нажиті через структури, які працювали з газом та нафтою” [7]. Зокрема, така 

тенденція залишається незмінною і понині. У 2017 р. чистий прибуток НАК 

“Нафтогаз України” становив майже 1,5 млрд дол. США, що на 0,16 млрд дол. 

менше, ніж прибуток ПАТ “Газпром” (одна з найбільший газовидобувних 

компаній світу). 

Такі погляди українських дослідників щодо основних джерел походження 

статків представників великого капіталу в Україні знаходять підтримку і в 

західному науковому середовищі. Як уже зазначалося в розд. 1.1 “Фінансово-

політичні групи як предмет політологічного дослідження”, згідно з 

дослідженням Інституту міжнародної економіки Петерсона (США) 33% 

українських мільярдерів заробили свої статки у сфері фінансів, а 55% отримали 

їх завдяки зв’язкам із політикою та видобутком і подальшим експортом 

сировини (переважно пов’язаної з чорною металургією і російським газом) 

[257]. Проте такий поділ на джерела походження статків, на нашу думку, є 

дещо умовним. Адже більшість сучасних українських впливових бізнесменів 

протягом 90-х рр. ХХ ст. диверсифікували свій капітал з метою мінімізації 

ризиків, результатом чого стала присутність їх установчого капіталу як у 

промисловій галузі, так і у фінансовій сфері. У свою чергу, зв’язок із політикою 

і владою був єдиним гарантованим інструментом миттєвого збагачення.  
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На думку українських дослідників О. Пасхавера, Л. Верховодової та 

Л. Супліна, парадигму розвитку взаємовідносин державної влади і великого 

капіталу можна уявити як послідовність таких змін: 

 конвертація державних посад у приватний капітал представниками 

“червоного” директорату і номенклатури. Подальше формування потужних 

бізнес-груп на основі банківського і трейдерського капіталу, залежного на 

початковій стадії від регіональної влади; 

 перетворення бізнес-груп у регіональні фінансово-промислові 

групи з потужною політико-адміністративною підтримкою на місцях. Початок 

спроб тиску фінансово-промислових угруповань на центральну владу. 

Водночас центральна влада відходить від політичного курсу 

“рівновіддаленості” у зносинах із цими корпоративними утвореннями; 

 утворення великих конгломератів міжгалузевих фінансово-

промислових груп із потужними фінансовими, адміністративно-політичними і 

людськими ресурсами, що з часом стають самостійними і незалежними 

акторами соціально-економічних і політичних процесів як на рівні держави, так 

і поза нею [127, c. 82]. 

Проте виключно економічна складова діяльності новоутворених 

фінансово-промислових груп не задовольняла їх власників. Адже такий тип 

конкурентного функціонування корпоративних утворень не міг забезпечити 

сталість доходу (або взагалі його наявність) власникам фінансово-промислових 

груп та того рівня прибутків, до якого вони звикли протягом 90-х рр. ХХ ст. У 

свою чергу, доступ до влади давав можливість отримувати надприбутки. Як 

зазначає С. Телешун, “політика стала надприбутковим бізнесом, що на перетині 

ХХ–ХХІ століття в Україні надавала можливість отримувати до 300% 

прибутку” [197, с. 82]. Така взаємодія бізнесу і влади призвела до того, що 

фінансово-промислові групи в Україні позбулися виключно економічних рис і 

набули нових ознак, що дає підстави їх класифікувати як фінансово-політичні 

[196]. Для таких політико-економічних груп є характерним використання 

економічних, політичних і адміністративних ресурсів для реалізації власних 
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інтересів. У свою чергу, прямий доступ до політико-адміністративного ресурсу 

дає їм можливість установити свій контроль над певними секторами 

промисловості. 

Проаналізувавши досвід становлення великого бізнесу в Україні, на нашу 

думку, можна стверджувати, що, незалежно від сфери діяльності (будь-то чорна 

металургія, банківський сектор, посередницькі операції з російським газом чи 

“приватизаційна діяльність”), існували типові схеми формування первинного 

капіталу та його подальшого примноження. Незважаючи на період більш ніж в 

одне покоління з моменту утворення незалежної держави – України, окремі 

схеми (легальні, напівлегальні або цілком незаконні) активно 

використовуються фінансово-політичними групами і понині. Варто виділити 

такі схеми збагачення: 

 використання “правового вакууму” у сфері регулювання 

підприємницької діяльності. Особливо такі прогалини в законодавчому тлі були 

привабливими для “учасників” валютних операцій. За умови доступу до “каси” 

Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді на початку 90-х рр. 

ХХ ст. “молоді бізнесмени” мали можливість отримати державні кредити, що у 

зв’язку з гіперінфляцією швидко знецінювалися. Зокрема, як зазначалося вище, 

переважна більшість сьогоднішньої топ-20 найпотужніших банків України були 

створені протягом 90–93 рр. ХХ ст. в період інфляційних процесів 1992–1993 рр. 

Зокрема, як свідчать дані, протягом 1992 р. ціни щоденно зростали на 5–6%, а в 

1993 р. – більш ніж на 300%. Значні кошти, отримані таким шляхом, були 

конвертовані в “стійку” валюту і виведені в офшорні зони. Проте схема 

використання інфляційних процесів з метою отримання прибутків була 

притаманна Україні не лише в першій половині 1990-х рр. Зокрема, ряд 

журналістських розслідувань 2016–2017 рр. свідчить, що контроль над 

конвертаційними центрами в умовах інфляції є надприбутковим і нині. Як 

зазначалося в програмі “Наші гроші” з Д. Бігусом: “Велика мережа обмінників 

записана на наближених до нардепа “Народного фронту” Руслана Лук’янчука 

та секретаря РНБО Олександра Турчинова” [72]. Проте гіперінфляція давала 
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можливість сформувати значний початковий капітал не тільки представникам 

фінансово-кредитного сектору, а й ділкам-підприємцям, які конвертували 

валюту в нерухомість (заводи, підприємства тощо); 

 спекуляція на різниці вітчизняних та світових цін. Зокрема, чорна 

металургія та хімічна промисловість забезпечували власниками та “смотрящім” 

колосальний прибуток упродовж 90-х рр. ХХ ст. Така ситуація зумовлювалася 

специфікою державного регулювання, слабкістю (на перших порах 

незалежності) національної валюти і дешевизною робочої сили. На виході 

конкурентна українська продукція в цих галузях промисловості була на 90% 

дешевшою від своїх аналогів, проте на світових ринках ціна “магічним” чином 

зростала до середньостатистичних показників. Як зазначає А. Ослунд, доходи 

від подібних операцій у 92-му р. ХХ ст. становили 4,1 млрд дол. США, що 

орієнтовно складало 20% валового національного продукту України [236, 

с. 264]; 

 використання статусу монополіста і продажу/перепродажу товару 

за завищеними цінами на внутрішньому ринку за умови слабкості 

антимонопольного законодавства і наявності політичної волі. Передусім ідеться 

про ринок енергетики. Зокрема, така “технологія” актуальна і нині. Напевно, 

найбільш яскравим прикладом використання цієї схеми за останнє десятиліття є 

історія використання формули “Роттердам +”. У свою чергу “Роттердам +” – це 

методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві 

електроенергії теплових електростанцій в Україні, введена в дію у травні 

2016 р. [194]. Вона дає змогу електростанціям, що працюють на вугіллі, 

закладати в тариф ціну енергоносія – його вартість – у голландському порту 

Роттердам і доставку на територію України. Ключовим “вигодонабувачем” від 

“Роттердам +” стала компанія ТОВ “ДТЕК”, що є енергетичним підрозділом 

фінансово-промислової групи ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент” 

(міноритарний аукціонер Р. Ахметов). Зокрема, така ситуація дала змогу 

стверджувати окремим експертам і журналістам, що “скандальна формула 

“Роттердам +” – це не тільки історія про завищену вартість вугілля, але і про те, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
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як президент дав можливість заробити олігарху” [24]. Адже ТОВ “ДТЕК” має 

власне вугілля, собівартість видобутку якого істотно нижча, ніж ціна 

енергоносія за цією формулою. Така схема дає можливість збільшити прибуток 

орієнтовно на 20%. Згідно з даними агентства Bloomberg після підвищення 

тарифів на електроенергію, вироблену “ДТЕК” та іншими тепло-

електростанціями, ціни облігацій компанії показали зростання на 40%. При 

цьому в масовій скупці цінних паперів “ДТЕК” була помічена інвестиційна 

компанія “Investment Capital Ukraine” (засновниця компанії – В. Гонтарева) 

близька до Президента України П. Порошенка [81]; 

 посередництво в постачанні російського газу і нафти до України і 

подальшого транзиту в країни-члени Європейського Союзу. За оцінкою С. Фуджі-

морі, вартість газотранспортної системи України у 1995 р. становила 

орієнтовно 22–28 млрд дол. США, а її пропускна спроможність – 170 млрд 

кубометрів на рік [258, с. 118]; 

 доступ до “вільного” використання державного бюджету в 

особистих інтересах. Зокрема, йдеться про отримання дотацій, субсидій і пільг 

шляхом кулуарних домовленостей із представниками державних інституцій за 

умови їхнього взаємного збагачення. Ця схема є життєздатною і активно 

вживаною і на сьогодні. Яскравим прикладом “українського методу” розподілу 

дотацій між приватними підприємствами в агропромисловому комплексі на 

2017 р. є ситуація з групою компаній ПАТ “Миронівський хлібопродукт” 

(ПрАТ “Миронівська птахофабрика”, СТОВ “Старинська птахофабрика”, ПрАТ 

“Оріль-Лідер”, Дп “Перемога нова” тощо). Згідно з даними, оприлюдненими 

8 серпня 2017 р. Державною фіскальною службою, найбільшу частку дотацій в 

агросекторі на загальну суму 809 млн грн (від загальної суми всіх дотацій 

1,91 млрд грн, що становить 42% дотацій усіх аграріїв) отримала група 

компаній ПАТ “Миронівський хлібопродукт” [79]. Головою правління ПАТ 

“Миронівський хлібопродукт” є Ю. Косюк, який за оцінками вітчизняних і 

зарубіжних експертів, входить до близького оточення Президентка України 

П. Порошенка. Зокрема, формальні і неформальні стосунки Ю. Косюка з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


150 
 

П. Порошенком дали йому можливість зайняти посаду першого заступника 

Глави Адміністрації Президента України (3 липня 2014 р. – 8 грудня 2014 р., з 

2014 р. – позаштатний радник Президента України);  

 доступ приватних підприємців і компаній до експлуатації 

державних об’єктів за мінімальної ціни оренди або її фактичної відсутності. 

Така схема давала можливість привласнювати бюджетні кошти за рахунок 

незаконного повернення податку на додану вартість; 

 проведення тендерних конкурсів “для своїх” партнерів. Така схема 

дає можливість забезпечити перемогу “своїй” компанії, відсіюючи конкурентів 

ще на етапі кваліфікації, виставивши низку “специфічних” вимог. У разі 

подання заявки на тендер “непотрібними” компаніями їх можна 

дискваліфікувати “через невідповідність формальним вимогам – неправильно 

пронумеровані сторінки або розмиту печатку” [42, с. 24]. За умови подолання і 

цих випробувань організатор конкурсу має можливість багаторазово 

переносити дату проведення тендеру, поки у “зайвих” не виявиться 

прострочений документ. До прикладів таких тендерів за участі фінансово-

промислових груп можна віднести: закупівлю дизпалива Укрзалізницею та 

Міністерством оборони України у ТОВ “Вог Аєро Джет”, що входить до складу 

фінансово-промислової групи “Континіум” (за оцінко експертів паливно-

енергетичного ринку, переплата могла сягати 118 млн грн); закупівля 

Укрзалізничпостач пружинних клем у групи “Метінвест” (власники В. Новинський 

та Р. Ахметов) (за оцінко експертів переплата могла сягати 2 млн грн); 

укладання договору щодо закупки страхових послуг у грудні 2016 р. між 

Харківобленерго (65% акцій належить державі, 30% – К. Григоришину) і СК 

“Велика страхова компанія” (за оцінко експертів ринку страхових послуг, 

переплата могла сягати 2 млн грн) [42] тощо. Як зазначив у 2016 р. Прем’єр-

міністр України А. Яценюк: “…втрати від прямої корупції і неефективного 

управління склали близько 20% від усього обсягу державних закупівель. А це – 

приблизно 50 мільярдів гривень щорічно. Це майже стільки, скільки закладено 

в бюджеті на Збройні Сили України” [177]; 
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 використання кримінальних зв’язків підприємців, а подекуди і 

злиття бізнесу з криміналом; 

 утворення капіталу і впливових бізнес-утворень шляхом легальних 

операцій у конкурентному ринковому середовищі тощо.  

Українські дослідники І. Рейтерович і С. Телешун, вивчаючи досвід 

функціонування великого капіталу в Україні, виділили п’ять етапів становлення 

та функціонування фінансово-промислових груп із їх подальшою 

трансформацією у фінансово-політичні [196, с. 80]. Проте, на нашу думку, 

варто доповнити їх періодизацію у зв’язку зі зміною парадигми 

функціонування фінансово-політичних груп в Україні.  

Безперечно, періодизацію становлення фінансово-політичних груп в 

Україні логічно розпочинати з моменту утворення самостійної і незалежної 

держави. Проте підвалини формування великого капіталу в Україні (як і в 

Російській Федерації) і його подальше організаційно-правове оформлення у 

вигляді фінансово-промислових груп припадає на другу половину 80-х рр. 

ХХ ст. Зазначене зумовлює, на нашу думку, необхідність виокремлення так 

званого “нульового етапу” (1985–1991 рр.), коли були закладені “стартові 

правила” первісного накопичення капіталу. На думку російського дослідника 

О. Амосова, зміна суспільного устрою в Радянському Союзі у другій половині 

1980–1990-х рр. відбувалася “згори”: по-перше, йдеться про закон “Про 

державне підприємництво” 1978 р., що скасував директивне панування; по-

друге, закон СРСР від 1987 р. “Про лібералізацію зовнішньоекономічної 

діяльності”, який ліквідував державну монополію на дохід від експорту та 

природньої ренти; по-третє, пройшла реорганізація державної банківської 

системи, що прискорило руйнування існуючої платіжної системи і призвело до 

виникнення приватних банківських структур [3, с. 165]. 

Подібно до російського досвіду “першими” ділками в незалежній Україні 

стали комсомольські і партійні функціонери: представники центрів науково-

технічної творчості молоді (ЦНТТМ) та молодіжно-житлових кооперативів. 

Зокрема, серед найбагатших людей України і засновників-власників/членів 
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українських фінансово-політичних груп, які розпочинали свою кар’єру як 

комсомольські функціонери, можна виділити: С. Тігіпка (заввідділу пропаганди, 

перший секретар Дніпропетровського обкому комсомолу в 1986–1991 рр.), 

О. Деркача (перший секретар Київського обкому комсомолу на початку 1990-х рр.), 

О. Зінченка (голова координаційного комітету ЦК ВЛКСМ зі зв’язків з 

молодіжними організаціями), М. Мартиненка (секретар Київського міського 

комітету ЛКСМУ в 1991 р.), Ф. Шпига (керуючий справами ЦК ЛКСМУ в 

1982–1991 рр.), Є. Уткіна (співробітник одного з київських центрів науково-

технічної творчості молоді), А. Матвієнка (перший секретар ЦК ЛКСМУ), 

О. Єфремова (перший секретар Ворошиловградського міськкому в 1983 р.), 

В. Цибуха (перший секретар ЦК ЛКСМУ), І. Гриніва (секретар Львівського 

міськкому ЛКСМУ в 1991 р.), О. Турчинова (секретар Дніпропетровського 

обкому ЛКСМУ), С. Гриневецького (перший секретар Одеського обкому 

ЛКСМУ в 1990 р.), О. Шлапака (перший секретар Львівського обкому ЛКСМУ 

у 1991 р.), Д. Табачника (відповідальний працівник Київського міськкому 

ЛКСМУ) та ін. [155, с. 186]. 

У свою чергу, перший етап становлення бізнес-груп у незалежній Україні 

припадає на 1991–1994 рр. Саме в цей період формувалися і функціонували 

перші лобістські групи, що отримували ренту від діяльності різних державних 

підприємств та посередницьких операціях із російськими енергоносіями тощо.  

На момент утворення незалежної держави національна демократична 

контр-еліта не змогла запропонувати проект нового соціального договору і 

висунути своїх представників на найвищі державні посади. Це призвело до 

концентрації виконавчої, законодавчої гілок влади у руках старого правлячого 

класу, який розпочав процедуру всеосяжної конвертації посад у матеріальні 

блага. Така ситуація дала змогу науковцям говорити про виникнення феномену 

неконсолідованої демократії – “партії влади”. Згідно з класичним визначенням, 

партія влади – “це, насамперед, політична одиниця, що складається з 

прагматично орієнтованих і деідеологізованих вищих кіл старої номенклатури, 

представників державних органів влади, засобів масової інформації, керівників 
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із традиційних секторів економіки і сільського господарства, які усвідомлюють 

свої економічні й політичні інтереси” [26, с. 164]. Варто зауважити, що до 

“партії влади” в Україні, крім вищезазначених груп, доєдналися верхні 

прошарки “цеховиків” і окремі радянські підпільні ділки [14, с. 22–23].  

З їх ініціативи, в цей самий проміжок часу, стартувала кампанія з 

приватизації державного майна шляхом викупу підприємств трудовими 

колективами. У результаті продажу підприємств на аукціонах і комерційних 

конкурсах новими власниками приватизованих об’єктів стали керівники цих 

підприємств (які мали фінансовий і адміністративний ресурс) або представники 

кримінальних кіл (які мали силовий ресурс). Як свідчить статистика, на 1992 р. 

приватний сектор промисловості в Україні вже становив 29,8%, а обсяг 

промислової продукції складав 18,2% від загальної [116, с. 255]. Узагальнюючи 

процеси цього періоду і порівнюючи їх з європейськими практиками 

формування капіталу, український дослідник І. Рущенко зазначив, що: “за 

таким сценарієм утворювалися перші багатства, відбулося первинне 

накопичення капіталу, і не за сто років чесної праці протестантської родини, а 

за кілька місяців діяльності поза межами закону” [167, с. 201]. Тобто можна 

стверджувати, що приватизація в Україні “звелася по суті до позаекономічного – 

політико-адміністративного, а не економічно-конкурентного – перетворення 

відносин власності” [155, с. 165]. 

