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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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). 
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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; 

 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 

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 
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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 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У “Вступі” обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається 

її зв'язок з науковими програмами, визначається об’єкт і предмет, мета і 

завдання дослідження, обґрунтовується наукова новизна і практичне значення 

роботи, окреслюється рівень апробації її результатів та структура. 

Перший розділ “Понятійно-концептуальні засади дослідження 

фінансово-політичних груп” складається з двох підрозділів, в яких 

здійснюється аналіз концепцій та теоретико-методологічних підходів до 

дослідження проблеми впливу великого капіталу, зокрема фінансово-

політичних груп, на політичні та соціально-економічні процеси в нестабільному 

інституційному середовищі. 

У підрозділі 1.1. “Фінансово-політичні групи як предмет 

політологічного дослідження” проаналізовано ступінь наукової розробленості 

проблеми, висвітлено різноманітні підходи щодо взаємодії державних, 

суспільних інститутів та великого капіталу, обґрунтовано використання 

поняття “фінансово-політична група” для характеристики функціонування 

корпоративних бізнес-груп у нестабільному інституційному середовищі. 
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Зазначено, що в межах політичної науки існує велика кількість понять і 

термінів, 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.  

Наголошено, що дані поняття 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.  

Підкреслено, що неокорпоративізм як політична теорія не може пояснити 

специфіку взаємовідносин великого капіталу з державою в “молодих” 

демократіях із нестабільним інституційним середовищем, зокрема і в Україні. 

Адже для “молодих” демократій із нестабільним інституційним середовищем 

притаманне “закорінення” неформальних структур політико-економічного 

істеблішменту в системі державних інститутів: уряду, парламенту і судової 

влади. Наслідком таких процесів є поширення корупції в державному апараті, у 

результаті якої державні інституції перетворюються в інструмент отримання 

надприбутку невеликою групою індивідів.  

Для характеристики суб’єктів цих взаємовідносин використовуються такі 

поняття, як “олігархія” і “олігархи”, “олігархічні групи”, “клан”, “олігархічні 

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

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

клани”, “фінансово-промислові групи”, “фінансово-політичні групи” тощо. 

Окремі аспекти функціонування фінансово-промислових груп у 

нестабільному інституційному середовищі розглядали провідні західні 

дослідники: А. Аслунд, А. Бруст, О. Вільямсон, Дж. Гелбрейт, Р. Гільфердінг, 

Р. Коуз, А. Круассан, І. Кузес, А. Маршалл, В. Меркель, Л. Нельсон, А. 

Пшеворський, Д. Старк, С. Фортескью, С. Фуджіморі, Д. Хеллман, Дж. Хікс, С. 

Холмс, А. Шайо, Л. Шеллі та ін. 

На пострадянському просторі дослідженням функціонування фінансово-

промислових груп і їх подальшої трансформації у фінансово-політичні 

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. 
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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. 

Аналіз базових понять та категорій щодо взаємодії державних інститутів і 

великого капіталу, дозволив обґрунтувати необхідність використання поняття 

“фінансово-політична група” для характеристики взаємовідносин великого 

капіталу з державою і суспільством у нестабільному інституційному 

середовищі. Адже, за умови існування системної нестабільності у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства 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. 

У підрозділі 1.2. “Специфіка трансформації фінансово-промислових 

груп у фінансово-політичні в нестабільних інституційних середовищах” 

досліджено специфіку трансформації фінансово-промислових груп у 

фінансово-політичні в умовах існування нестабільного інституційного, а також 

розкрито зміст понять “нестабільність” та “інституційне середовище”. 

З’ясовано, що в науковий обіг поняття “інституційне середовище” в 

сучасному значені було ведене нобелівськими лауреатами з політичної економії 

Д. Нортом і Л. Девісом. Вони під “інституційним середовищем” розуміли 

сукупність соціально-політичних і юридичних правил, що утворюють базис для 

виробництва, обміну і розподілу ресурсів та благ у суспільстві. В свою чергу, 

нестабільність має місце за умови стрімкої зміни  формальних та неформальних 

норм і супротиву головних акторів суспільно-політичних і економічних 

відносин. 

Встановлено, що формування фінансово-промислових груп та їх 

подальша трансформація у фінансово-політичні обумовлена як об’єктивними, 

так і суб’єктивними чинниками існування нестабільного інституційного 

середовища. Зокрема, системна нестабільність у державах пострадянського 

простору була зумовлена розпадом СРСР 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 
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авторитету держави і державних інститутів, недосконалістю законодавчої бази 

утворення фінансово-промислових груп стало логічним кроком для більшості 

постсоціалістичних країн.  

Виявлено, що діяльність фінансово-промислових груп у країнах 

пострадянського простору (передусім в Україні та Російській Федерації) є 

співіснуванням двох 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. 

В результаті дослідження встановлено, що 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.  

Другий розділ “Вплив фінансово-промислових груп на публічну 

політику: зарубіжний досвід” складається з двох підрозділів, які присвячені 

аналізу світового досвіду взаємоіснування корпоративних бізнес-груп і 

інститутів влади як у стабільних так і в нестабільних інституційних 

середовищах. 

