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ОСОБЛИВОСТІ ОЛІГАРХІЇ В УКРАЇНІ
Явище олігархії на території України почало активнопоширюватись після
набуття країною незалежності. Так звана «новітня олігархія» з’явилася у багатьох
країнах пострадянського простору. Розпад СРСР призвів до низки подій, які дуже
сильно вплинули на формування держав, що утворилися після його занепаду.
Серед таких подій був процес приватизації державних підприємств, землі та
нерухомості, який мав достатньо непрозорий характер. З плином часу, люди, які
брали участь у цьому процесі, примноживши свої статки, почали брати під
контроль політичні партії через спонсорство, або просто створюючи їх. За таких
умов формувався прошарок влади який відіграє дуже важливу роль у політичній
системі України та має колосальний вплив на розвиток держави у майбутньому.
Не дивлячись на факт своєї значущості у сьогоденній політиці країни, явище
олігархії ще не є достатньо дослідженим.
Термін «олігархія», який вперше почали використовувати в античності
(вчення Платона, Аристотеля), означає політичний режим, який передбачає
накопичення влади у руках невеликої, закритої та тісно згуртованої групи людей.
На території України основними олігархічними кланами є Київський,
Дніпропетровський, Харківський та Донецький. Таке розміщення значною мірою
було зумовлене наявністю великих промислових комплексів на цих територіях.
Можна виокремити такіосновні, характерні українській олігархії, типи
кланово-олігархічних утворень, а саме: економічні, медіальні, політичні, які
мають певний вплив на економічні, політичні процеси та джерела масової
інформації відповідно. Основними ознаками для класифікації типів олігархічних
утворень в Україні є: спосіб утворення (формалізовані, неформальні), спосіб
функціонування (легально діючі, кримінальні) та мета діяльності (політичний
холдинг, політичний синдикат).
Отже, олігархія є характерною рисою влади в Україні. Її основним недоліком є
те, що невелика кількість людей, об’єднаних спільними інтересами поділяє країну
да дві основні групи: багатих і бідних та задовольняє переважно інтереси першої
групи. В умовах такої системи право на власність грає вирішальну роль у
розподілі влади, у той час як здібності, та освіченість втрачають своє значення.
В даній ситуації необхідно шукати оптимальні шляхи для вирішення цих
проблем, адже це питання є одним з вирішальних для визначення подальшого
стабільного розвитку України.
Науковий керівник: Михайлич О.В., к. соц .н., доцент