Другий етап тривав з 1994 по 1998 р. Цей період характеризувався 

функціонуванням кількох регіональних бізнес-кланів, що стали основою для 

сучасних фінансово-політичних груп. Саме в цей період починають 

формуватися патрон-клієнтські зв’язки між представниками великого бізнесу і 

чиновниками різного рангу. Внаслідок виникнення таких зв’язків чиновники 

стали одержувачами тіньової ренти, як і приватні підприємці. Такі процеси 

посилювалися бажанням окремих політиків створити власні потужні бізнес-

конгломерати. Зокрема, йдеться про прем’єр-міністра України П. Лазаренка, 

“який намагався створити власну бізнес-імперію, що охоплювала б фактично 

всю Україну” [196, с. 80]. Відбувається поступове злиття виконавчої влади з 
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різноманітними групами тиску з метою контролю основних джерел ренти – 

посередницьких операцій з енергоносіями (зокрема, таким чином компанія 

Ю. Тимошенко “Єдині енергетичні системи України” стала найбільшим 

імпортером газу в Україні наприкінці 90-х рр. ХХ ст. [35]) та приватизації 

державних об’єктів. З 1995 по 1998 р. проходила масова приватизація із 

використанням приватизаційних сертифікатів. Зокрема, як зазначають О. Пасхавер, 

Л. Верховодова та К. Агеєва, за період масової приватизації громадяни України 

отримали понад 45,7 млн сертифікатів (що на той момент становило близько 

88% населення), зокрема у вигляді наявних – 37,6 млн і депозитних рахунків – 

8,1 млн. Загалом близько 75% приватизаційних сертифікатів було використано 

трудовими колективами при приватизації своїх підприємств, у той час як 25% 

перебували у вільному обігу [126, с. 16]. На думку А. Гальчинського (1997–

1997 – заступник голови Адміністрації Президента України з економічної 

політики), масова сертифікатна приватизація була “найбруднішим 

ошуканством мільйонів громадян”, головним завданням якої було перерозподіл 

власності на користь уже сформованого привілейованого класу – колишньої 

партійно-господарської номенклатури [34, с. 134–136]. У свою чергу, один із 

найбагатших і найвпливовіших бізнесменів України В. Пінчук (засновник-

власник корпорації “Інтерпайп”, колишній депутат Верховної Ради України і 

зять Президента України Л. Кучми (1994–2005 рр.) має дещо іншу думку щодо 

приватизаційних процесів і її наслідків у державі: “зрозуміло, перехід від “усе 

спільне” до “це приватна власність” – непростий. Ніхто не каже, що все 

відбулося справедливо. Просто хтось виявився спритнішим, енергійнішим, 

фартовішим. Так влаштований світ. Рівності немає. Так вийшло, й інакше бути 

не могло. Але це не кінець, це початок. Тому що нові можливості – більші і в 

середньостатистичному плані доступніші” [115]. 

Розуміючи впливовість регіональних бізнес-кланів, Президент України 

Л. Кучма у доповіді “Шляхом радикальних економічних реформ” 1994 р. 

зазначив, що влада планує створити сприятливі умови “такому дієвому важелю 

структурної перебудови економіки України, здійснення взаєморозрахунків, 
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залучення інвестицій, як створення фінансово-промислових груп, що 

об’єднують інтереси підприємців, які пов’язані між собою єдиними 

технологічним циклом” [99, с. 22]. Така заява свідчила про бажання створити 

нормативно-правове поле функціонування новоутворених фінансово-

промислових груп. Зокрема, 27 січня 1995 р. було видано Указ Президента 

України “Про фінансово-промислові групи в Україні”, який мав на меті 

затвердити Положення “Про фінансово-промислові групи в Україні” [145]. 

Проте 2 березня 1995 р. на Указ Президента було накладено вето Постановою 

Верховної Ради України. Після подолання вето Президента України 5 травня 

1995 р. був прийнятий Закон України “Про промислово-фінансові групи в 

Україні” від 21 листопада 1995 р. [146], на основі якого 20 липня 1996 р. 

постановою Кабінету Міністрів України № 781 затверджено “Положення про 

створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових 

груп” [136]. Варто зауважити, що в процесі прийняття нормативно-правового 

акта, який би регламентував діяльність фінансово-промислових груп, велася 

запекла боротьба між різними групами тиску (представленими фінансово-

політичними групами), у результаті якої зміст президентського Указу був 

повністю видозмінений, про що, зокрема, свідчить і назва закону – “Про 

промислово-фінансові групи в Україні” (натомість “Про фінансово-промислові 

групи в Україні”). Згідно із Законом України “Про промислово-фінансові групи 

в Україні” “промислово-фінансова група – це об’єднання, до якого можуть 

входити промислові і сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і 

проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають 

на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на 

певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних 

галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи 

програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої 

продукції” [146]. Натомість в Указі Президента України “Про фінансово-

промислові групи в Україні” під фінансово-промисловою групою розумілося 

“статутна або договірна юридична особа, створена шляхом об’єднання 
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промисловими підприємствами, організаціями, банками та іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності (передачі у власність, в управління, у тому числі 

довірче) належного їм (закріпленого за ними) майна, фінансових ресурсів, а 

також передачі права управління господарською діяльністю для 

централізованого управління виробничою, науковою, фінансовою та 

комерційною діяльністю” [145]. 

Навіть із формулювання назви нормативно-правового акта і визначення 

поняття “фінансово-промислової групи” бачимо два абсолютно нетотожних 

документи. Згідно з прийнятим Законом України “Про промислово-фінансові 

групи в Україні” не передбачалася державна підтримка при створенні 

промислово-фінансової групи, натомість існували вимоги щодо обсягів 

реалізації кінцевого товару. Закон зобов’язував промислово-фінансові групи, на 

другий рік функціонування, мати обсяг реалізації кінцевого товару на суму 

понад 100 млн дол. США (що було надскладним завданням навіть для 

потужних ФПГ). Водночас була прописана обов’язкова вимога щодо участі 

корпорацій у реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей 

виробництва і структурної перебудови економіки. Було закріплено, що 

промислово-фінансові групи існували лише на період реалізації цих програм, 

що суттєво обмежувало термін їхнього існування. Також “нежиттєздатність” 

реалізації приписів цього нормативного-правового акта зумовлювалася: 

складністю процедури утворення промислово-фінансової групи (адже 

промислово-фінансові групи згідно із законом не є юридичною особою, а лише 

економічною формою взаємодії відповідних фінансових та промислових 

об’єктів); обмеженістю однією фінансово-кредитною установою в структурі 

промислово-фінансової групи; банк (як і будь-яка інший фінансово-кредитний 

інститут) не могли бути ядром корпорації тощо [23, с. 130]. Наслідком такого 

нежиттєздатного закону стало те, що за весь час його дії була зареєстрована 

лише одна промислово-фінансова група – “Титан” (створення промислово-

фінансової групи “Титан” закріплено в постанові Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2001 р.). 9 вересня 2010 р. Закон України “Про промислово-
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фінансові групи в Україні” втратив чинність. За станом на 1 січня 2018 р. 

функціонування фінансово-промислових груп в Україні регламентується 

Законом України “Про холдингові компанії в Україні” [147]. Закон акцентує 

увагу на фінансовій і промисловій складових функціонування корпорацій і не 

регламентує взаємодію великого бізнесу та влади в Україні. 

На третьому етапі, що тривав з 1998 по 2004 р., фінансово-промислові 

групи розпочали процес легалізації та інституалізації своїх структурних 

елементів. Паралельно з цим відбувається посилення взаємодії фінансово-

промислових груп із виконавчою владою та президентською вертикаллю. Така 

взаємодія передбачає фінансову підтримку Президента у боротьбі за владу зі 

сторони фінансово-промислових груп, натомість Президент і його оточення 

забезпечують розподіл джерел ренти серед лояльних бізнес-структур. Тобто на 

цьому етапі відбувається процес трансформації фінансово-промислових груп у 

фінансово-політичні, що характеризуються: вагомим впливом на національну 

економіку, контролем над депутатською фракцією/групою, власною 

політичною партією і наявністю депутатського мандата серед очільників цих 

політико-економічних утворень [202, с. 9]. 

Зокрема, дослідник М. Томенко на цьому етапі розрізняв три види 

подібних груп: 

 економічні, що були монополістами в певній галузі промисловості 

або мали значний вплив на групу підприємств загальнонаціонального значення; 

 політичні, що контролювали або мали вплив на депутатську 

фракцію або депутатську групу; 

 медіальні – мали вплив на один або кілька загальнонаціональних 

медіа-ресурсів [202, с. 9]. 

Інший відомий політичний і державний діяч – О. Турчинов – виділяв такі 

політико-економічні утворення в цей період: центральні адміністративно-

економічні групи, галузеві адміністративно-економічні групи і закордонні 

адміністративно-економічні групи. Такі політико-економічні групи 

формувалися, як правило, за регіональними чи галузевими ознаками. 
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Головними суб’єктами таких утворень були чиновники середньої ланки 

(відповідальні за розподіл ресурсів), а також частково представники 

кримінальних кіл. Усі вони внутрішньо були об’єднані й залежали від 

політичної волі центральної або регіональної влади [207, с. 16–17].  

Точкою біфуркації визначення місця і ролі фінансово-політичних груп у 

системі державного управління в Україні стали президентські вибори 1999 р. 

Остаточне входження фінансово-політичних груп у систему публічної політики 

було зумовлене необхідністю згуртованої підтримки основними політико-

економічними групами кандидатури Л. Кучми на другий президентський строк. 

Безперечно, така консолідована підтримка основних акторів соціально-

економічних і політичних відносин забезпечила впевнену перемогу на виборах 

Л. Кучми. Ці вибори дали змогу заявити фінансово-політичним групам про себе 

не тільки як про потужні фінансово-промислові центри, а як про впливову 

політичну силу в країні. На думку окремих науковців, участь фінансово-

політичних груп у президентських виборах була зумовлена закінченням етапу 

первісного накопичення капіталу і бажанням новосформованих політико-

економічних утворень заручиться підтримкою Президента України для захисту 

власних капіталів і інтересів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 

[196, c. 47–48]. У свою чергу, другий Президент України – Л. Кучма – став 

верховним арбітром у зносинах основних фінансово-політичних груп, 

створивши “латентні правила” функціонування цих політико-економічних груп, 

розподіливши між ними сфери впливу. Натомість великий капітал, на думку 

окремих експертів, зменшив свою присутність у політиці і виплачував 

“політичну ренту” посадовим особам першого ешелону.  

На початку нульових років ХХІ ст. більшість фінансово-промислових 

груп розпочинають процедуру легалізації своїх структурних елементів, що 

зумовлювалося політикою уряду Прем’єр-міністра В. Януковича, яка була 

спрямована на підтримку експортних галузей (де домінували потужні ФПГ). 

Така підтримка фінансово-політичних груп В. Януковичем (передусім ідеться 

про ЗАТ “Систем Кепітал Менеджмент”, що за час прем’єрства В. Януковича 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
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отримав у власність 7 потужних промислових об’єктів) забезпечила йому 

посади Голови Кабінету Міністрів України, а згодом і Президента України. 

Внаслідок легалізації діяльності таких корпоративних утворень українські 

експерти на 2002 р. уже мали змогу ідентифікувати найпотужніші фінансово-

політичні групи держави [127, с. 31–45]. І якщо у 1998 р. спільний капітал 

100 найпотужніших фінансово-промислових груп складав близько 3,4 трлн дол. 

США, то у 2002 р. активи 500 фінансово-промислових корпорацій становили 

30,8 трлн дол. [196, с. 13]. 

На початок ХХ ст. у науковому середовищі були визначені чотири 

головні регіональні групи, що об’єднували найпотужніші фінансово-політичні 

групи: дніпропетровська, київська, донецька і харківська. Зокрема, до 

дніпропетровської належали науково-виробничо-інвестиційна група 

“Інтерпайп”, група “Приват”; до київської – “Футбольний клуб “Динамо”, група 

банку “Райффайзен Банк Аваль”; донецької – “Індустріальний союз Донбасу”, 

ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент”, АТ “ДАНКО”, АТ “Енерго”, ЗАТ “АРС”, 

АТ “Укрпідшипник”; харківської – ПАТ “УкрСиббанк” тощо [154, с. 51]. 

Четвертий етап, що припадає на 2005–2010 рр., характеризується 

конкурентною боротьбою основних фінансово-промислових груп за 

безпосередній доступ до політичної і державної влади. Водночас з боку влади 

надавалися преференції окремим бізнесменам, що дало їм можливість створити 

потужні фінансово-політичні групи. Зокрема, ідеться про Д. Фірташа – 

засновника і власника корпорації “Group DF” (заснованої в 2007 р.). На думку 

екс-глави Служби безпеки України І. Смешка (на посаді з 4 вересня 2003 р. 

по 4 лютого 2005 р.): “Фірташа зробив олігархом третій президент України. Він 

дозволив йому брати участь у політиці, впливати на парламентські фракції, 

отримати у власність стратегічний телеканал”, у свою чергу, до “2005 року 

ніхто не знав прізвища Фірташ” [179]. 

Однією з головних вимог “помаранчевої революції” була ліквідація 

авторитарного режиму і послаблення впливу фінансово-політичних груп на 

процес прийняття державних управлінських рішень. Унаслідок цього в перший 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005


160 
 

рік президентської каденції В. Ющенка зі “старими” повноваженнями була 

оголошена політика реприватизації державних об’єктів (свого часу придбаних за 

заниженою ціною). До списку підприємств, що підлягають реприватизації, 

потрапили близько 40 об’єктів, найрезонанснішими з яких були ВАТ 

“Криворіжсталь” та ВАТ “Нікопольський завод феросплавів” [123, с. 46]. Більшість 

підприємств, унесених до списку, пов’язували з іменами Р. Ахметова (ПрАТ 

“Систем Кепітал Менеджмент”), В. Пінчука (група “Інтерпайп”), І. Коломойського 

(ПАТ “Приват”) та Г. Суркіса (ФК “Динамо”).  

Резонанс приватизації ВАТ “Криворіжсталь” був зумовлений тим, що 

мало не вперше в історії України до процесу приватизації вітчизняних 

металургійних активів долучилися іноземні транснаціональні компанії: 

російські компанії ПАТ “Северсталь” і “Evraz Group” та індійсько-голландська 

“LNM Group”. Стартова ціна промислового комплексу становила 720 млн дол. 

США (хоча за ринковими цінами вона могла сягати 2,3–4,5 млрд. дол.). Проте 

іноземні інвестори вибули з аукціонного процесу у зв’язку з невиконанням 

“украй важливої” умови конкурсу – виробництва коксу в Україні і 

використання його на “Криворіжсталі”. Результатом “приватизації по-

українськи” стало придбання 93,02% акцій заводу за 804 млн дол. США 

поспіхом створеним консорціумом підприємств Р. Ахметова та В. Пінчука 

“Інвестиційно-металургійний союз” [56]. У державну власність із 40 об’єктів 

було повернуто лише один стратегічний об’єкт – ВАТ “Криворіжсталь” (92,3% 

акцій). У зв’язку з невдалою спробою прем’єр-міністра Ю. Тимошенко та її 

уряду провести реприватизацію державних об’єктів і деолігархізувати країну в 

2005–2006 рр., капітал фінансово-промислових груп знову пішов у тінь [199].  

У цей період науковці виділяють наступні фінансово-політичні групи: 

ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент”, науково-виробничо-інвестиційна група 

“Інтерпайп”, корпорація “Укрпромінвест”, група банку ПАТ “Приват”, 

“Київська” фінансово-політична група (Г. Суркіс та В. Медведчук), корпорація 

“Індустріальний Союз Донбасу”, група банку ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, 

“Дніпропетровська” фінансово-політична група (А. Деркач, С. Тігіпко та ін.), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
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фінансово-політична група “Наша Україна” (О. Третьяков), група банку ПАТ 

“УкрСиббанк” тощо [196, с. 133–138]. Серед вищезазначеного переліку 

фінансово-політичних груп бачимо ті, які вже були представлені в соціально-

економічному і політичному просторі України наприкінці 90-х рр. ХХ ст. 

Згідно з класичною класифікацією фінансово-промислових груп (за критерієм 

домінування фінансового чи промислового капіталу) в Україні можна виділити 

такі дві основні групи корпоративних утворень:  

 фінансово-промислові групи: група банку ПАТ “Приват”, ПАТ 

“УкрСиббанк” і група банку ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”; 

 промислово-фінансові групи: корпорація “Інтерпайп”, ПрАТ 

“Систем Кепітал Менеджмент”, “Індустріальний Союз Донбасу”, 

“Укрпромінвест”, ПрАТ “Українська автомобільна корпорація” тощо. 

Українські вчені С. Телешун та І. Рейтерович запропонували власну 

класифікацію фінансово-промислових груп відповідно до українських реалій за:  

 регіональним критерієм – Харківська, Донецька, Київська, 

Кримська, Дніпропетровська, Південноукраїнська фінансово-промислові групи. 

Безперечно, такий критерій класифікації є достатньо умовним, але водночас він 

указує на первинне ядро формування фінансово-промислової групи, а також на 

ключовий регіон у їхніх виробничих зв’язках; 

 економіко-адміністративною ознакою, тобто за ядром (центром) 

функціонування фінансово-промислової групи – група “Приват”, корпорація 

“Індустріальний Союз Донбасу”, фінансово-промислова група “Інтерпайп” 

тощо;  

 партійно-блоковою складовою – фінансово-промислова група 

“Наша Україна”, фінансово-промислова група СДПУ(о), фінансово-промислова 

група БЮТ тощо [196, с. 69]. 

Варто зауважити, що в більшості українців сформоване негативне 

ставлення до представників вітчизняних фінансово-промислових груп, що 

пов’язано зі способом їх формування. Зокрема, згідно з всеукраїнським 

опитуванням на тему: “Реформи, бізнес і політика”, яке провів Центр “Соціс” за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2
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підтримки Інституту соціології НАН України 20–30 травня 2007 р., майже 70% 

громадян підтримували ідею реприватизації найбільших і найприбутковіших 

об’єктів великого бізнесу в Україні. Адже, на переконання 38% українців, 

великий капітал в Україні був сформований у нелегальний та нечесний спосіб. 

Крім того, на думку 65% громадян, великий бізнес є основним джерелом 

корупції і стагнації розвитку демократії в державі. Дещо парадоксальним є те, 

що за такого переважно негативного ставлення громадян до представників 

великого бізнесу 74% українців переконані, що держава повинна захищати 

приватну власність і заохочувати розвиток національного бізнесу, проте, на 

конкурентних умовах [185, с. 2]. У свою чергу, згідно із загальнонаціональним 

опитуванням, проведеним улітку 2007 р. трьома соціологічними службами 

(СОЦІС, USS, КМІС), 46,4% респондентів підтримують ідею повного 

розмежування політики й бізнесу, 27,8% – висловилися нейтрально і 13,9% – 

переконані, що бізнесмени можуть бути ефективними як політичні діячі [9]. 

П’ятий етап у функціонуванні фінансово-політичних груп тривав з 2010 

по 2014 р. Результатом президентських виборів 2010 р. в Україні стало обрання 

Президентом України В. Януковича. За достатньо короткий час було утворено 

пропрезидентську коаліцію в парламенті, після чого 30 вересня 2010 р. 