У підрозділі 2.1. “Функціонування фінансово-промислових груп як 

суб’єктів політики у стабільному інституційному середовищі” встановлено, 

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

центральним актором соціально-економічних відносин, а й впливовими 

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

(у вигляді транснаціональних компаній).  

Історичний аналіз цього питання дозволяє стверджувати, що 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; 
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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. 

З’ясовано, що сьогодні найбільший вплив фінансово-промислових груп та 

корпорацій на суспільно-політичне та соціально-економічне існує в таких 

розвинутих країнах з стабільним інституційним середовищем: США, 

Сполученому Королівстві, Нідерландах, Японії, Південній Кореї, Німеччині та 

країнах Скандинавії.  

Виокремлено основні тенденції функціонування фінансово-промислових 

груп у світі: фінансово-промислові групи є потужним чинником розвитку 

економіки сучасних держав за умови їх прозорого функціонування; 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 

національного виробництва держави; 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; фінансово-промислові групи прагнуть 

отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах, використовуючи 

для цього всі можливі ресурси, зокрема і політичні; зазначені корпоративні 

утворення в демократичних країнах ведуть безперервний діалог із державними 

інституціями за допомогою формалізованого лобізму для врахування інтересів 

усіх сторін; сучасні фінансово-промислові групи є потужним лобістом власних 

національних держав на міжнародній арені. 

Зазначено, що 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. 

З’ясовано, що 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.  

Аналіз досвіду взаємовідносин у трикутнику “фінансово-промислові 

групи – держава – суспільство” в демократичних стабільних інституційних 

системах дає можливість стверджувати, 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 
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(з метою недопущення посилення конкурентів) та інститути громадянського 

суспільства. 

У підрозділі 2.2. “Вплив фінансово-політичних груп на процес 

прийняття адміністративно-управлінських рішень у нестабільному 

інституційному середовищі” досліджено проблему взаємовідносин фінансово-

політичних груп і державних інституцій в нестабільних інституційних 

системах. Для таких систем є характерним 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. 

Заважено, що 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 

уряду, місцевих органів виконавчої влади створювати штучний дефіцит, 

механізми ліцензування, запровадження тарифів на імпорт, регулювання 

податкової ставки, провадження відкритих торгів зі “спеціальними” умовами 

тощо). У свою чергу, 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.  

Розглянуто соціологічні концепції формування верстви власників 

великого капіталу у світі: класична західноєвропейська модель (“капіталісти до 

капіталізму”); волюнтаристські моделі впровадження капіталізму 

(“інтелектуальний капіталізм”); менеджеристські теорії нового класу 

(“капіталізм після капіталістів”); 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.  

На основі досвіду формування корпоративних бізнес-груп на 

пострадянському просторі було встановлено, що у нових незалежних 

державах із нестабільним інституційним середовищем згідно з концепцією 

“політичного капіталізму” існує два характерних сценарії розвитку 

взаємозв’язку фінансово-промислових груп і органів державної влади: 

“захоплення влади” фінансово-промисловими групами та їх подальша 

трансформація у фінансово-політичні групи; повне підпорядкування 
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політичної, економічної діяльності фінансово-промислових груп волі держави 

(“захоплення бізнесу”).  

В свою чергу, 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. 

Третій розділ “Фінансово-політичні групи в українському 

нестабільному інституційному середовищі” складається з двох підрозділів, 

які присвячені проблемі становлення і функціонування фінансово-політичних 

груп в Україні, а також пошуку механізмів обмеження їх впливу на процес 

прийняття управлінських рішень у системі публічного адміністрування. 

У підрозділі 3.1. “Особливості становлення і функціонування 

фінансово-політичних груп в Україні” проаналізовано передумови і процес 

становлення фінансово-політичних груп починаючи з проголошення 

незалежної держави і до 2018 р. включно. 

Встановлено, що кореневою проблемою 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 та 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.  

Наголошено, що специфіка позиціонування вітчизняного великого 

бізнесу була 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 капіталу. Зокрема, 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. У той час як великий капітал в Україні формувався переважно лише 

під тиском внутрішніх обставин, що було зумовлено невпевненістю 

політичного істеблішменту і бізнесових кіл США та Західної Європи у статусі 

України як незалежної держави і наявності значної кількості інвестиційних 

ризиків, пов’язаних із політичними, соціально-економічними процесами в 

державі. Також ідея зовнішніх інвестицій не знайшла підтримки і серед 
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населення тогочасної України. 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. 

У свою чергу, відсутність іноземних економічних акторів із демократичними 

традиціями ведення бізнесу (хоча би формально задекларованих) як учасників 

приватизаційного процесу дала можливість 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. 

З’ясовано, що основними джерелами  накопичення первісного великого 

національного капіталу в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. була чорна 

металургія, банківська сфера, посередницькі операції з природними ресурсами 

(перш за все російським газом) та приватизація. Незважаючи на 27 р. 

незалежного існування України дані джерела отримання надприбутку 

залишилися актуальними і нині. 

Підкреслено, що виключно економічна складова діяльності 

новоутворених фінансово-промислових груп не задовольняла їх власників. 