Конституційний Суд України скасував дію конституційних змін, що були 

внесені у 2004 р. [164]. З моменту прийняття цього рішення Конституційним 

Судом України знову діяла Конституція України 1996 р. із широкими 

повноваженнями Президента України. Потужний адміністративно-фінансовий 

ресурс Президента України був використаний для захоплення влади окремими 

фінансово-політичними групами. Унаслідок цього означений етап 

характеризувався надтісним злиттям влади і бізнесу. Сама влада стає 

“фінансово-адміністративним” ядром функціонування потужної фінансово-

політичної групи, відомої як “сім’я”, і наближених до неї політико-економічних 

груп. До керівного складу “сім’ї” входили члени і близьке оточення 

президентської сім’ї та вищі посадові особи держави (зокрема йдеться про 

виконуючого обов’язки Прем’єр-міністра України, міністрів Кабінету Міністрів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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України, голів Державного агентства земельних ресурсів і Державного 

управління справами та ін.). Зокрема, Главою Адміністрації Президента 

України став С. Льовочкін, який має надтісні бізнес-інтереси з Д. Фірташем 

і “Group DF”. Однак більшість ключових посад в уряді М. Азарова зайняли 

власники великого капіталу. В оприлюднених результатах дослідження 

інституту Горшеніна “Великий український бізнес і Уряд України” 

стверджується, що з 16 членів уряду М. Азарова п’ятеро є офіційними 

доларовими мільйонерами: Б. Колесніков, Ю. Бойко, С. Тігіпко, М. Присяжнюк 

та А. Клюєв (Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2012–

2014) і Глава Адміністрації Президента України (24 січня 2014 – 23 лютого 

2014 р.). У свою чергу, В. Балога та М. Злочевський згідно з деклараціями не 

мають мільйонних статків, проте де-факто також є мільйонерами. Ряд інших 

міністрів зареєстрували свою власність і статки на родичів та близьких, зокрема 

Д. Табачник – на рідного брата [62]. 23 березня 2012 р. Указом Президента 

В. Януковича до когорти “бізнесменів-політиків” доєднався мільярдер і 

фактичний голова групи “Укрпромінвест” (де-юре була ліквідована у квітні 

цього самого року після призначення на посаду) П. Порошенко (Міністром 

економічного розвитку і торгівлі (23 березня 2012 р. – 24 грудня 2012 р.). 

Головою Служби безпеки України став інший мільярдер – В. Хорошковський 

(Міністр фінансів України (18 січня 2012 р. – 22 лютого 2012 р.), Перший віце-

прем’єр-міністр України (22 лютого 2012 р. – 24 грудня 2012 р.)). Головою 

Державної податкової служби (7 листопада 2011 р. – 24 грудня 2012 р.), а 

згодом і Міністром доходів і зборів (24 грудня 2012 р. – 27 лютого 2014 р.) став 

член “сім’ї” – О. Клименко, який також офіційно задекларував мільйонні 

доходи своєї сім’ї [38]. Загалом серед вищих чиновників і посадових осіб 

першого уряду М. Азарова (11 березня 2010 р. – 24 грудня 2012 р.) та 

Адміністрації Президента “лише дві особи не дотягали до звання доларового 

мільйонера” [155, с. 198; 184].  

Надтісне зближення фінансово-політичних груп із державними 

інститутами призвело до олігархізації економіки: за оцінкою Б. Данилишина, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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більше ніж 70% виробничих потужностей основоположних галузей української 

промисловості опинилися під контролем кількох фінансово-політичних груп 

[48]: важка промисловість держави контролюється п’ятьма бізнесменами, 

авіаперевезення – трьома, ринок курятини – двома, виробництво міндобрив – 

одним [13]. Згідно з підрахунками аналітиків журналу “Кореспондент”, 

концентрація капіталу в Україні значно перевищує показники Російської 

Федерації. Сумарний обсяг активів 100 найбагатших українців у 2011 р. 

становив 61% від річного валового внутрішнього продукту держави, тоді як 100 

найбагатших росіян могли похизуватися показником у 29,4% [232]. Як зазначив 

Е. Вілсон, провідний науковий співробітник Європейської Ради з міжнародних 

справ: “українська олігархія глибше вбудована в політичну систему, ніж 

російська. Олігархи мають більше влади над державою, а не навпаки, і в 

останні роки ця влада тільки збільшилася” [208]. 

Під час функціонування другого уряду М. Азарова (24 грудня 2012 р. – 

28 січня 2014 р.) ключові пости в Кабінеті Міністрів України займали або 

члени “сім’ї”, або наближені до неї. У свою чергу, більшість політичних і 

державних рішень приймалися на користь “сім’ї” та прихильних до неї 

фінансово-політичних груп. На наше переконання, певною мірою була спроба 

розбудови так званої “російської моделі” взаємодії держави і великого капіталу. 

Проте, як зазначає О. Рахманов, така “модель взаємодії сильної влади та 

лояльних великих власників можлива за умов позитивної динаміки зростання 

життєвого добробуту населення, консолідації суспільства й політичної еліти 

навколо харизматичного лідера та відсутності суттєвих політико-ідеологічних 

розмежувань у суспільстві” [155, с. 199]. Натомість в Україні на цьому відтинку 

часу не спостерігалося масове зростання життєвого добробуту громадян. Згідно 

із загальнонаціональним опитуванням Центру соціальних та маркетингових 

досліджень “СОЦІС”: “Україна та українці” (шоста хвиля), у період з 10 по 

21 березня 2011 р. чинниками збагачення, на думку громадян, були: влада 

(46,0%), корупція (23,5%) і зв’язки (18,1%). У свою чергу, визнані 

загальносвітові чинники фінансової успішності – якісний рівень освіти і везіння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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оцінено в 3,2 і 3,3% відповідно [156]. На думку української дослідниці М. Шульги, 

такий алгоритм розвитку взаємовідносин великого капіталу та влади для 

України був і є малоймовірним, що пов’язано, по-перше, із суперечливістю 

вітчизняних великих власників (з одного боку, всі вони зацікавлені у 

відсутності соціально-економічних і політичних потрясінь у країні, а також в 

існуванні гарантій з боку держави у недоторканності їхньої приватної 

власності, з другого – вони є непримиримими бізнес-конкурентами один для 

одного), а по-друге, із “різновіддаленістю” олігархічних груп від керівництва 

держави і центрів прийняття управлінських рішень [229, с. 29]. Свідченням 

складності (або навіть неможливості) реалізації подібної моделі в Україні стали 

масові протести в Києві та інших містах країни (ідеться про “Революцію 

гідності”) за підтримки “опозиційних” фінансово-політичних груп. Результатом 

“Київського майдану” 2013–2014 рр. стала втеча Президента України В. Януковича 

та його найближчого оточення і подальший активний перерозподіл сфер впливу 

між “переможцями” і “переможеними”. 

Останній етап (шостий) становлення та функціонування фінансово-

політичних груп в Україні розпочався з 2014 р. і триває по цей час. 

Характерними ознаками діяльності фінансово-політичних груп на означеному 

етапі є безпосередня участь засновників-власників фінансово-промислових 

груп у політичному житті держави і жорстка боротьба за перерозподіл 

основних грошових потоків у державі. Зокрема, на відміну від попередніх років 

впливові бізнеси не тільки представлені в законодавчій гілці влади (Верховна 

Рада України), а й у системі виконавчої: І. Коломойський – голова 

Дніпропетровської обласної держадміністрації (2 березня 2014 р. – 24 березня 

2015 р.), за сумісництвом голова групи “Приват”; С. Тарута – голова Донецької 

обласної державної адміністрації (2 березня 2014 р. – 10 жовтня 2014 р.), за 

сумісництвом голова ради директорів корпорації “Індустріальний союз 

Донбасу”; П. Порошенко – Президент України (з 7 червня 2014 р.), очолював 

концерн “Укрпромінвест” (який де-юре був ліквідований у 2012 р.) та ін.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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Після подій “Революції Гідності” (2013–2014) Президент України П. Поро-

шенко ініціював процес “деолігархізації” і боротьби з тотальною корупцією в 

українському суспільстві за підтримки західних партнерів [15]. Проте, на думку 

експертного середовища, представників опозиційних до влади фінансово-

політичних груп, ефективність упровадження політики “деолігархізації” є 

незадовільною. Зокрема, на думку С. Тарути (Голова ради директорів корпорації 

“Індустріальний союз Донбасу”, народний депутат України VIII скликання), 

деолігархізація в Україні – це “це боротьба одних з іншими. Базових змін не 

відбулося” [170]. Схожу думку висловив американський експерт з агентства 

Bloomberg М. Чемпіон у статті “Україна протидіє власній революції”, де він 

зазначає, що олігархи зберегли свій тотальний вплив на політику, ключові 

рішення та процеси в Україні, просто змінилися їх імена [244]. 

Підтвердженням експертних думок є соціологічний зріз думки в 

населення. Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного 

неурядовими фондами “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” та 

“Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова” у 2015 р., головною причиною поточної соціально-економічної 

кризи українці вважають корумпованість представників влади (у цьому 

переконані 72%), а головний опір проведенню реформ в Україні здійснюють 

олігархи й уряд (51%) [211].  

Отже, основними причинами корупції в Україні є: відсутність ефективних 

інститутів громадянського суспільства і держави; тривала “традиція” 

бездержавності; інтегрованість ресурсних монополій в інститути влади; злиття 

бізнесу та влади; екстенсивна модель економіки; залежність держави і 

громадянського суспільства від зовнішніх фінансових вливань; домінування 

державного контролю за різними видами транзитів у всіх галузях економіки; 

тотальна бідність і соціальне розшарування за відсутності середнього класу; 

відмивання коштів тощо. 
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У свою чергу, узагальнюючи досвід становлення і функціонування 

фінансово-промислових груп в Україні та їх подальшу трансформацію у 

фінансово-політичні, можна зробити такі висновки: 

 становлення фінансово-промислових груп проходило в умовах 

значного послаблення авторитету держави та державних інститутів, руйнації 

наявної системи товарно-грошових відносин і усталеної системи виробничих 

відносин, відсутності єдиної стратегії щодо подальших кроків у розбудові 

правової системи й держави загалом; 

 первісне нагромадження капіталу в Україні, як і в інших країнах 

пострадянського простору, проходило в умовах слабкого державного контролю 

над підприємницькою діяльністю, що зумовило тіньовий характер діяльності 

фінансово-промислових груп; 

 становлення фінансово-промислових груп в Україні спочатку 

відбувалося за умови відсутності зовнішньої конкуренції, що зумовлювалося 

наявністю значної кількості інвестиційних ризиків, пов’язаних із політичними, 

соціально-економічними процесами в державі для іноземних бізнес-груп; 

 основними джерелами утворення великого капіталу в Україні стали 

банківська сфера та експортна/транзитна діяльність (формування потужних 

бізнес-груп в Україні припало на час зростання світових цін на напівфабрикати 

й прості види продукції чорної металургії, а також зростання цін на газо-

нафтову продукцію); 

 формування ринкової економіки в новоутвореній державі за умови 

“вакууму” правового регулювання (у сфері товарно-грошових відносин) і 

“паралічу” державних інституцій спонукали “підприємців” до використання 

будь-яких (як легальних, так і латентних) методів ведення бізнесу. Зокрема, 

ідеться про використання політичного, адміністративного та силового ресурсу. 

Масове входження бізнесменів до влади призвело до перенесення ринкових 

відносин і у сферу політики; 

 у зв’язку з використанням корпораціями політичного ресурсу для 

реалізації власних бізнес-інтересів поступово стиралася межа між великим 
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бізнесом і владою. Результатом такого процесу стало утворення патрон-

клієнтських відносин між представниками фінансово-промислових груп і 

політичного істеблішменту. Їхній “соціальний договір” у вигляді клієнтел 

призвів до трансформації фінансово-промислових груп у фінансово-політичні; 

 процес трансформації фінансово-промислових утворень у 

фінансово-політичні групи був зумовлений відсутністю правового регулювання 

взаємовідносин бізнесу (зокрема й великого) з органами державної влади. 

 

3.2. Вплив фінансово-політичних груп на реалізацію державної 

політики в Україні 

 

На двадцять сьомому році існування незалежної України постало питання 

щодо визначення перспектив суспільного розвитку. Глобальні суспільно-

політичні та економічні виклики у поєднанні з внутрішніми загрозами 

поставили на порядок денний питання щодо спроможності Української 

держави бути конкурентною, інституціонально стабільною й інвестиційно 

привабливою на світовій арені. Однією з умов перетворення України на 

конкурентного актора міжнародних відносин є розв’язання проблеми 

надтісного злиття великого бізнесу і влади в державі. Адже сучасному етапу 

суспільно-політичного розвитку в Україні властиве використання 

представниками фінансово-політичних груп непублічних механізмів 

узгодження власних інтересів за допомогою політико-адміністративного 

ресурсу. Зокрема, цей вплив характеризується: системним контролем за 

політичною системою й економічним простором; стратегічним та оперативним 

втручанням у політико-управлінські рішення; установленням різних 

преференцій для окремих фінансово-промислових груп; нехтуванням 

суспільно-важливими інтересами на користь вузькокорпоративних; 

розпалюванням територіально-етнічних конфліктних ситуацій; гальмуванням 

процесів демократизації українського суспільства та зниженням темпів 

економічного зростання, що в підсумку призводить до консервації існуючої 
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моделі суспільно-політичних і економічних відносин. Безперечно, збереження 

такого “status quo” в політичній і економічній системі насамперед вигідно 

представникам фінансово-політичних груп, які є однією з 

“найконсервативніших сил в українському суспільстві” [34, с. 160]. 

Ураховуючи таку довготривалу специфіку взаємовідносин влади і бізнесу в 

українському соціумі, відомий американський історик, фахівець з історії 

Східної Європи, професор Уельського університету Т. Снайдер зазначив, що 

“наступним етапом після комунізму є олігархія”, а не капіталізм, як це 

прийнято вважати [225]. І головним питанням українського порядку денного є 

пошук механізмів трансформації корумпованого стану держави в конкурентну 

державу з європейськими стандартами життя. 

На наше переконання, пошук інструментарію обмеження впливу 

фінансово-політичних груп на публічну політику в Україні можливий лише за 

умови чіткого розуміння механізмів впливу цих “корпоративних клієнтел” на 

процеси прийняття управлінських рішень у державі.  

У свою чергу, на нашу думку, можна виділити дві основні групи 

інструментів впливу фінансово-політичних груп на формування державної 

політики:  

1. Легальні (або умовно легальні): 

 створення політичних партій і громадських рухів, їх подальше 

фінансування та перетворення на знаряддя лобізму власних інтересів; 

 особиста та відкрита участь підприємців у виборах; 

 формування громадської думки з різноманітних політико-

економічних питань; 

 організація різноманітних політичних акцій; 

 використання політичних зв’язків для впливу на процес прийняття 

політико-адміністративних рішень; 

 мобілізація мас за допомогою ЗМІ, створення умов для реалізації 

прямої демократії; 
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 використання медіа для формування певних думок і установок у 

населення. 

2. Нелегальні (або латентні): 

 прямий підкуп чиновників; 

 шантаж бюрократів і публічних осіб; 

 “купівля” посад у структурах виконавчої влади; 

 інвестування грошей у політичні сили різних країн; 

 прийняття “потрібних” законопроектів; 

 лобіювання власних інтересів через політичні/бізнес-кола інших 

держав; 

 відмивання “сірих” капіталів через треті країни, використовуючи 

офіційні фонди, громадсько-політичні рухи, ЗМІ, волонтерські проекти, 

кримінальні структури, тощо [198, с. 141]. 

Для характеристики впливу фінансово-політичних груп на процес 

прийняття управлінських рішень варто проаналізувати їх фінансово-промислові 

активи, адже наявність значних фінансових і людських ресурсів автоматично 

перетворює їх у впливових суб’єктів соціально-економічних і політичних 

процесів. Особливо їх політична вага простежується на регіональному рівні, що 

зумовлюється входженням до структури існуючих фінансово-промислових 

груп, так званих “містоутрвоюючих” підприємств. Згідно зі ст. 16 Закону 

України “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 

щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012–2014 

роки”, містоутворююче підприємство – це “підприємство, на якому зайнято не 

менш як 50 відсотків від загальної кількості осіб, які працюють на 

підприємствах міста (поселення); підприємство, яке на своєму балансі має 

об’єкти соціально-комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що 

обслуговують не менш як 50 відсотків населення міста (поселення)” [141]. 

Такий “оперативний контроль” над цілим містом, а подекуди і районом тієї чи 

іншої області України, дає їм можливість контролювати життєдіяльність певної 

територіальної одиниці й безпосередньо впливати на регіональну політику, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4335-17/paran7#n7
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4335-17/paran7#n7
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делегувати своїх представників у вищі органи державної влади – Верховну Раду 

України та Кабінет Міністрів України. Зокрема, як зазначив голова правління 

ПАТ “Миронівський хлібопродукт” Ю. Косюк: “Кожне підприємство холдингу 

МХП – це не тільки робочі місця безпосередньо на виробництві та соціальна 

відповідальність. Ми створюємо навколо себе цілу систему сфери послуг та 

соціального забезпечення. Відкриваються ремонти одягу, магазини, заклади 

відпочинку, великі та малі сервіси тощо. Це дає змогу розвиватися малому та 

середньому бізнесу” [118]. У свою чергу, підтримка “своїх” представників на 

виборах до вищого законодавчого органу дає можливість розраховувати 

представникам фінансово-промислових груп на подальшу зворотну 

“підтримку”, але вже з боку держави. На думку Ю. Косюка, “містоутворюючі 

підприємства, від яких залежить розвиток малого та середнього бізнесу, мають 

отримувати підтримку з боку держави. Повинна бути система стимулів 

податкового та організаційного характеру, а також ефективна співпраця з 

місцевими громадами, щоб дати можливість бізнесу розвивати міста” [118]. 

Однією з найпотужніших українських фінансово-промислових груп є 

ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент” (System Capital Management), що 

заснована в 2000 р. Головним бенефіціаром “СКМ” відповідно до 

оприлюдненої структури групи і структури власності є Р. Ахметов (народний 

депутат України V і VI скликань від “Партії регіонів”, найбагатший українець 

згідно з Forbes [160]). До складу фінансово-промислової групи “Систем Кепітал 

Менеджмент” входять підприємства фінансового, металургійного, 

енергетичного, гірничого, машинобудівного, телекомунікаційного та інших 

секторів економіки. Загалом група “СКМ” об’єднує понад 100 різноманітних 

компаній, що зареєстровані і функціонують, крім України, у країнах-членах 

Європейського Союзу та Швейцарії. До корпоративного центру (центр 

розробки стратегії й тактик корпорації та ядро прийняття управлінських 

рішень) “СКМ” входять: АТ “СКМ” (Україна), SCM Limited (Кіпр), SCM 

Holdings Limited (Кіпр), SCM Advisors (UK) Limited (Великобританія).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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У 2006 р. керівництвом фінансово-промислової групи було ухвалене 

рішення про проведення програми корпоративної реструктуризації й утворення 

в складі групи галузевих холдингів: гірничо-металургійний бізнес – ТОВ 

“МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ” (міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-

металургійна компанія); енергетичний бізнес – ТОВ “ДТЕК” (паливно-

енергетичний комплекс); фінансовий бізнес – ПАТ “ПУМБ” (Перший 

Український Міжнародний Банк) і ТОВ “Страхова група “АСКА” (“Українська 

акціонерна страхова компанія АСКА” та “Українська акціонерна страхова 

компанія АСКА-Життя”); машинобудування – ТОВ “Corum Group” (раніше 

НВК “Гірничі машини” – гірничодобувна сфера); нерухомість – ТОВ “ЕСТА 

Холдинг” (галузевий холдинг у сфері нерухомості); телекомунікаційний бізнес – 

ПАТ “Укртелеком” (найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, лідер 

серед провайдерів Інтернету), ПрАт “Телекомунікаційна група “Vega” 

(оператор фіксованого телефонного зв’язку); інвестиційний бізнес – компанія 

“UMG INVESTMENTS” (інвестиції у видобуток і торгівлю сировиною); 

транспортний бізнес – транспортний холдинг “Портінвест” (управління 

транспортними активами групи “Систем Кепітал Менеджмент”), ТОВ 

“Лемтранс” (транспортно-експедиторська компанія), ТОВ “ТРАНСІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ” (транспортний бізнес, залізниця); торгівля нафтопродуктами – 

ТОВ “Паралель-М ЛТД”; роздрібна торгівля – компанія “Український Ритейл”, 

сільське господарство – холдинг “HarvEast Holding” (аграрно-промисловий 

комплекс); футбольний клуб – ФК “Шахтар” та “Донбас Арена”; медіа-бізнес – 

медіа-холдинг “Медіа Група Україна” (об’єднує телевізійні, друковані, 

видавничі та new media-проекти групи “СКМ”) тощо [190].  

У зв’язку з бойовими діями на Сході України у 2014–2018 рр. деякі 

об’єкти групи “Систем Кепітал Менеджмент” тимчасово або на постійній 

основі призупинили свій виробничий процес (ідеться про ПрАТ “Авдіївський 

коксохімічний завод”, “Єнакіївський металургійний завод”, “ДТЕК Луганська 

ТЕС”, шахта “Комсомолець Донбасу” тощо). Також було втрачено низку 
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активів на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка 

Крим та окремі регіони Донецької та Луганської областей). 

За оцінками експертів, найрезультативнішим роком “бізнесової експансії” 

“СКМ” є 2012 р. Показовим є те, що майже половина активів фінансово-

промислової групи “Систем Кепітал Менеджмент” (понад 40 об’єктів “СКМ”) 

створені на базі підприємств, побудованих ще за часів СРСР і проданих 

державою цій фінансово-промисловій групі [151]. Станом на 2016 р. дохід 

фінансово-промислової групи “СКМ” становив 11,385 млрд дол. США, а на 

підприємствах “Систем Кепітал Менеджмент” було задіяно понад 300 тис. 

співробітників (70 тис. з яких працювало на підприємствах, розташованих на 

непідконтрольній Україні території) [151]. 

Близькою у бізнес-сфері й за “політичним фронтом” до фінансово-

промислової групи “СКМ” є група компаній “Смарт-Холдинг” В. Новинського, 

заснована у 1999 р. Зокрема, В. Новинський (народний депутат України VII, 

VIII скликань) володіє блокуючим пакетом акцій групи “Метінвест”. Крім 

гірничо-металургійного комплексу, структурними елементами “Смарт-

Холдингу” є такі підприємства: агрохолдинг “HarvEast”, ТМ “Верес”, “Смарт 

Енерджі” (Smart Energy), нафтогазові компанії “Regal Petroleum”, ПрАТ 

“Укргазвидобуток”, ТОВ “Пром-Енерго Продукт”, ТОВ “Він-Пелета”, ПАТ 

“Юнекс Банк”, суднобудівні підприємства “Миколаївська верф SMG”, 

“Херсонська верф SMG”, порт “Очаків” тощо [131]. 

Не менш впливовою є фінансово-промислова група “Інтерпайп”, що була 

створена 22 листопада 1990 р. В. Пінчуком. Головний офіс науково-виробничо-

інвестиційної групи “Інтерпайп” розташований у Дніпрі, однак представництва 

корпорації відкриті в Російській Федерації, Білорусі, Азербайджані, 

Узбекистані, Казахстані, Німеччині, США та Швейцарії. На сьогодні 

основними напрямами діяльності корпорації “Інтерпайп” є металургія, 

машинобудування, трубна промисловість, банківські послуги та мас-медіа. 

Проте із середини 1990-х рр. по перші роки “нульових” група “Інтерпайп” мала 

можливість заробляти на посередницьких операціях, пов’язаних із російським 
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газом і його подальшим перепродажем у країни Центральної та Західної Європи 

[196, с. 57]. 

Група “Інтерпайп” займає третє місце за величиною виробництва 

суцільнокатаних залізничних коліс у світі і загалом входить у десятку 

найбільших світових виробників безшовних труб. Станом на 2014 р. корпорація 

реалізувала близько 850 тис. т трубної і колісної продукції, в 2015 р. показники 

дещо скромніші – 600 тис. т. У корпорації безперервно працюють більш ніж 

11,5 тис. співробітників. Сума сплачених податків і зборів фінансово-

промисловою групою за 2015 р. становить 1,045 млрд грн [255]. До структури 

“Інтерпайп” входить КБ “Кредит Дніпро” (заснований у 1993 р. через компанію 

“Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед”), бенефіціарним власником якої є В. Пінчук. 

Науково-виробничо-інвестиційна група “Інтерпайп” володіє потужним 

медіа-ресурсом: медійна група “StarLightMedia” (включає 6 загальнонаціо-

нальних телеканалів: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ), регіональний 

телеканал “11 Канал” (територія мовлення каналу: Дніпро, Кривий Ріг, 

Нікополь, Кам’янське, Новомосковськ, Підгородне, Верхньодніпровськ, 

Синельниково та інші населені пункти Дніпропетровської області в радіусі 

70 км, Запоріжжя), всеукраїнська російськомовна щоденна газета “Факты и 

комментарии” тощо. Частка глядачів телеканалів медіа-групи StarLightMedia у 

2016 р. становила 28,55% від усього населення України [45]. Також до медіа-

ресурсу входять 3 сейлз-хаузи: StarLight Brand Content (спонсорство та продакт 

плейсмент), StarLight Sales (пряма реклама) і StarLight Digital Sales (реклама 

онлайн). 

До переліку найпотужніших вітчизняних фінансово-промислових груп 

варто включити групу “Приват”. Ця група була заснована чотирма компаніями 

(ТОВ “Віст” (25% акцій), ТОВ “Солм” (21,03%), ТОВ “Сентоза” (25%) та 

“Приват-Інтертрейдинг” (28,97%)) у березні 1992 р., шляхом утворення ЗАТ КБ 

“Приватбанк”. За свідченнями окремих джерел, потужне зростання економічної 

і політичної ваги групи “Приват” збігається з часом тісних зв’язків керівництва 

означеної фінансово-промислової групи з губернатором Дніпропетровської 
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області П. Лазаренком (Прем’єр-міністр України з 28 травня 1996 р. по 18 червня 

1997 р.) [138]. 

До сфери інтересів групи “Приват” входять металургійні підприємства 

(ПАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, ПАТ 

“Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”, ПАТ “Південний 

гірничо-збагачувальний комбінат” тощо), машинобудівні компанії (ПрАТ 

“Одеський машинобудівний завод”, ПАТ “Одеський завод 

сільськогосподарського машинобудування” тощо), нафтогазовидобувні 

структури (британська нафтогазовидобувна компанія “JKX Oil & Gas” (27,54% 

акцій), близько 80% активів якої розташовані в Україні, ТОВ “Полтавська 

газонафтова компанія” тощо) [269]. 

Свого часу до структури фінансово-промислової групи “Приват” входили 

такі офшорні компанії: “Сент Джон Трейдінг ЛТД”, “Блумберг Індастріз 

Л.Л.С.”, “Лансін Коммершал Лімітед”, “Варкідж Лімітед”, “Стреттонвей 

трейдерз енд Консалтанс Лімітед”, “Акретренд Холдинг Лімітед”, “Мінт Дата 

Холдинг Лімітед”, “Равенскрофт Холдінгз Лімітед”, “МКТ Груп Лімітед”, 

“Оксидентал Менеджмент Компані”, “Мортондейл ессетс Лімітед” тощо [138; 

196, с. 60]. 

Безперечно, однією з найприбутковіших структур групи “Приват” була 

ПАТ КБ “ПриватБанк”. Зокрема, станом на 16 грудня 2016 р. банківська група 

ПАТ КБ “ПриватБанк” нараховувала 14 учасників: ПАТ КБ “ПриватБанк”, ТОВ 

“Істейтгарант”, ТОВ “Ел Ті Груп”, ПАТ “Кобос”, ТОВ “Приватофіс”, ТОВ 

“Юридична фірма “А-Лекс”, ТОВ “Українське бюро кредитних історій”, AS 

PrivatBank (Латвійська республіка), SIA Privat Investment (Латвійська 

республіка), SIA PrivatConsulting (Латвійська республіка), SIA PrivatLizings 

(Латвійська республіка), SIA Amber Real (Латвійська республіка), Ukraine 

Mortgage Loan Finance N 1 PLC (Об’єднане Королівство) та UK SPV Credit 

Finance PLC (Об’єднане Королівство) [139]. Проте 18 грудня 2016 р. Кабінет 

Міністрів України підтримав пропозицію Національного банку України та Ради 

фінансової безпеки про перехід “ПриватБанку” у 100% власність держави [128]. 
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Згідно із заявами директорату Національного банку України необхідність 

націоналізації “ПриватБанку” була зумовлена дірою в капіталі цієї фінансово-

кредитної установи в розмірі 150 млрд грн. Зокрема, глава Національного банку 

України В. Гонтарєва (19 червня 2014 р. – 15 травня 2017 р.) заявила, що “понад 

97% корпоративного портфеля “ПриватБанку”, який становив 150 млрд грн на 

1 квітня 2015 р. …”, були виведені на рахунки своїх компаній і компаній своїх 

партнерів у вигляді кредитів [82].  

Також до структури фінансово-промислової групи “Приват” входить один 

з найпотужніших медіа-холдингів України – “1+1 медіа” (7 загальнонаціо-

нальних телеканалів: “1+1”, “2+2”, “ТЕТ”, “ПлюсПлюс”, “Бігуді”, “УНІАН ТБ”, 

“1+1 International”). 

Іншою впливовою фінансово-промисловою групою в Україні є 

“Укрпромінвест”. Незважаючи на те, що концерн “Укрпромінвест” був де-юре 

ліквідований у квітні 2012 р., зв’язки між фінансово-кредитними та 

промисловими об’єктами залишаються актуальними й нині. Порівнюючи 

функціонування фінансово-промислових груп в Україні, можемо простежити, 

що низка з них формалізують та інтегрують свої структури навколо однієї 

керівної компанії (зокрема йдеться про групу “Систем Кепітал Менеджмент”, 

корпорацію “Інтерпайп”), інші ж – офіційно не реєструють керівну інституцію і 

структуру корпорації (наприклад група “Приват”). Тому, аналізуючи 

функціонування концерну “Укрпромінвест”, на нашу думку, не обов’язково 

керуватися лише юридичним фактом ліквідації цієї фінансово-промислової 

групи. 

Заснування і подальше функціонування концерну “Укрпромінвест” 

пов’язують з ім’ям П. Порошенка. Саме він у 1989 р. створив об’єднання 

підприємств “Республіка”, що спеціалізувалося на експорті українського 

кондитерського продукту в країни Африки та Азії. Вже за часів незалежності, в 

1991 р., було утворено нову компанію, що займалася постачанням металу та 

іншої необхідної сировини для кондитерської галузі промисловості – “Біржовий 

Будинок України”. У 1993 р. замість компанії “Біржовий Будинок України” був 
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заснований “Український промислово-інвестиційний концерн”. Згодом, у квітні 

2005 р., “Український промислово-інвестиційний концерн”, до складу якого на 

той час входило понад 30 підприємств різних галузей промисловості, змінив 

свою організаційну структуру, трансформувавшись у “Групу “Укрпромінвест”. 

Як зазначив голова ради директорів корпорації “Укрпромінвест” І. Кононенко 

(перший заступник голови фракції партії “Блок Петра Порошенка”, народний 

депутат України VIII скликання): “реорганізація – це перший крок для роботи із 

західними аудиторськими компаніями і банками ... перше, що просять західні 

партнери – дайте корпоративний баланс” [88]. Загалом бізнес-група 

“Укрпромінвест” на час ліквідації контролювала підприємства, що охоплювали 

кондитерську, аграрну, транспортну й машинобудівну галузі промисловості. 

До структури фінансово-промислової групи “Укрпромінвест” входили 

кондитерська корпорація “Рошен”, ТОВ “Укрпромінвест-Агро”, ТОВ 

“Укрпромінвест – Авто”, ПАТ “Черкаський автобус”, ТОВ “Торговий дім 

“ІСТА”, ДП “Укравтозапчастина”, ПрАТ “Кузня на Рибальському”, корпорація 

“Рідна Марка” тощо.  

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на 

вересень 2003 р. 24,93% акцій “Укрпромінвесту” належало чотирьом 

офшорним компаніям: Ukrprominvest Holding Ltd (Панама), Agroprodimpex 

Cyprus Ltd (Кіпр), Fairbrook Enterprises Limited (Сполучене Королівство) та 

Willenhall Trading Limited (Сполучене Королівство) [88]. 

На сьогодні найпотужнішими структурами фінансово-промислової групи 

“Укрпромінвест” є корпорації “Рошен” і холдинг “Укрпромінвест-Агро”. 

Зокрема, згідно з оприлюдненою асоціацією “Укрцукор” інформацією, лідером 

постачання цукру на експорт у 2016–2017 рр. став “Вінницький комбінат 

хлібопродуктів № 2” (структурна одиниця “Укрпромінвест-Агро”) з обсягом 

виробництва 152,5 тис. т цукру на суму 74,7 млн дол. США [87]. 

До медіа-ресурсів групи “Укрпромінвест” належить “5 канал”. Раніше 

фінансово-промислова група контролювала медіа-холдинг “KP Media”, 

найціннішими активами якого були інтернет-портал Bigmir.net та 
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Korrespondent.net. Показовим є те, що “KP Media” перебувала у власності 

П. Порошенка та медійної групи №United Media Holding№ – основний власник 

Б. Ложкін (Глава Адміністрації Президента України з 10 червня 2014 р. по 

29 серпня 2016 р.). 

Список ТОП-5 найпотужніших корпорацій України завершує “Group DF” 

Д. Фірташа. На сьогодні це одна з “наймолодших” фінансово-промислових груп 

в Україні – лише у 2007 р. Д. Фірташ консолідував свої активи в єдину 

групу. А вже у 2012 р. консолідований дохід “Group DF” сягав понад 6 млрд 

дол. США [31]. 

Фінансово-промислова група “Group DF” була утворена навколо компанії 

“Eural Trans Gas Kft”, що займалася торгівлею газу з державами Середньої Азії 

(переважно з Туркменістаном). У 2003 р., на зміну “Eural Trans Gas Kft”, була 

заснована компанія “EMFESZ Kft” (Угорщина), сфера інтересів якої зачіпала 

енергетичну галузь. Не змінюючи традицій, у 2004 р. Д. Фірташ долучився до 

утворення спільно з “Газпромом” українсько-російської компанії 

“РосУкрЕнерго АГ”, яка постачала середньоазійський газ в Україну та держави 

Європи до кінця 2008 р. Саме енергетична сфера стала ядром утворення 

фінансово-промислової групи – “Group DF”. 

За станом на 2018 р. до структури фінансово-промислової групи “Group 

DF” входять підприємства хімічної промисловості (“Ostchem Holding AG”), 

титанової (ТОВ “Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат”, ТОВ 

“Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”, ТОВ “Юкрейніан 

Кемікал Продактс” тощо), аграрно-промислового комплексу (ТОВ “Синьків 

Агро”) тощо. Також у власності “Group DF” перебувають потужні медійні 

ресурси: “Інтер Медіа Груп” (група володіє 100% акцій ПАТ “Телеканал 

“Інтер”, 90% – “Кіно-ТБ” (телеканал “Enter-фільм”), 90% – “Музика-ТБ” 

(телеканал “Піксель”) та телеканалами “К1”, “К2”, “Мега”, “НТН”, “Zoom” 

тощо) [117]. 

Іншою не менш потужною фінансово-промисловою групою є 

“Індустріальна Спілка Донбасу” (більш відома як корпорація “Індустріальний 
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союз Донбасу”), що заснована в 1995 р. Саме з корпорації “ІСД” у 2000 р. і 

утворилася група “Систем Кепітал Менеджмент”. Як зазначають дослідники, 

витоки цього корпоративного утворення можна знайти в структурах, близьких 

до А. Брагіна та Є. Щербаня [196]. Офіційно ж одними із засновників “ІСД” 

вважають В. Гайдука – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 

(10 жовтня 2006 р. – 12 травня 2007 р.) та заступника голови Донецької 

обласної адміністрації (1994–1996). На сьогодні генеральним директором 

корпорації “ІСД” є О. Мкртчан, а головою ради директорів компанії з 2002 р. є 

С. Тарута. 

Компаніями-засновниками “Індустріальної Спілки Донбасу” виступили 

Донецька торговельно-промислова компанія, Донецьке регіональне об’єднання 

Академії технологічних наук України, ЗАТ “Візаві” (м. Донецьк), Академія 

економічних наук України (м. Донецьк), ТОВ “Проектно-будівельне 

підприємство “Азовінтекс” (м. Маріуполь) тощо. Присутність серед 

засновників компаній впливових державних інституцій і потужних фінансово-

промислових центрів забезпечило новоутвореній корпорації повну підтримку 

місцевої влади і частково – центральної [196, с. 54]. Основним джерелом 

отримання ренти “ІСД” стало монопольне право від держави на постачання 

газу на всі підприємства Донецької області. У 2009 р. контрольний пакет акцій 

(50% + 2) [77] був проданий російським інвесторам, зокрема О. Катуніну 

(засновник і акціонер металургійної компанії “Евразхолдинг” до 2004 р.). 

Продаж акцій пройшов за участі російського банку “Внешэкономбанк”. 

Результатом угоди став вихід В. Гайдука з числа акціонерів, а С. Тарута і 

О. Мкртчан зберегли за собою 49,99% акцій корпорації. 