Адже такий тип конкурентного функціонування бізнес-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. 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. 

Для таких політико-економічних груп є характерним використання 

економічних, політичних і адміністративних ресурсів для реалізації власних 

інтересів. У свою чергу, прямий доступ до політико-адміністративного ресурсу 

дає їм можливість установити свій контроль над певними секторами 

промисловості. 

На основі аналізу становлення та функціонування фінансово-політичних 

груп в Україні визначено типові схеми формування первинного капіталу та 

його подальшого примноження, які є життєздатними і сьогодні: використання 

“правового вакууму” у сфері регулювання підприємницької діяльності; 

спекуляція на різниці вітчизняних та світових цін; використання статусу 

монополіста і продажу/перепродажу товару за завищеними цінами на 

внутрішньому ринку за умови слабкості антимонопольного законодавства і 

наявності політичної волі; посередництво в постачанні російського газу і нафти 

до України і подальшого транзиту в країни-члени Європейського Союзу; доступ 

до “вільного” використання державного бюджету в особистих інтересах; доступ 

приватних підприємців і компаній до експлуатації державних об’єктів за 

мінімальної ціни оренди або її фактичної відсутності; проведення тендерних 

конкурсів “для своїх” партнерів; 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. 
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У підрозділі 3.2. “Вплив фінансово-політичних груп на реалізацію 

державної політики в Україні” встановлено, що одним із найголовніших 

чинників 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. 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 

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.  

В результаті дослідження з’ясовано, що сучасний етап суспільно-

політичного розвитку в Україні характеризується значним впливом фінансово-

політичних груп на процес ухвалення адміністративно-управлінських рішень 

задля узгодження корпоративних інтересів. В свою чергу, створення ефективно 

діючого правового поля, транспарентного доступу громадянського суспільства 

до інститутів влади та механізмів контролю за розподілом ресурсів у 

суспільстві забезпечить трансформацію фінансово-політичних груп в 

інструмент сталого соціально-економічного і демократичного розвитку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано особливості діяльності 

фінансово-політичних груп у нестабільних інституційних середовищах, 
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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 

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 

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”. 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 
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посилення конкурентів). Формалізація взаємовідносин корпоративного бізнес-

сектору і державних інституцій у таких державах забезпечується шляхом 

упровадження розвинутої системи лобізму.  

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; 

– 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 
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“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 

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-
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орієнтовної держави; посилення контролю за діяльністю фінансово-

промислових груп з боку громадянського суспільства; удосконалення 

національного законодавства щодо регламентації порядку використання коштів 

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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Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному 

інституційному середовищі – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню функціонування фінансово-

політичних груп у нестабільному інституційному середовищі. В роботі 

проаналізовано особливості взаємоіснування фінансово-промислових груп, 
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державних та суспільних інституцій, як в стабільному, так і нестабільному 

інституційному середовищі. Встановлено, що в державах з розвинутими 

економічною і політичною системами, сталими демократичними традиціями 

функціонування корпорацій базується на основі демократичних принципів та 

процедур, що передбачають розмежування бізнесу та влади. Натомість держави 

з нестабільним інституційним середовищем, зокрема й Україна, 

характеризуються існуванням неформальної системи відносин, головною 

ознакою якої є інтегрованість корпоративних бізнес-груп у політичне життя 

країни. Доведено, що за умови існування системної інституційної 

нестабільності, фінансово-промислові групи втрачають виключно економічні 

риси і набувають нових ознак і характеристик, що дозволяє їх класифікувати як 

фінансово-політичні. 

Ключові слова: фінансово-політична група, фінансово-промислова 

група, корпорація, олігархія, нестабільне інституційне середовище, публічна 

політика. 
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Телешун Я.С. Финансово-политические группы в нестабильной 

институциональной среде – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02. – политические институты и процессы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка, МОН Украины, Киев, 

2018. 

Диссертация посвящена исследованию функционирования финансово-

политических групп в нестабильной институциональной среде. В работе 

проанализированы особенности взаимосуществования финансово-

промышленных групп, государственных и общественных институтов, как в 

стабильной, так и нестабильной институциональной среде. Установлено, что в 

государствах с развитыми экономической и политической системами, 

устоявшимися демократическими традициями функционирования корпораций 

базируется на основе демократических принципов и процедур, 

предусматривающих разделение бизнеса и власти. Однако государства с 

нестабильной институциональной средой, в том числе и Украина, 

характеризуются существованием неформальной системы отношений, главным 

показателем которой является интегрированность корпоративных бизнес-групп 

в политическую жизнь страны. Доказано, что при условии существования 

системной институциональной нестабильности, финансово-промышленные 

группы теряют исключительно экономические черты и приобретают новые 

признаки и характеристики, что позволяет их классифицировать как 

финансово-политические. 

Ключевые слова: финансово-политическая группа, финансово-

промышленная группа, корпорация, олигархия, нестабильная 

институциональная среда, публичная политика. 
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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, 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 

the combination of economic, political, social and administrative components for the 

realization their private interests. 

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. 

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

oligarchy, unstable institutional environment, public policy. 