На сьогодні корпорація “ІСД” є одним із провідних виробників сталі в 

Центральній і Східній Європі з показником виробництва в понад 10 млн т на 

рік. Зокрема, у 2004 р. прибуток фінансово-промислової групи становив 1358 млн 

грн, а металургійні підприємства “ІСД” (ПАТ “Алчевський металургійний 

комбінат”, “Дніпровський металургійний комбінат” тощо) виробили 8,57 млн т 

сталі, 7,12 млн т прокату, і 5,93 млн т чавуну. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
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Корпорація “ІСД” також володіє медіа-холдингом “Медіа Інвест Груп”, 

до якого входять видання “Економічні вісті”, “Експерт Україна”, “Статус. 

Економічні вісті”, “UBP. Український бізнес-портал” тощо [77]. Корпорація 

“Індустріальний Союз Донбасу” також має активи в спортивній галузі: ФК 

“Металург” (Донецьк) та хокейний клуб “Сокіл” (Київ). 

Також варто згадати іншу потужну корпорацію – “Development 

Construction Holding” (ТОВ “Девелопмент Констракшн Холдинг”), яку 

пов’язують із харківським бізнесменом О. Ярославським. Донедавна в 

структуру фінансово-промислової групи “Development Construction Holding” 

входив один з найбільших банків України – ПАТ “Укрcиббанк”. Проте у 2006 р. 

інвестором “Укрcиббанку” з часткою 51% стала одна з найбільших у світі 

банківських груп “BNP Paribas S.A”. До 2010 р. частка власності “BNP Paribas 

S.A” в “Укрcиббанку” збільшилась до 99,99%. За станом на 2018 р. структура 

власності банку є такою: “BNP Paribas S.A” (60% акцій) та Європейський банк 

реконструкції та розвитку (44%) [25]. 

Потужним агроіндустріальним холдингом на території України є ПАТ 

“Миронівський хлібопродукт”, заснований у 1998 р. Ю. Косюком (на цей час 

належить 63% акцій). На 2015 р. група компаній “Миронівський хлібопродукт” 

охоплювала більше ніж 50% ринку промислового виробництва м’яса птиці в 

Україні [67].  

У структурі групи компанії ПАТ “Миронівський хлібопродукт” 

виділяють три напрями діяльності: рослинництво (ПрАТ “Зернопродукт МХП”, 

ТОВ “НВФ “Урожай”, ПрАТ “Агрофорт”), тваринництво/переважно 

птахівництво (СТОВ “Старинська птахофабрика”, ДП “Птахофабрика 

“Перемога Нова”, ТОВ “Вінницька птахофабрика”, ПрАТ “Миронівська 

птахофабрика”), інша сільськогосподарська діяльність (ТОВ “Птахофабрика 

“Снятинська Нова”, ВП “Черкаський завод залізобетонних виробів”) тощо 

[192]. 

Іншою впливовою фінансово-промисловою групою є “Континіум”. 

Заснована група була в 1992 р. І. Єремеєвим (народний депутат України IV, VII, 
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VIII скликань, загинув у 2015 р.) та С. Іваховим (народний депутат України VII, 

VIII скликань). Проте свого часу до акціонерів фінансово-промислової групи 

входили, крім двох вищезазначених підприємців, – П. Димінський (народний 

депутат України IV скликання) та С. Лагур [75]. За даними Державної 

податкової служби України, станом на 2012 р. до структури фінансово-

промислової групи “Континіум” входило 224 компанії. Для порівняння, на той 

самий відтинок часу до структури інших фінансово-промислових груп входило: 

1089 підприємств – група “Приват”, 342 – корпорація “Індустріальна Спілка 

Донбасу”, 348 – група “Укрпромінвест”, 809 – корпорація “Систем Кепітал 

Менеджмент”, 307 – агрохолдинг “Авангард” (власник – О. Бахматюк в 2006–

2007 рр. заступник голови правління НАК “Нафтогаз України”), 314 – 

фінансово-промислова група “Фінанси та Кредит” (власник – К. Жеваго, 

народний депутат III, IV, V, VI, VII, VII скликань), 242 – науково-виробничо-

інвестиційна група “Інтерпайп”, 172 – холдинг “Group DF”, 196 – фінансово-

промислова група “Енергетичний стандарт” (власник К. Григоришин, за 

окремими оцінками контролює Державне підприємство “Національна 

енергетична компанія “Укренерго”) [212], 136 – “Універсальна інвестиційна група”, 

63 – “Укрпідшипник” (пов’язують із братами Клюєвими – С. Клюєвим – 

народний депутат України V, VI, VII, VIII скликання та А. Клюєвим – Глава 

Адміністрації Президента України 24 січня 2014 – 25 лютого 2014 р., Секретар 

РНБО 14 лютого 2012 р. – 24 січня 2014 р., народний депутат України та ін. [16]), 

114 – фінансово-промислова група “Донецьксталь (Енерго)” (власник – В. Нусенкіс), 

28 – корпорація “Лукойл” (засновник-власник – В. Алекперов), “Інвестиційно-

фінансова група “ТАС” (власник – С. Тігіпко – Віце-прем’єр-міністр України 

(2010–2012)), 105 – група компанія “Смарт-Холдинг” (власник – В. Новинський – 

народний депутат України VII, VIII скликань) [133]. 

За станом на 2015 р. до групи “Континіум” входили такі підприємства: 

ТОВ “Торговий дім “Континіум-Галичина”, “West Oil Group”, ПАТ “Континент 

Нафто Трейд”, ТОВ “Золотий екватор”, ТОВ “Торговий дім “Західна молочна 
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група”, ТОВ “Клуб сиру”, ПрАТ “Галичина”, ПАТ “Херсонський НПЗ”, ПАТ 

“Банк інвестицій та заощаджень” тощо. 

Після смерті І. Єремеєва з фінансово-промислової групи “Континіум” та 

співзасновників мережі “WOG” вийшов львівський бізнесмен, власник ФК 

“Карпати” та телеканалу “ZiK” П. Демінський. За наявною інформацією, на цей 

час оперативний контроль над групою “Континіум” перейшов у руки бізнес-

партнерів І. Єремеєва – С. Івахіва та С. Лагура – за підтримки певної групи 

народних депутатів України [55]. 

Варто зауважити, що до списку найвпливовіших фінансово-політичних 

груп в Україні за станом на 2018 р. можна було б віднести і так звану “сім’ю” 

В. Януковича. Проте у зв’язку з кримінальними справами щодо членів “сім’ї”, 

переслідуванням фігурантів цих справ як на території України, так і поза нею; 

накладеними на членів фінансово-політичної групи санкціями країн-членів 

Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки структурні одиниці 

фінансово-політичної групи “сім’я” перейшли переважно в “тінь” або 

перереєструвалися на підставних осіб, що сильно ускладнює процес 

дослідження цієї політико-економічної групи. 

Безперечно, список впливових фінансово-промислових груп в Україні не 

обмежується вищезазначеними. Проте саме ці корпоративні утворення є 

яскравим прикладом трансформації фінансово-промислових груп у фінансово-

політичні з подальшим використанням ними політичного й адміністративно-

управлінського ресурсу заради приватних інтересів. 

Процес інституалізації взаємовідносин фінансово-промислових груп із 

владою в Україні суттєво відрізнявся від подібних практик демократичних 

держав. У високорозвинутих державах зі сталими демократичними традиціями 

у взаємовідносинах між корпораціями та державою існують проміжні 

структури у вигляді різноманітних лобістських структур, спеціалізованих 

державних і недержавних інституцій. Адже незалежно від пануючих у державі 

соціально-економічних парадигм “старі” демократії намагаються й далі 

дотримуватися принципу поділу бізнесу і влади. Зокрема, як свого часу 
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зазначив відомий греко-французький соціолог, марксист-структураліст 

(поєднував ортодоксальний ленінізм з єврокомунізмом) Н. Пуланзас: 

“Капіталістична держава найкраще слугує інтересам капіталістичного класу 

лише тоді, коли панівний клас не бере участі в політичному управлінні” [281]. 

В Україні, натомість, фінансово-промислові групи почали використовувати 

загальну політичну структуру держави для реалізації власних інтересів, що 

спричинило їх трансформацію у фінансово-політичні. За роки незалежності в 

Україні були спроби формалізувати та інституалізувати правила 

взаємовідносин великого капіталу і влади за посередництва різноманітних 

лобістських структур: проектів законів України “Про правовий статус груп, 

об’єднаних спільними інтересами (лобістських груп) у Верховній Раді України” 

(від 03 листопада 1999 р.), “Про лобіювання в Україні” (від 13 квітня 1999 р.), 

“Про діяльність лобістів у Верховній Раді України” (від 09 листопада 2005 р.), 

“Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів” (від 22 

квітня 2009 р.), “Про лобізм” (від 20 вересня 2016 р.), “Про лобіювання” (від 05 

жовтня 2016 р.), “Про публічну адвокацію” (від 19 січня 2017 р.), “Про 

забезпечення прозорості та законності комунікації із суб’єктами владних 

повноважень” (від 20 вересня 2017 р.) тощо. Проте такі спроби не знайшли свого 

логічного завершення у вигляді прийнятих законів. Це зумовлено 

зацікавленістю окремих представників фінансово-політичних груп в 

українському парламенті у збереженні “корупції на зв’язках”. Адже такі зв’язки 

є головним інструментом збереження патрон-клієнтських відносин у політико-

економічному істеблішменті [171].  

Функціонування фінансово-політичних груп в Україні простежується на 

всіх щаблях державної влади: загальнонаціональному, регіональному та 

місцевому рівнях. Безперечно, найбільша зацікавленість фінансово-політичних 

груп у представленні власних інтересів спостерігається на загальнодержавному 

рівні: Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України. Постійне 

представництво фінансово-політичних груп у парламенті та уряді дали їм 

можливість отримувати певні преференції незалежно від електоральних циклів. 
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Як зазначає українська дослідниця І. Работягова: “Сталося це за рахунок 

підтримки бізнесом неінституціалізованих політичних сил, які були включені у 

систему неформального розподілу привілеїв” [152]. У свою чергу, 

“приватизація” партій пройшла через формування їх фінансової залежності від 

кількох “спонсорів”, що входили до тієї чи іншої фінансово-політичної групи. 

Можливість “привласнити” політичні партії була зумовлена недостатнім 

фінансуванням партій та виборчих кампаній із Державного бюджету країни. 

Членські внески, за підрахунками дослідників, можуть забезпечити лише 7–15% 

від загальних витрат політичних сил у період виборчих кампаній, що 

підштовхнуло їх до пошуку нових джерел надходжень коштів [196, с. 96]. 

Також показовою особливістю українського партійного будівництва є 

намагання представників великого бізнесу одночасно фінансувати кілька 

політичних сил з метою мінімізації ризиків. 

Перші прояви бажання фінансово-політичних груп бути представленими 

в центральних органах влади припадають на 1996 р. Проте ще на початку 90-х рр. 

ХХ ст. були створені регіональні політичні партії: “Партія праці” (очолювана 

генеральним директором заводу “Норд” В. Ландиком, заступником голови партії 

був М. Азаров), “Ліберальна партія України” (очолював бізнесмен І. Маркулов), 

“Всеукраїнське об’єднання “Громада” (очолював П. Лазаренко) тощо. А вже у 

1998 р., на парламентських виборах, великий бізнес активно розпочав 

делегувати своїх представників до Верховної Ради України. Такі прагнення 

фінансово-політичних груп вийти поза “регіональні кордони” зумовлювалися їх 

бажанням поширити свій бізнес-вплив як на всю територію України, так і поза 

нею. У свою чергу, утворення “власної” партії давало можливість 

інституалізувати свою присутність у вищому законодавчому органі держави та 

вплинути на формування уряду. Крім зазначених причин, заінтересованість 

представників корпоративних утворень бути представленими у вищому 

законодавчому органі держави, на наше переконання, зумовлювалася такими 

чинниками: 
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 особиста присутність або присутність довірених людей у 

парламенті дає можливість більш результативно впливати на процес прийняття 

й ухвалення відповідних рішень; 

 доступ до законодавчої влади забезпечує контроль над 

упровадженням необхідних законопроектів та законів; 

 присутність у парламенті дає безпосередній доступ до “тіла” 

перших осіб держави з метою реалізації приватних інтересів; 

 присутність у Верховній Раді України дає змогу чинити тиск на 

виконавчу гілку влади; 

 з 2004 по 2010 р. та з 2014 р. по наш час наявність власної фракції 

або групи депутатів давала можливість безпосередньо впливати на склад 

Кабінету Міністрів України; 

 наявність депутатського мандата забезпечує персональний імунітет 

та імдемнітет тощо. 

У виборах 1998 р. до Верховної Ради України Центральною виборчою 

комісією було зареєстровано в загальнодержавному окрузі 3605 кандидатів у 

народні депутати від політичних партій і блоків (із 30 політичних партій і 

блоків лише 8 подолали 4% бар’єр) і 4278 кандидатів у народні депутати в 

одномандатних округах. Серед загальної кількості кандидатів (7883), 1533 

офіційно були представниками бізнесу. Серед усіх представників бізнесу до 

складу парламенту пройшли 96 кандидатів, що склало 21,57% від 

конституційного складу Верховної Ради України. У зв’язку з прийняттям 

Закону України “Про внесення змін до Конституції України” [143] і подальшою 

трансформацією форми правління (з президентсько-парламентської на 

парламентсько-президентську республіку) зацікавленість великого бізнесу в 

делегуванні своїх представників до парламенту тільки зросла. Бажання 

великого капіталу увійти до Верховної Ради України з 2005 р. також 

посилювалося прагненням захистити свою власність від “нової хвилі” 

приватизаційних процесів, а також оновити “старий” політичний клас (який не 

виправдав сподівань великого бізнесу). Саме події 2004–2005 рр. стали 
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відправною точкою зміни мотивації участі великого бізнесу в політиці: на зміну 

бажанню використовувати державну владу як інструмент розширення свого 

економічного впливу прийшло бажання зберегти існуючі активи, 

використовуючи всі доступні методи. Саме це спонукало представників 

великого бізнесу масово “йти у владу” на парламентських виборах 2006 р. [169, 

с. 30]. Керівники фінансово-політичних груп ішли в парламент разом зі своїми 

командами, що призвело до монополізації вищого законодавчого органу 

держави та обмежило здатність політичної еліти до ротації. Зокрема, як 

свідчить статистика, 96% народних депутатів України VI скликання Верховної 

Ради України були депутатами і в попередньому скликанні [134, с. 63].  

Станом на 2004 р. більшість потужних фінансово-промислових груп 

справляла безпосередній вплив на партійно-політичні організації: СДПУ(о), 

“Партія регіонів”, партія “Солідарність”, політична партія “Трудова Україна”, 

“Блок Юлії Тимошенко” тощо. У свою чергу, такі партії не здатні були 

відігрівати таку ж саму соціально-політичну роль, як відповідні політичні 

інституції в розвинутих демократичних державах. Вони виступали 

надбудовами існуючих фінансово-політичних груп, що зумовлювало їх 

“кулуарне походження”, відсутність ідеологічних установок і базової 

електоральної підтримки. Масова партійна робота або була повністю відсутня, 

або ж набувала характеру “карнавалу”: проведення різноманітних концертів 

естрадних виконавців, фестивалів та інших розважальних заходів, направлених 

на рекламу політичної сили [108, с. 17]. Змістом функціонування таких партій 

стало не представництво інтересів населення України, а задоволення амбіцій і 

прагнень партійних “спонсорів-власників”. Разом з тим парламентські фракції і 

депутатські групи перетворилися з демократичного механізму вирішення 

суспільно-політичних проблем в інструмент лобіювання вузькокорпоративних 

інтересів [169, с. 32–33]. 

З 2010 р., після скасування Конституційним Судом України дії 

конституційних змін, що були внесені у 2004 р. Верховною Радою України 

[164], інтерес фінансово-політичних груп був переорієнтований з вищого 
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законодавчого органу країни на Кабінет Міністрів України. Адже присутність 

своїх представників в уряді держави давала безпосередній доступ до контролю і 

розподілу стратегічних ресурсів. Із відновленням дії окремих положень 

Конституції України 2004 р. у лютому 2014 р. [140] представництво фінансово-

політичних груп у Верховній Раді України стало пріоритетною ціллю їх 

діяльності.  

На 2018 р. власники фінансово-політичних груп “утримують” різні 

політичні сили. Зокрема, фінансування політичної партії “Опозиційний 

блок” (прямий нащадок “Партії регіонів”) переважно здійснює Р. Ахметов 

та так звана група “РосУкрЕнерго”, очолювана С. Льовочкіним та Д. Фірташем. 

У свою чергу, згідно з аналізом експертів, до фінансово-політичної групи 

Р. Ахметова входять 24 народних депутати України на чолі з О. Вілкулом та 

Ю. Воропаєвим. Зокрема, в партії існує “Опозиційний уряд”, який 

очолюють один із найближчих соратників Р. Ахметова – Б. Колесніков 

(корпорація “Конті”) та В. Новинський. До групи Фірташа-Льовочкіна 

входять 19 народних депутатів, очолюваних С. Льовочкіним та офіційним 

головою “Опозиційного блоку” Ю. Бойком. Також до цієї політсили 

входить група впливу В. Медведчука, представлена народними депутатами 

України Н. Шуфричем, В. Німченком та Т. Козаком [90]. Варто зауважити, 

що у Верховній Раді України VIII скликання фракція політичної партії 

“Опозиційний блок” нараховує 43 народних депутати. Проте таке 

представництво різних фінансово-політичних груп у межах однієї 

політичної сили є результатом не парламентських виборів 2014 р., а більш 

ранніх політичних і бізнесових процесів. Ідеться про конфлікт між 

представниками фінансово-політичних груп ще з 2010 р. – моменту обрання 

В. Януковича Президентом України. Так, на початку президентської 

каденції В. Януковича велася жорстка боротьба за контроль над основними 

“грошовими потоками” в державі та призначення “довірених людей” на 

вищі посади високодохідних державних підприємств: ТОВ “Запорізький 

титано-магнієвий комбінат” (у 2012 р. стало власністю корпорації “Group 
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DF”), ПАТ “Укргідроенерго”, “Укрспецекспорт” тощо. Надалі протистояння 

посилювалося через бажання фінансово-політичних груп одноосібно 

впливати на рішення В. Януковича. Це протистояння може знайти своє 

логічне завершення у вигляді розколу політичної сили на парламентських і 

президентських виборах 2019 р. (відмова Р. Ахметова фінансувати 

передвиборчу кампанію Ю. Бойка) тощо. 

У свою чергу, Блок Петра Порошенка “Солідарність” переважно 

“підтримує” група “Укрпромінвест” і наближені до неї фінансово-політичні 

групи. Зокрема, П. Порошенко на свою президентську кампанію 2014 р. 

витратив 95,6 млн грн з власної кишені [100]. 28 серпня 2015 р. політичні 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” та “Український 

демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка” об’єдналися в 

єдину партію для участі в місцевих виборах 2015 р. Зокрема, за деякими 

свідченнями, фінансово-політична група “РосУкрЕнерго” (“Group DF”) 

також активно фінансувала і партію В. Кличка, про що, зокрема, свідчить 

тогочасна публічна підтримка С. Льовочкіним та Д. Фірташем ідеї 

об’єднання цих двох політичних сил [106]. Також серед “спонсорів” 

політичної сили називають таких нардепів-бізнесменів, як: О. Третьяков, Г. Загорій 

(голова наглядової ради фармацевтичної компанії “Дарниця”), О. Бакуменко 

(голова ради директорів Асоціації “Союз птахівників України”) та ін. За 

станом на 2018 р. серед високопосадовців і видних політичних діячів в 

Україні часто зустрічаються “вихідці” з групи “Укрпромінвест”: П. Порошенко 

(Президент України), В. Гонтарєва (голова Національного банку України з 

19 червня 2014 по 15 березня 2018 р.), Д. Вовк (із червня 2016 р. голова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг), І. Кононенко (перший заступник 

голови фракції партії “Блок Петра Порошенка”) та ін. 

У свою чергу, спонсорами партії “Народний фронт” згідно з офіційною 

декларацією, наданою на виборах Центральній виборчій комісії, є 9 чинних 

народних депутатів: Т. Донець, А. Іванчук, С. Пашинський, М. Мартиненко, 
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П. Пинзеник, В. Шкварилюк (пожертви на суму 1 200 000 грн). Проте для 

багатьох з вищезазначених сума, яку вони вносили, сягала понад половини їх 

офіційних річних доходів, що вказує на інше джерело фінансових надходжень 

партії. Зокрема, “спонсорування” цієї партії пов’язують з іменем І. Коло-

мойського (крім М. Мартиненка), який на час парламентських виборів 2014 р. 

надав свої потужні медіа-ресурси у використання зазначеній політсилі [30]. 

Також неодноразово з’являлася інформація про “дружні” відносини лідера 

“Народного фронту” А. Яценюка з Р. Ахметовим. 

З іменем І. Коломойського асоціюються й інші політсили, крім 

“Народного фронту”: партією “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”, та 

окремими депутатами депутатської групи “Відродження”.  

Потужною фінансово-політичною групою є “Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” Ю. Тимошенко. Свого часу спонсорами “Блоку Юлії 

Тимошенко” (до розколу в київській та львівській обласних організаціях 2010 р.) 

були О. Фельдман (“Концерн АВЕК”), Б. Губський, брати Буряки 

(“Брокбізнесбанк”), Т. Васадзе (“АвтоЗАЗ”), К. Жеваго (банк “Фінанси та 

кредит”, Полтавський ГОК), О. Абдуллін (“Гермес інвестхолдинг”), Є. Стрибава 

(“Гаврилівські курчата”), А. Верьовський (ЗАТ “Соняшник”, ТОВ “Агро-

експорт”, ТОВ “Холдінвест”, ТОВ “Украгроекспорт”), Н. Королевська 

(“Луганськхолд”) та ін. [30]. Сьогодні “Батьківщину” і Ю. Тимошенко 

пов’язують із “газовим лобі” в “Опозиційному блоці”, а також із В. Медведчуком 

[166]. 

Депутатську групу “Воля народу”, до якої входить 19 народних депутатів 

(7 листопада 2017 р. вийшов із групи В. Литвин і нині у складі групи перебуває 

18 народних депутатів), частково пов’язують із фінансово-політичною групою 

“Континіум”. Проте в цій депутатській групі присутні представники 

різноманітних фінансово-політичних груп, які не змогли чи не захотіли 

підтримувати якусь конкретно політичну силу: Я. Москаленко, О. Фельдман, 

С. Івахів та ін. Свого часу до депутатської групи входили І. Єремеєв та 

скандальний бізнесмен-політик О. Оніщенко. 
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Отже, сучасний український парламент – це поле активної лобістської 

діяльності галузевого і корпоративного капіталу, в якому, на відміну від органів 

виконавчої влади, спостерігається виразна тенденція до безпосереднього 

представництва інтересів окремих фінансово-політичних груп [150, с. 190]. 

“Олігархізація” партій в Україні в умовах існування нестабільного 

інституційного середовища мала й об’єктивні причини. Згідно із “залізним 

законом олігархії” Р. Міхельса в демократичному суспільстві “партіям 

об’єктивно притаманна тенденція до олігархізації, адже суть будь-якої 

організації містить у собі завжди глибокоаристократичні риси. Організація 

завершує остаточний поділ всякої партії на меншість, яка керує, і більшість, 

якою керують. Із посиленням організації демократія починає зникати” [113, 

с. 30]. За умови мажоритарної системи кандидат, який має потужні фінансові, 

адміністративні, людські та медійні ресурси (або має доступ до таких), має 

більше шансів бути обраним до вищого законодавчого органу країни. У свою 

чергу, за умови функціонування пропорційної виборчої системи, кандидати, які 

обираються за партійними списками, переважно боряться не за підтримку 

населення, а за місце в самому списку. В умовах пропорційної виборчої 

системи “партія стає єдиним виборчим округом” [60, с. 307]. Місце ж у 

партійному списку, в українських реаліях, залежить від політико-економічної 

ваги того чи іншого кандидата та його наближеності до тієї чи іншої фінансово-

політичної групи, здатності вдало лобіювати її інтереси. Професійні якості, 

моральний образ кандидата не мають фактично жодного значення (достатньо 

згадати наявність у парламенті народних депутатів, які мають судимості). Тому, 

на думку окремих експертів, процес “олігархізації” українських партій був 

закладений у них із перших років незалежності.  

Доступ до законодавчої і виконавчої влади дає можливість фінансово-

політичним групам контролювати і безпосередньо впливати на “силовий блок” 

держави (Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України, 

Генеральну прокуратуру України тощо) з метою захисту власних інтересів і 

тиску на своїх опонентів. Тому для України є стандартною практикою 
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наявність значної кількості кримінальних справ у представників “опозиційних” 

до влади фінансово-політичних груп. 

Вирішення проблеми входження фінансово-політичних груп у систему 

влади, на нашу думку, вбачається у формалізації лобістської діяльності (будь то 

“американська”, “французька” або “німецька” модель). Адже існування 

легальних механізмів комунікації влади і великого бізнесу дасть змогу 

зменшити рівень корупції в суспільстві та забезпечить рівномірний доступ 

заінтересованих сторін до центрів прийняття адміністративно-управлінських 

рішень. 

Іншим важливим інструментом впливу фінансово-політичних груп на 

формування суспільної думки щодо актуальних проблем сучасності як у межах 

власної держави, так і поза нею є засоби масової інформації. Адже мас-медіа є 

“гібридним” інструментом впливу фінансово-політичних груп на формування 

державної політики і механізмом боротьби в політико-корпоративних війнах. 

Така ситуація призвела до зневіри громадян в українських ЗМІ. Зокрема, 

свідченням цього є результати соціологічного дослідження, проведеного GfK 

Ukraine на замовлення ГО “Медіаварта”, за яким 71% респондентів дали 

ствердну відповідь на питання: “Чи вважаєте ви, що провідні ЗМІ належать 

українським олігархам, і це негативно впливає на виконання журналістами 

своєї місії?” [178].  

На думку заслуженої журналістки України Д. Дуцик, початок процесу 

“привласнення” фінансово-політичними групами засобів масової інформації 

припадає на 1996 р. На 2002 р. українські ЗМІ остаточно перетворилися в 

інструмент пропагандистської боротьби фінансово-політичних груп: як 

провладних, так і опозиційних [58, с. 87].  

Спроба обмеження впливу фінансово-політичних груп на діяльність ЗМІ 

була зроблена в межах політики “деолігархізації”, розпочатої на вимогу 

Євромайдану Президентом України П. Порошенком. Зокрема, Закон України 

“Про телебачення і радіомовлення” [142] та Рішення Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення “Про затвердження Порядку 



192 
 

подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

інформації про структуру власності та відповідних форм документів 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги” від 21 січня 2016 р. 

[163] зобов’язали телерадіокомпанії надати відомості щодо своїх кінцевих 

бенефіціарів. 

Згідно з результатами дослідження телевізійної аудиторії 

“Індустріального телевізійного комітету”, ТОП-20 телеканалами України (дані, 

взяті за основу, розраховані за березень 2017 р. для вибірки: індивіди віком 

4 роки і старше, які проживають на всій території України) є:  

1. Канал Україна 

2. 1+1 

3. Інтер 

4. СТБ 

5. ICTV 

6. НТН 

7. Новий канал 

8. ТЕТ 

9. 2+2 

10. Піксель 

11. ПлюсПлюс 

12. 112 Україна 

13. К1  

14. Enter-фільм 

15. НЛО ТВ 

16. Мега 

17. News One 

18. М1  

19. Бігуді 

20. UA:Перший/ЕРА [206]. 

Показовим є те, що власниками всіх рейтингових телеканалів в Україні є 

представники фінансово-політичних груп. Зокрема, кінцевим бенефіціарним 

власником ТОВ “ТРК “Україна” (телеканали “Україна” і “НЛО ТВ”) є 

фінансово-промислова група “Систем Кепітал Менеджмент”. Медіа-активи ця 

фінансово-промислова група, активно скуповувала в 2012–2014 рр. Станом на 

2018 р. до “Медіа Групи Україна” входять загальнонаціональний телеканал 

“Україна”, “Індиго TV”, молодіжний телеканал “НЛО TV” та тематичні канали 

“Футбол 1”/“Футбол 2”. До складу корпорації “СКМ” також входить 

“Регіональна Медіа Група” (канали “Донбас”, “34 канал” та “Сигма), компанія 

“Діджитал Скрінз” (oll.tv), сейлз-хаус “Медіапартнерство”, продакшн-компанії 

http://oll.tv/
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“Теле Про”, “Front Cinema” та “Допоможемо ТБ”, а також видавничий холдинг 

ПрАТ “Сьогодні Мультимедіа” (газета “Сегодня”) тощо [191]. 

Бенефіціарами телеканалів: ТОВ “ТРК “Студія 1+1”, ПАТ “Телекомпанія 

“ТЕТ”, ТОВ “Гравіс-Кіно” (телеканал “2+2”), ТОВ “Рєал Істейт – ТВ” 

(телеканал “Бігуді”) є І. Коломойський та І. Суркіс. У свою чергу, 

бенефіціарами ТОВ “ГРАВІС” (телеканал “ПлюсПлюс”) є І. Коломойський та 

його бізнес-партнер по групі “Приват” Г. Боголюбов. До медіа-холдингу “1+1 

медіа” фінансово-промислової групи “Приват”, крім вищезазначених засобів 

масової інформації, також входять ще два телеканали (“УНІАН ТБ”, та “1+1 

International)”, інформаційно-новинні майданчики (“УНІАН”, “ТСН.ua”, 

“Главред.info”), інтернет-сайти (“Телекритика”, “Дуся”) та виробничий 

департамент “1+1 продакшн” тощо. 

Кінцевими бенефіціарами ПрАТ “Телеканал “Інтер”, ТОВ “ТРК “Музика 

ТВ” (телеканал “Піксель”), що входять до медіа-групи “Inter Media Group”, 

є Д. Фірташ, С. Льовочкін (народний депутат України VI, VII, VIII скликань та 

Глава Адміністрації Президента України (25 лютого 2010 р. – 17 січня 2014 р.), 

В. Хорошковський (Перший віце-прем’єр-міністр України (22 лютого 2012 р. – 

24 грудня 2012 р.), Голова Служби безпеки України (11 березня 2010 р. – 18 січня 

2012 р.) та С. Плужнікова (дружина покійного народного депутата України 

І. Плужнікова). У ТОВ “Телестудія “Служба інформації” (телеканал “НТН”), 

телеканали “К1”, ТОВ “Телеканал “Мега”, ТОВ “Телерадіокомпанія “КІНО ТВ” 

(Enter-фільм), що входять також до медіа-групи “Inter Media Group”, серед 

бенефіціарів С. Плужнікова відсутня.  

Власником ТОВ “Новини 24 години” (телеканал “News one”) є Є. Мураєв 

(народний депутат України VII, VIIІ скликань, голова політичної партії “За 

життя”, харківський підприємець). 

Телеканали ПрАТ “Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, ТОВ 

“Міжнародна комерційна телерадіокомпанія” (телеканал “ICTV”), ТОВ “Новий 

канал” і ТОВ “ТЕЛЕОДИН” (телеканал “M1”) входять у групу “StarLightMedia, 

що належить В. Пінчуку та його дружині О. Пінчук.  
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Відповідно до оприлюдненої інформації про структуру власності, 

кінцевим бенефіціарним власником телеканалу “112 Україна” є Андрій 

Подщипков (український підприємець). Проте окремі експерти пов’язують цей 

телеканал із представниками так званої “сім’ї” Януковича. 

ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (телеканал 

“UA:Перший”) є державним телеканалом. Кінцевим бенефіціарним власником 

ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера” з 2017 р. є корпорація “Dragon Capital”. 

Корпорації “Dragon Capital” належить також журнал “Новое время”. До цього 

ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера”, яке користувалося державними пільгами, 

будучи приватним телерадіоканалом, за окремими свідченнями, перебувало у 

сфері інтересів сім’ї Деркачів: Л. Деркача (Голова Служби безпеки України 

22 квітня 1998 р. – 10 лютого 2001 р., народного депутата України IV скликання) та 

А. Деркача (народний депутат України III, IV, V, VI, VII, VIII скликань). 

Серед вищезазначених телеканалів не всі є інформаційними (є дитячі, 

музикальні, тематичні тощо) і мають новини у своїй програмі. Тому варто 

розглянути ТОП-20 телепрограм вечірніх новин. Згідно з дослідженням 

“Індустріального телевізійного комітету” станом на 31 березня 2017 р. (для 

вибірок: індивіди віком від 4 років і старше, які проживають на всій території 

України): 

1. ТСН (1+1) 

2. Подробиці (Інтер) 

3. Новини (Інтер) 

4. Вікна-новини (СТБ) 

5. Факти (ICTV) 

6. Факти (ICTV) 

7. Вікна-новини (СТБ) 

8. Новини 112 (112 канал) 

9. Новини 112 (112 канал) 

10.  Новини 112 (112 канал) 

11.  Новини 112 (112 канал) 

12.  Новини (UA:Перший/ЕРА) 

13.  20/22 з Юлією Литвиненко та 

Василем Апасовим (News One) 

14.  Новини 112 (112 канал) 

15.  Новини. Світ (UA:Перший/ЕРА) 

16.  Новини (UA:Перший/ЕРА) 

17.  News One (News One) 

18.  Підсумки з Василем Зимою 

(Еспресо ТВ) 

19.  Новини (Канал 24) 

20. Час: Підсумки дня (5 канал) [205].
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Простежується певна кореляція між рейтинговими каналами і 

праймовими вечірніми новинами. Серед перелічених вище ТОП-20 програм  

вечірніх новин є лише три канали, що не потрапили до двадцяти 

найрейтинговіших телеканалів України: “Еспресо ТВ”, “Канал 24” і “5 канал”. 

Кінцевими бенефіціарами ТОВ “Голдберрі” (телеканал “Еспресо ТВ”) є 

Л. Княжицька (дружина народного депутата України, “Блок Петра Порошенка 

“Солідарність”, М. Княжицького) та В. Денисенко (народний депутат України, 

“Блок Петра Порошенка “Солідарність”).  

Власниками ПрАТ “Телерадіокомпанія Люкс” (телеканал “24”) є три 

фізичні особи: К. Кіт-Садова (контрольний пакет акцій, дружина міського 

голови Львова, голова партії “Об’єднання “Самопоміч” А. Садовий), Р. Андрейко 

та О. Андрейко. 

Кінцевим власником ПП ТОВ “ТРК “НБМ” (“5 канал”) є Президент 

України П. Порошенко. 

Варто зауважити, що в колі медіа-експертів, незважаючи на Закон 

України “Про телебачення і радіомовлення” і Порядок подання 

телерадіоорганізаціями інформації про структуру власності, існують певні 

сумніви щодо деяких телеканалів та їх кінцевих власників. Це, у свою чергу, 

пояснюється: 1) наявністю великої кількості офшорних компаній і громадян 

інших країн у структурі власності того чи іншого медіа-ресурсу; 2) відсутністю 

достатньої матеріальної бази деяких власників для утримання 

загальнонаціонального телеканалу (за підрахунками медіа-експертів, утримання 

топового інформаційного телеканалу в Україні обходиться приблизно в 10 млн 

дол. щорічно). Відомий журналіст і телеведучий С. Шустер, який мав досвід 

роботи на телеканалах “ICTV”, “Інтер”, “Україна”, “UA: Перший”, “5 канал”, 

“24” і “112 Україна”, а потім намагався запустити власний канал “3s.tv”, 

зазначив: “На жаль, ситуація на медійному ринку нашої держави доведена до 

абсурду: всі телеканали збиткові, вони існують тільки за рахунок власників-

олігархів. За таких умов наша спроба працювати за нормальними бізнесовими 

правилами виявилась невдалою…” [195]. Саме завдяки “політичним грошам” – 
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вливанням власників і позачерговим рекламним бюджетам (передусім ідеться 

про дві короткі, але достатньо прибуткові виборчі кампанії), українські мас-

медіа змогли пережити “Революцію Гідності” без суттєвих змін у своїй 

діяльності. Але водночас є певні зміни в характері діяльності ЗМІ: 

 відсутність балансу думок (навіть і формального) у висвітленні того 

чи іншого журналістського матеріалу. Зокрема, на думку голови правління ГО 

“Телекритика” Н. Лигачової: “якщо за часів Януковича був тотальний контроль 

влади практично за всіма телеканалами, але, з іншого боку, вони дотримувалися 

хоча б формального балансу думок, то після Майдану олігархи-власники ЗМІ 

вирішили, що на баланс думок у матеріалах можна повністю наплювати” [121]; 

 відсутність “рівності корупційних можливостей”. Сьогодні 

опинитися на телебаченні – це привілей для “своїх”, а не для кожного, хто 

платить (легально/нелегально); 

 стрімке скорочення так званої “бізнес-джинси” в медіа-просторі. 

Тотальне домінування політичної “джинси” з чіткою прив’язкою “політичний 

проект – власник медіа-холдингу”. Зокрема, президент Академії української 

преси В. Іванов констатував, що “тільки 14% проаналізованих повідомлень 

провідних українських телеканалів мали дві або більше точок зору. Це ознака 

або непрофесіоналізму, або замовлення” [121]; 

  вибіркова презентація результатів соціологічних досліджень і 

маніпуляція свідомістю громадян через оприлюднення соціології маловідомих 

або невідомих фірм; 

 систематичність звинувачення бізнес/політичних опонентів у всіх 

“смертних гріхах”; 

 відсутність або незначна доля критики перших осіб держави, перш 

за все – Президента України на українських телеканалах. Згідно з результатами 

дослідження журналу “Новое время” і моніторингового агентства “Медіа-

пульс” (дослідження присвячено аналізу підсумкових випусків новин) за період 

з вересня 2016 по травень 2017 р. включно, серед всього обсягу інформації, 

присвяченої П. Порошенку, лише 6% висловлювань мали відносно критичний 
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відтінок. Як зазначає медіа-експерт Є. Кузнєцова, за перших два роки 

президентства П. Порошенка об’єм критичної інформації складав ще менший 

відсоток: 2% від загального обсягу інформації [11, с. 19]. У свою чергу, обсяг 

критичної інформації стосовно чинного Президента України збільшися навесні 

2017 р. на підконтрольних конкурентним фінансово-політичним групам 

телеканалах: “Канал 24”, “1+1” та “2+2”. Зокрема, тональність згадувань 

П. Порошенка на топових телеканалах України в травні 2017 р. була 

наступною: “Канал 24” (23,6% – негативна, 12,5% – позитивна і 63,9% – 

нейтральна), “1+1” (7,3%, 10,3% і 82,4% відповідно), “Україна” (4,9%, 27,9% і 

67,2%), “Інтер” (3,1%, 16,9% і 80%), “112 канал” (1,6%, 22,6% і 75,8%), “5 канал” 

(1,3%, 23,7% і 75%), “СТБ” (0%, 14,8% і 85,2%) [11, с. 20]. У свою чергу, такий 

стан справ може свідчити чи про високий рівень самоцензури журналістів щодо 

перших осіб держави в умовах війни чи про певну домовленість між 

“правлячою” клієнтелою і “опозиційними” фінансово-політичними групами 

(або більшістю з них). 

Одним із основних механізмів боротьби із заангажованістю ЗМІ в Україні 

є створення ефективної законодавчої бази, що регламентувала б діяльність 

медіа-ресурсу і його структуру власності. Зокрема, правове тло деяких країн 

Європи висуває вимоги щодо наявності громадянства держави або статусу 

фізичної/юридичної особи-резидента до власників ЗМІ [66]. У свою чергу, 

отримувати ліцензію чи дозвіл на мовлення заборонено законом таким 

суб’єктам: 

 адміністративним органам (будь-яким органам влади незалежно від 

їх рівня); 

 чиновникам будь-якого рівня; 

 політичним партіям або її членам; 

 юридичним особам, пов’язаним з адміністративними органами; 

 офшорним компаніям; 

 юридичним особам, частка власності або акції яких прямо чи 

опосередковано належать офшорній юридичній особі, тощо.  

http://gncc.ge/uploads/other/1/1252.pdf
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Телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації активно 

використовуються фінансово-політичними групами для маніпулювання 

суспільною свідомістю й утворення “реальності постправди”. Найменш 

залежною від позиції окремих політико-економічних груп серед 

комунікативних майданчиків є мережа Інтернет. Згідно з дослідженням 

маркетингової компанії “MMR” у 2015 р. лише 5% контенту мережі Інтернет 

присвячено українським фінансово-промисловим і фінансово-політичним 

групам. Узагальнюючи характеристики присутності корпоративних утворень у 

мережі Інтернет (передусім ідеться про соціальні мережі: Facebook, Twitter, 

VKontakte, Odnoklassniki, LiveJournal, Google lus, Instagram), можна зробити 

такі висновки: 

 предметом інтересу користувачів соціальних мереж в Україні є не 

економічна складова діяльності фінансово-промислових груп, а їх вплив на 

соціально-політичні процеси в країні; 

 бізнеси українських холдингів сприймаються населенням як 

“продовження” власників-засновників і які повністю підпорядковані їх волі; 

 у переважній більшості негативний зміст інформації щодо 

фінансово-промислових груп, пов’язаний не з їх діловою активністю, а з діями 

їх власників (переважно в соціально-політичній сфері); 

 соціальні мережі для фінансово-промислових груп на сьогодні є 

лише інструментом відтворення іншої, раніше опублікованої інформації, а не 

засіб комунікації з громадянами країни тощо [187].  

Крім вищезгаданих інструментів впливу фінансово-політичних груп на 

соціально-політичні процеси в державі, існують і інші механізми впливу на 

суспільну думку: використання інтелектуальної еліти, лідерів громадської 

думки з метою захисту власних інтересів. Як зазначає український дослідник 

В. Глазунов: “у зв’язку з цим змінюється і завдання органічної інтелігенції, яка 

супроводжує процес олігархізації – “виправдати усталений порядок речей, 

забезпечити його консервацію” [40, с. 288]. Так свого часу “Український центр 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова” 
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співпрацював з Л. Кучмою, П. Лазаренком, Ю. Тимошенко та з партією “Наша 

Україна”; експертно-аналітична група “Нова Україна”, серед засновників якої 

присутній С. Льовочкін, співпрацює з “Опозиційним блоком”; центр соціальних 

досліджень “Софія” у свій час співпрацював із Прем’єр-міністром України 

В. Пустовойтенком, політичним блоком “За єдину Україну” на чолі з В. Литвином, 

та з “Партією регіонів” тощо. Крім “центрів думок”, фінансово-політичні групи 

обслуговають окремі “медійні” експерти. У зв’язку з цим в українському 

“медійно-експертному” середовищі існують різні підходи до явища олігархії. 

Один із підходів визначає функціонування фінансово-політичних груп в 

Україні як один із найважливіших структурних елементів політичного процесу 

(І. Рейтерович, С. Телешун, М. Томенко та ін.), інший – заперечує існування 

олігархії/клановості в Україні взагалі (В. Піховшек, М. Погребинський). 

Основним аргументом другої групи експертів є теза щодо відсутності в Україні 

“сировинного сектору економіки, тому “вітчизняні” олігархи – не справжні” 

[202, с. 5]. 

Також для посилення свого впливу на суспільство створюються 

вищеперерахованими політико-економічними групами “кишенькові” асоціації, 

федерації, зокрема: “Український союз промисловців і підприємців” (було 

утворено 15 лютого 1991 р., засновниками якого стали понад 100 різноманітних 

організацій і підприємств, очолив цю організацію Л. Кучма), “Федерація 

роботодавців України” (заснована в 2006 р.) тощо. Такі структури виступають 

лобістами інтересів фінансово-політичних груп і надають (або роблять вигляд, 

що надають) методичні рекомендації із суспільно важливих проблем. Як свого 

часу зазначив лідер фракції “Партії регіонів” О. Єфремов, аналітичні та 

експертні групи Р. Ахметова надають фракції “дуже серйозну підтримку”, 

розробляючи для парламенту свої рекомендації до законопроектів [65]. Також 

простежується залежність громадських організацій і благодійних фондів від 

фінансово-політичних груп. У рамках проекту “Приховані інтереси” громадські 

активісти знайшли близько 600 структур, що належать 129 депутатам Київради, 

з яких 96 – громадські організації, 34 – благодійні фонди [41]. Не варто 
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забувати і про різні меценатські та волонтерські проекти фінансово-політичних 

груп, які мають на меті (крім очевидних завдань) формування позитивного 

образу їх політико-економічної групи в суспільстві. Зокрема, ідеться про Фонд 

Олени Пінчук “АнтиСНІД”, “PinchukArtCentre”, “Гуманітарний Штаб Ріната 

Ахметова”, організацію різноманітних концертів відомих світових виконавців 

тощо. 

Останнім, але не менш важливим виміром політичної діяльності 

фінансово-політичних груп, є їх вплив на формування зовнішньої політики 

нашої держави, передусім у питаннях економічного характеру. У свою чергу, 

перші особи держави переймали на себе функцію лобістів вітчизняних 

політико-економічних груп на національних ринках інших країн. Зокрема, 

ідеться про сприяння і підтримку Президента України В. Ющенка корпорації 

“Індустріальний Союз Донбасу” в купівлі в Польщі “Гута Сталі Честохова” 

(нині “ISD-Huta Chęstochowa”) чи “Нітроферт” (власність “Group DF”) в Естонії 

(“Nitrofert”). Безперечно, підтримка першими особами держави великого 

національного бізнесу на ринках інших країн не є злочинною діяльністю, 

навпаки – логічною і закономірною діяльністю будь-якої демократичної і 

промислово потужної держави. Проте, на відміну від практики держав-членів 

Європейського Союзу, США, Канади, зиск від просування вітчизняного 

великого бізнесу на зовнішні ринки отримує не держава в цілому, а конкретні 

індивіди, інтегровані як у бізнес, так і державну владу. Результатом такого 

цілеспрямованого впливу вітчизняних політико-економічних груп на 

формування порядку денного зовнішнього курсу держави стала відсутність 

єдиного стратегічного бачення подальшого розвитку держави у міжнародних 

зносинах.  

Варто зауважити, що фінансово-політичні групи справляють вплив не 

лише на Кабінет Міністрів України, а й на уряди інших держав з метою 

ухвалення потрібних їм рішень. Такий вплив можливий у зв’язку з наявністю у 

структурі власності вітчизняних фінансово-політичних груп у демократичних 

державах Європи та Північної Америки: великих підприємств (зі значною 
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кількістю працівників-резидентів), великих обсягів високовартісної нерухомості 

(із 41 тис. об’єктів зарубіжних інвесторів у Лондоні, 90% зареєстровані на 

компанії в офшорах) тощо. Безперечно, здатність впливати на процес ухвалення 

рішень в інших державах також забезпечується доступом представників 

вітчизняних політико-економічних груп до “тіла” політиків і бізнесменів 

“першого ешелону”, а також здатністю використовувати національні системи 

лобізму. Зв’язок із першими особами провідних держав світу дає змогу 

фінансово-політичним групам вирішувати свої бізнесові питання як у межах 

цих країн, так і чинити зовнішній тиск на інші держави (зокрема і на Україну). 

Серед іншого йдеться про В. Пінчука (група “Інтерпайп”), який за рахунок 

коштів фондів “Victor Pinchuk Foundation” і “EastOne” активно лобіює свої 

інтереси в Сполучених Штатах Америки. Згідно з оприлюдненою інформацією 

він сплатив американським лобістам 40 тис. дол. за організацію зустрічей 

народних депутатів України О. Бєлькової (заступник голови комітету Верховної 

Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки, “Блок Петра Порошенка “Солідарність”) та П. Різаненка 

(голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності 

рейтингових агентств та електронної комерції комітету з питань фінансової 

політики і банківської діяльності, “Блок Петра Порошенка “Солідарність”) із 

представниками політикуму США. Згідно зі звітами лобістських компаній у 

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки В. Пінчук звертається до 

відомого американського лобіста Д. Шона (представник “демократичного 

табору” США) ще з 2011 р. (за 40 тис. дол. на місяць) [84]. Іншою не менш 

вражаючою “інвестицією” в американське лобі є пожертвування фондів “Victor 

Pinchuk Foundation” і “EastOne” у фонд сім’ї Клінтон – “Clinton Foundation” (8,1 

млн дол. США за 2014 р.) [262]. Так само як і з В. Пінчуком, пов’язують і 

лобістські структури в США з лідеркою партії “Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” Ю. Тимошенко. За окремими свідченнями, британська 

консалтингова компанія “Aveiro LP” (офіційний директор Ю. Білоусова, проте 

компанію пов’язують безпосередньо з Ю. Тимошенко) наймала одразу дві 
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лобістські компанії в Сполучених Штатах Америки: “Wiley Rein LLP” та 

“MKW Group LLC” (на суму 380 тис. дол.) для просування у США ідей 

“боротьби з пропагандою Росії та Китаю”, “фінансової підтримки” та 

“енергетичної незалежності” України [86]. Був помічений у зв’язках з 

американськими лобістами і Д. Фірташ. Згідно з публічною інформацією група 

“Group DF” перерахувала майже 800 тис. дол. США Л. Девісу (лобістська 

компанія “Lanny J. Davis & Associates, LLC”) з метою захисту інтересів 

(зокрема і щодо корупційного скандалу в Іллінойсі) фінансово-політичної групи 

[85]. Активно, свого часу, користувалися лобістськими структурами США 

В. Янукович та його “сім’я” (“Європейський центр сучасної України” (European 

Centre for a Modern Ukraine) в Брюсселі та П. Манафорт у Сполучених Штатах 

Америки тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що одним із найголовніших чинників 

відтворення та функціонування влади в сучасному українському суспільстві є 

конкуренція між фінансово-політичними групами. У боротьбі за владу і 

розподіл грошових потоків у державі фінансово-політичні групи 

використовують різноманітні інструменти: легальні/напівлегальні та 

нелегальні/латентні. До легальних/напівлегальних інструментів можна 

віднести: створення різноманітних політичних партій і рухів, громадських 

організацій як на місцевому, так і на вседержавному рівні; особиста участь 

представників бізнесу у виборах до місцевих та центральних органів влади; 

“лобіювання” власних інтересів у вищому законодавчому органі держави за 

допомогою “кишенькових” представників і довірених осіб; формування 

громадської думки з різноманітних соціально-політичних та економічних 

питань за посередництва власних засобів масової інформації, “лояльних” think 

tanks та окремих медійних експертів; організація, фінансування та подальший 

медійний супровід різноманітних соціальних і політичних акцій; мобілізація 

мас за допомогою засобів масової інформації й створення умов для реалізації 

прямої демократії; використання медіа для формування певної думки у 

населення тощо. До нелегальних/латентних інструментів реалізації інтересів 
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фінансово-політичних груп в Україні можна віднести: прямий підкуп 

чиновників, суддів; шантаж політиків і публічних осіб; рейдерство як об’єктів 

нерухомості, підприємств, так і політичних сил громадських організацій, ЗМІ; 

“купівлю” посад у структурах виконавчої влади та місця у списку тієї чи іншої 

партії; інвестування грошей у політичні сили інших держав з метою 

зовнішнього тиску на владу України; просування і прийняття “потрібних” 

законопроектів; лобіювання власних інтересів через політичні/бізнес-кола 

інших держав; відмивання “сірих” капіталів через треті країни (офшори), 

використовуючи офіційні фонди, громадсько-політичні рухи, ЗМІ, волонтерські 

проекти, кримінальні структури тощо. 

Проте надмірне загострення боротьби між основними фінансово-

політичним групами призводить до взаємного їх послаблення та зміцнення 

владних інституцій. 

У свою чергу, вирішення проблеми входження фінансово-політичних 

груп у систему влади вбачається в інституалізації лобістської діяльності в 

Україні. Адже формалізована система лобіювання інтересів дає змогу 

зменшити рівень корупції в суспільстві та забезпечить рівний доступ усіх 

заінтересованих сторін до процесу прийняття управлінських рішень. Важливим 

кроком на шляху відокремлення великого бізнесу і влади є вдосконалення 

національного законодавства щодо регламентації порядку використання коштів 

державного бюджету на фінансування політичних партій (або у формі 

щорічного фінансування статутної діяльності партії, не пов’язаної з їх участю у 

загальнодержавних та місцевих виборах, або часткового відшкодування витрат 

партії на передвиборчу агітацію), що зменшить залежність політичних сил від 

фінансових вливань з боку впливових підприємців. Іншим важливим кроком 

для зменшення впливу фінансово-політичних груп на соціально-політичні й 

економічні процеси в Україні є створення ефективної законодавчої бази, що 

регламентувала б діяльність засобів масової інформації. Наріжним каменем 

такого законодавчого поля є чітка регламентація структури власності того чи 

іншого медіа-ресурсу та визначення вимог до статусу фізичної/юридичної 
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особи-резидента власника ЗМІ. Йдеться про обмеження мовлення мас-медіа, які 

належать таким суб’єктам: адміністративним органам (будь-яким органам 

влади незалежно від їх рівня); чиновникам будь-якого рівня; політичним 

партіям або її членам; юридичним особам, пов’язаним із адміністративними 

органами; офшорним компаніям; юридичним особам, частка власності або акції 

яких прямо чи опосередковано належать офшорній юридичній особі, тощо. 

Проте варто зазначити, що головним інструментом зменшення впливу 

фінансово-політичних груп на процес ухвалення адміністративно-

управлінських рішень, на наше переконання, є не чітка регламентація 

функціонування корпоративних утворень і їх взаємодії з органами державної 

влади (адже при бажанні навіть найкращий закон може бути спотворений, тим 

більше, якщо на це є політична воля), а створення системи ефективного 

публічного управління. Як свого часу зазначив Отто фон Бісмарк: “з поганими 

законами і гарними чиновниками ще можливе управління, але з поганими 

чиновниками не допоможуть ніякі закони”. Історичним прикладом слів 

“залізного канцлера” є Шарль Моріс де Талейран-Перігор (Міністр 

закордонних справ Франції), прізвище якого, незважаючи на неймовірну 

корумпованість політика, стало синонімом успішного дипломата не тільки у 

Франції, а й у світі загалом. Тому сьогодні, крім боротьби з корупцією, 

розподілу бізнесу і влади, наріжним каменем порядку денного політичного 

істеблішменту країни, громадянського суспільства є побудова ефективної 

системи публічної політики. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано особливості діяльності 

фінансово-політичних груп у нестабільних інституційних середовищах, 

визначено їхні характерні риси та основні інструменти впливу на формування 

державної політики. Також проаналізовано особливості становлення і 

функціонування фінансово-політичних груп на прикладі України. 

Реалізація мети та виконання поставлених завдань дисертаційного 

дослідження дали підстави зробити такі висновки: 

1. Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемі 

взаємодії великого капіталу і органів державної влади, дав змогу зробити 

висновок, що корпоративні утворення є одним із найвпливовіших акторів 

соціально-економічних і політичних процесів у світі з початку ХХ ст. У різних 

державах світу великий капітал втілюється в різноманітних організаційно-

правових формах: американських корпорацій і холдингів, японських кейрецу і 

сюданів, південнокорейських чеболі, латиноамериканських картелів і 

синдикатів, європейських фінансово-промислових груп тощо. У державах із 

нестабільним інституційним середовищем, на кшталт України, корпоративні 

утворення у своїй діяльності використовують усі доступні інструменти 

(зокрема політичні) для реалізації приватних інтересів. Довготривала практика 

неформальної взаємодії корпоративного сектору і державних інституцій 

призводить до неминучого злиття бізнесу і політики, наслідком чого є 

утворення фінансово-політичних груп. Фінансово-політична група – це 

диверсифікована структура корпоративного типу, що утворена в результаті 

злиття кредитно-фінансового, промислового і політичного капіталу з метою 

отримання прибутку через контроль та вплив на систему державного 

управління. Таке політико-економічне утворення характеризується контролем 

над значними фінансовими та промисловими активами; управлінням 

фінансовими потоками через власний банк або іншу фінансово-кредитну 

установу; наявністю власної депутатської фракції (або групи депутатів) у 
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парламенті, що виступає головним лобістом інтересів фінансово-політичної 

групи; делегуванням своїх представників у структури виконавчої та іноді 

судової влади; впливом на редакційну політику засобів масової інформації 

регіонального і загальнодержавного масштабу; впливом на громадський сектор 

і політико-економічний істеблішмент зарубіжних країн тощо. 

2. У державах зі сталими демократичними практиками, розвинутою 

ринковою економікою та сформованим корпоративним сектором, на відміну від 

“молодих держав” із нестабільним інституційним середовищем, вплив 

фінансово-промислових груп на процес прийняття адміністративно-

управлінських рішень як на регіональному, так і національному рівні 

регулюється звичаєвими нормами та нормами права. Відповідно історично 

відпрацьованими є форми та методи взаємодії бізнесу і влади в трикутнику: 

“держава – фінансово-промислові групи – суспільство”. Основними моделями 

функціонування корпоративних структур у державах зі стабільним 

інституційним середовищем є англо-американська, континентальна 

європейська та гібридна. При цьому корпоративні бізнес-структури 

характеризуються: різноманітністю організаційно-правових форм; 

безперервним діалогом із державними та політичними інституціями за 

допомогою формалізованого лобізму; перманентною трансформацією з 

урахуванням вимог національного законодавства та глобального економічного і 

геополітичного простору тощо. Політична участь фінансово-промислових груп 

у стабільних інституційних середовищах – це невід’ємний елемент політичної 

системи, що органічно в неї вбудований і функціонує відповідно до заданих 

“правил гри”. При цьому форми та методи політичної участі, як правило, є 

законодавчо врегульованими, а контроль за ними здійснює не лише держава та 

інститути громадянського суспільства, а й корпорації (з метою недопущення 

посилення конкурентів). Формалізація взаємовідносин корпоративного бізнес-

сектору і державних інституцій у таких державах забезпечується шляхом 

упровадження розвинутої системи лобізму.  
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Натомість для країн із нестабільним інституційним середовищем є 

характерним неформальна участь бізнес-груп у процесі прийняття державно-

управлінських рішень. За означених умов основними механізмами узгодження 

інтересів держави і фінансово-промислових груп стають персональні контакти. 

Такий спосіб взаємовідносин між представниками фінансово-промислових груп 

і державних інституцій призводить до утворення патрон-клієнтських зв’язків 

між ними і подальшою трансформацією фінансово-промислових груп у 

фінансово-політичні. У свою чергу, явище “клієнтелізму” передбачає такі 

відносини, в основі яких лежить взаємовигідний обмін послугами між особами 

різного статусу і владними повноваженями. Клієнтові, зазвичай, надається 

протекція в обмін на його лояльність і політичну підтримку. У “молодих 

держав” з нестабільним інституційним середовищем є два характерних сценарії 

розвитку взаємозв’язку фінансово-промислових груп і органів державної влади: 

1) “захоплення влади” фінансово-промисловими групами та їх подальша 

трансформація у фінансово-політичні групи; 2) повне підпорядкування 

політичної, економічної діяльності фінансово-промислових груп волі державі. 

Перший алгоритм розвитку взаємовідносин корпоративного і державного 

секторів знайшов своє відображення в Україні, другий – у Російській Федерації.  

3. Становлення фінансово-промислових груп в Україні та їх подальша 

трансформація у фінансово-політичні були зумовлені як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками існування нестабільного інституційного середовища: 

– становлення фінансово-промислових груп проходило в умовах 

колосального послаблення авторитету держави й державних інститутів, 

руйнації існуючої системи товарно-грошових відносин і усталеної системи 

виробничих відносин, відсутності єдиної стратегії щодо подальших кроків у 

розбудові правової системи та національної держави загалом; 

– первісне нагромадження капіталу в Україні, як і інших країнах 

пострадянського простору, проходило в умовах слабкого державного контролю 

над підприємницькою діяльністю, що зумовило тіньовий або напівтіньовий 

характер діяльності фінансово-промислових груп; 
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– становлення фінансово-промислових груп в Україні на перших 

порах відбувалося за умови відсутності зовнішньої конкуренції, що 

зумовлювалося наявністю значної кількості інвестиційних ризиків, пов’язаних 

із політичними, соціально-економічними процесами в державі для іноземних 

бізнес-груп; 

– основними джерелами утворення великого капіталу в Україні стали 

банківська сфера та експортна/транзитна діяльність (формування потужних 

бізнес-груп в Україні припало на час зростання світових цін на напівфабрикати 

й прості види продукції чорної металургії, а також цін на газонафтову 

продукцію); 

– формування ринкової економіки в новоутвореній державі за умови 

“вакууму” правового регулювання (у сфері товарно-грошових відносин) і 

“паралічу” державних інституцій спонукали “підприємців” до використання 

будь-яких (як легальних, так і латентних) методів ведення бізнесу. Зокрема, 

ідеться про використання політичного, адміністративного і силового ресурсу. 

Масове входження бізнесменів до влади призвело до перенесення ринкових 

відносин і у сферу політики; 

– у зв’язку з використанням корпораціями політичного ресурсу для 

реалізації власних бізнес-інтересів поступово стиралася межа між великим 

бізнесом і владою. Результатом такого процесу стало утворення патрон-

клієнтських відносин між представниками фінансово-промислових груп і 

політичного істеблішменту. Їхній “соціальний договір” у вигляді клієнтел 

призвів до трансформації фінансово-промислових груп у фінансово-політичні; 

– процес трансформації фінансово-промислових утворень у 

фінансово-політичні групи був зумовлений відсутністю правового регулювання 

взаємовідносин бізнесу (зокрема і великого) з органами державної влади. 

4. У боротьбі за владу і розподіл грошових потоків у державі 

фінансово-політичні групи використовують різноманітні інструменти: 

легальні/напівлегальні та нелегальні/латентні. До легальних/напівлегальних 

інструментів можна віднести: створення різноманітних політичних партій і 
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рухів, громадських організацій як на місцевому, так і на вседержавному рівні; 

особисту участь представників бізнесу у виборах до місцевих та центральних 

органів влади; “лобіювання” власних інтересів у вищому законодавчому органі 

держави за допомогою “кишенькових” представників і довірених осіб; 

формування громадської думки з різноманітних соціально-політичних та 

економічних питань за посередництва власних засобів масової інформації, 

“лояльних” think tanks та окремих медійних експертів; організацію, 

фінансування та подальший медійний супровід різноманітних соціальних і 

політичних акцій; мобілізацію мас за допомогою засобів масової інформації й 

утворення умов для реалізації прямої демократії; використання медіа для 

формування певної думки громадян тощо. До нелегальних/латентних 

інструментів реалізації інтересів фінансово-політичних груп в Україні можна 

віднести: прямий підкуп чиновників, суддів; шантаж політиків і публічних осіб; 

рейдерство як об’єктів нерухомості, підприємств, так і політичних сил 

громадських організацій, ЗМІ; “купівлю” посад у структурах виконавчої влади 

та місця у списку тієї чи іншої партії; інвестування грошей у політичні сили 

інших держав з метою зовнішнього тиску на владу Україну; просування та 

прийняття “потрібних” законопроектів; лобіювання власних інтересів через 

політичні/бізнес-кола інших держав; відмивання “сірих” капіталів через треті 

країни (офшори), використовуючи офіційні фонди, громадсько-політичні рухи, 

ЗМІ, волонтерські проекти, кримінальні структури, тощо. 

5. Обмеження впливу фінансово-політичних груп на реалізацію 

публічної влади в державі можливе за умови: створення прозорої економічної 

системи, в якій корпоративний сектор є одним із учасників товарно-грошових 

відносин, а не власником і “законодавцем” цієї системи; модернізації відносин 

між органами публічної влади, корпоративними утвореннями та громадянами 

для забезпечення ефективного публічного управління й утворення сервісно-

орієнтовної держави; посилення контролю за діяльністю фінансово-

промислових груп з боку громадянського суспільства; удосконалення 

національного законодавства щодо регламентації порядку використання коштів 
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державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій і 

в галузі медіа-права тощо. Удосконалення нормативної складової діяльності 

політичних партій та об’єднань з метою зменшення залежності політичних сил 

від фінансових вливань з боку впливових підприємців. У галузі медіа-права є 

необхідність чіткої регламентації структури власності того чи іншого медіа-

ресурсу та визначення вимог до статусу фізичної/юридичної особи-резидента 

власника ЗМІ. Проте варто зазначити, що головним інструментом зменшення 

впливу фінансово-політичних груп на процес ухвалення адміністративно-

управлінських рішень, на наше переконання, є не тільки чітка регламентація 

функціонування корпоративних утворень, а й створення прозорих механізмів 

взаємодії їх з органами державної влади. За цих умов в Україні сформуються 

стала модель ефективного публічного управління спроможна адекватно 

реагувати на  внутрішні і зовнішні загрози та виклики. 
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ФК “Шахтар” 

“Донбас Арена” 

Медіа-бізнес 

 

ТОВ “Медіа Група Україна” 

(“Україна”, “Індиго TV”, 

“НЛО TV”, “Футбол 1”, 

“Футбол 2”) 

“Регіональна Медіа Група” 

(“Донбас”, “34 канал”, 

“Сигма”) 

компанія “Діджитал Скрінз” 

(oll.tv) 

сейлз-хаус 

“Медіапартнерство” 

продакшн-компанії (“Теле 

Про”, “Front Cinema”, 

“Допоможемо ТБ”) 

ПрАТ “Сьогодні 

Мультимедіа” (газета 

“Сегодня”) 
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Додаток 2. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Смарт-Холдинг” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрАТ “Смарт-Холдинг” 

Гірничо-металургійний 

бізнес 

 

ТОВ “МЕТІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ” (25%+1 акція) 

 

 

 

 

Сільське господарство 

 

“HarvEast Holding” 

ГК “Верес” 

 

 

 

 

Енергетичний бізнес 

“Смарт Енерджі”  

(Smart Energy) 

 

“Regal Petroleum” 

ПрАТ “Укргазвидобуток” 

ТОВ “Пром-Енерго Продукт” 

ТОВ “Він-Пелета” 

 

Фінансовий бізнес 

 

ПАТ “Юнекс Банк” 

 

 

 

Суднобудування 

 

“Миколаївська верф SMG” 

“Херсонська верф SMG” 

“Херсонська верф SMG” 

 

 
Логістика 

 

ТОВ “Наваль-Логістик” 

ТОВ “Наваль Парк” 

порт “Очаків” 

 

 

Нерухомість 

 

ТОВ “Амстор Ритейл Груп” 
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Додаток 3. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Інтерпайп” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-виробничо-інвестиційної група “Інтерпайп” 

Переробка металобрухту 

 

ЗАТ “Інтерпайп Втормет” 

(підприємство представлено 

в 7 містах України: Київ, 

Дніпро, Полтава, Одеса, 

Харків, Вінниця, Житомир) 

Виробництво безшовних 

труб для нафтопереробної, 

нафтохімічної, авіаційної 

та суднобудівної 

промисловості  

 

ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”  

Виробництво безшовних 

труб для видобутку і 

транспортування 

продуктів в 

нафтогазовидобувній 

галузі 

 

ВАТ “Інтерпайп НТЗ” 

Електросталеплавильний 

комплекс з виробництва 

круглої сталевої заготовки 

ЗАТ “Інтерпайп Сталь” 

Виробництво сталевих 

електрозварювальних 

труб 

 

ВАТ “Інтерпайп 

Новомосковський Трубний 

Завод”  
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Додаток 4. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Приват” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авіаперевезення 

 

Авіакомпанія “Міжнародні 

Авіалінії України (МАУ)” 

Авіакомпанія “Дніпроавіа” 

Сільське господарство 

ТОВ “Приват-Агроцентр” 

 

ПАТ “Племінний завод 

“Червоний Велетень” 

ПрАТ “Насінневе” 

ТОВ “Дукла” 

ПСП “Приват-Агро” 

ТОВ “АгроСтар” 

ТОВ “Зоря-Нив” 

ТОВ “Кам'янський 

елеватор” 

ТОВ “Доброульянівка” 

ТОВ “Приват-Агро-Львів” 

ТОВ “Біле озеро” 

 

 

 

 

Енергетичний бізнес 

 

ПАТ “Укрнафта” (42% 

акцій) 

ПАТ “Укртатнафта” 

“JKX Oil & Gas” (27,54%) 

акцій 

ТОВ “Полтавська 

газонафтова компанія” 

ПАТ “НПК Галичина” 

“Sentosa Oil” 

АЗС “Мавекс” 

АЗС “Авіас” 

Гірничо-металургійний 

бізнес 

ПрАТ “Приват-

інтертрейдинг” 

 

ПАТ “Марганецький 

гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

ПАТ “Орджонікідзевський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

ПАТ “Південний гірничо-

збагачувальний комбінат” 

ПАТ “Нікопольський завод 

феросплавів” 

ПАТ “Запорізький завод 

феросплавів” 

ПАТ “Стахановський 

феросплавний завод” 

Група “Приват” 

Медіа-бізнес 

Медіахолдинг “1+1 медіа” 

 

“1+1” 

“2+2” 

“ТЕТ” 

“ПлюсПлюс” 

“Бігуді” 

“УНІАН ТБ” 

“1+1 International” 

Машинобудування 

 

ПрАТ “Одеський 

машинобудівний завод” 

ПАТ “Одеський завод 

сільськогосподарського 

машинобудування” 

 

Хімічна промисловість 

 

ВАТ “ДніпроАзот” 
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Додаток 4. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Укрпромінвест” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медіа-бізнес 

 

ТОВ “ТРК “Експрес-

Інформ” (5 канал) 

Кондитерський бізнес 

ТОВ “Центрально-

Європейська 

кондитерська компанія” 

 

ПАТ “Київська 

кондитерська фабрика 

“Рошен” 

ПАТ “Вінницька 

кондитерська фабрика” 

ПАТ “Кременчуцька 

кондитерська фабрика” 

ТОВ “Логістичний центр 

“Плюс” 

ТОВ “Вінницький молочно-

консервний комбінат” 

ПАТ “Клайпедська 

кондитерська фабрика” 

(Клайпеда, Литва) 

Bonbonetti Choco Kft 

(Будапешт, Угорщина) 

масло-молочний комбінат 

“Бершадьмолоко” 

 

 

Група “Укрпромінвест” 

 

Інший бізнес 

 

ТОВ “Пісківський завод 

скловиробів”  

ПАТ “Страхова компанія 

“Країна” 

ТОВ “ДДЗ 

“Енергоавтоматика”  

Спортклуб “5 Елемент” 

(Київ)  

ПрАТ “Інтеркорн Корн 

Просессінг Індастрі” 

ТОВ “Асоціація 

Крохмалопродукт” 

ПАТ “Дніпровський 

крохмалепатоковий 

комбінат” 

Сільське господарство 

“Укрпромінвест-Агро” 

 

ТОВ “Група 

“Агропродінвест” 

ПрАТ “ПК Поділля” 

ТОВ “ПК Зоря Поділля” 

ТОВ “Вінницький комбінат 

хлібопродуктів № 2” 

АФ “Дніпроагролан” 

ТОВ “Мас-Агро” 

ТОВ “Прогрес-НТ” 

ТОВ “Правобережне” 

АФ “Іванківці” 

 

Суднобудування 

 

ПАТ “Севастопольский 

морський завод” 

Пат “Завод “Ленінська 

кузня” 
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Додаток 5. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Group DF” 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group DF 

Гірничо-металургійний 

бізнес 

 

ТОВ “Мотронівський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

ТОВ “Межиріченський 

гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

ТОВ “Валки-Ільменіт”  

ТОВ “Юкрейніан Кемікал 

Продактс 

ТОВ “Запорізький титано-

магнієвий комбінат” (49% 

акцій) 

 

Медіа-бізнес 

 

“Інтер Медіа Груп” 

(ПАТ “Телеканал “Інтер”) 

“Кіно-ТБ” (телеканал 

“Enter-фільм” - 90% акцій), 

 “Музика-ТБ” (телеканал 

“Піксель” - 90% акцій)  

“К1” 

“К2” 

“Мега” 

“НТН” 

“Zoom”  

 

Нерухомість 

 

Арена-сіті 

Хімічна промисловість 

“Ostchem Holding AG” 

 

ПАТ “Азот” 

ПАТ “Концерн Стирол” 

ПрАТ “Сєверодонецьке 

об’єднання Азот” 

ПАТ “Рівнеазот” 

“Nitrofert” (Естонія) 

Сільське господарство 

 

ТОВ “Синьків Агро”  
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Додаток 6. 

Основні активи фінансово-промислової групи “Індустріальна Спілка Донбасу” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпорація “Індустріальна Спілка Донбасу” 

Хімічна промисловість 

 

ПАТ “Алчевський 

коксохімічний завод” 

 

Медіа-бізнес 

медіахолдинг “Медіа Інвест 

Груп” 

 

“Економічні вісті” 

“Експерт Україна” 

“Статус. Економічні вісті” 

“UBP. Український бізнес 

портал” 

Гірничо-металургійний 

бізнес 

 

ПАТ “Алчевський 

металургійний комбінат” 

ПАТ “Дніпровський 

металургійний комбінат” 

“ІСД Хута Ченстохова” 

(ISD-Huta Chęstochowa) 

(Польща) 

ЗАТ “ІСД–Дунаферр” (SD-

Dunaferr) (Угорщина) 

Спорт 

 

ФК “Металург” (Донецьк) 

хокейний клуб “Сокіл” 

(Київ) 
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Додаток 7. 

Основні активи агроіндустріального холдингу “Миронівський хлібопродукт” 

 

 

ПАТ “Миронівський хлібопродукт” 

Рослинництво 

 

ПрАТ “Зернопродукт МХП” 

ТОВ “НВФ “Урожай” 

ПрАТ “Агрофорт” 

ТОВ “Урожайна країна” 

філія “Перспектив” 

ТОВ “Захід-Агро МХП” 

СТОВ “Агрокряж” 

ТОВ “Агро-С” 

філія “Рідний край” 

ПАТ “Миронівський завод з 

виробництва круп і 

комбікормів” 

ТОВ “Таврійський 

комбікормовий завод” 

ТОВ “Катеринопільський 

елеватор” 

філія 

“Внутрішньогосподарський 

комплекс з виробництва 

кормів” 

Тваринництво/переважно 

птахівництво 

 

СТОВ “Старинська 

птахофабрика” 

ДП “Птахофабрика “Перемога 

Нова” 

ТОВ “Вінницька птахофабрика” 

ПрАТ “Миронівська 

птахофабрика” 

ПрАТ “Оріль-Лідер” 

ЧАО “Український бекон” 

Миронівський м’ясопереробний 

завод “Легко” 

 

Інша сільськогосподарська 

діяльність 

 

ТОВ “Птахофабрика 

“Снятинська Нова” 

ВП “Черкаський завод 

залізобетонних виробів” 


