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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах змін політичної системи, що 

тривають, об’єктивно сформувалися передумови для інституціоналізації та 

легалізації засобів вираження інтересів різних груп. Одним з найбільш 

важливих проявів цього процесу стає формування феномену лобізму, який 

представляє з себе низку специфічних каналів комунікацій, що дозволяють 

здійснювати ефективний вплив заінтересованих сторін на зміст та ефективність 

державної політики. 

Інститут лобізму властивий політичним системам різних типів, незалежно 

від характеру політичного режиму та особливостей політичної культури 

суспільства. Забезпечуючи представництво інтересів в органах влади, лобізм 

істотно впливає на політичний процес сучасних держав, тому що сприяє 

переорієнтації політики в сторону відстоювання групових інтересів. В одних 

країнах (США, Великобританія, Франція, ФРН) лобізм має формальний статус, 

тоді як в інших (Індія, Китай, РФ) – реалізується переважно в якості 

неформальних політичних практик. 

У сучасній Україні лобізм стає невід’ємним елементом політичного 

процесу, соціального та економічного життя: діє значна кількість суб’єктів 

лобізму, які активно відстоюють свої інтереси в органах державної влади і 

використовують різні методи здійснення впливу на прийняття політичних 

рішень.  

Особливо актуальною є проблема вдосконалення лобізму в умовах 

структурних змін політичної системи суспільства. Конфлікт формальних та 

неформальних складових в ситуації прийняття політичних рішень має 

дисфункціональні наслідки при невизначеності політико-правового статусу 

суб’єктів, які впливають на цей процес. У зв’язку з цим, виникає необхідність 

вивчення процесу становлення, функціонування та сучасного статусу лобізму, а 

також прогнозування перспектив його розвитку та інституціоналізації. В цьому 

контексті важливим постає означення «української моделі» лобіювання, що на 

сьогодні характеризується поширенням вертикальних політичних відносин та 

обмеженим використанням в політичному процесі консенсусних практик.  

Важливою постає також проблема дослідження причин і наслідків 

латентних форм лобіювання,  що призводить до розгортання корупції на 

найвищому державному рівні та суттєво гальмує здійснення структурних 

реформ та розвиток держави. Для протидії цьому в Україні робляться 

методичні спроби законодавчого забезпечення лобізму. Проте, як демонструє 

закордонний досвід, правове регулювання тільки почасти здатне вплинути на 

характер лобізму, адже не завжди гарантує впорядкування процесів впливу на 

політичну владу.  

Наразі лобізм став предметом наукового аналізу для широкого кола 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однак дослідження, в яких 

здійснювалися би спроби вивчення його становлення та функціонування в 

сучасній Україні в контексті проблеми його подальшої формалізації та 
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нормативного врегулювання, нечисленні, що і зумовило вибір теми 

дисертаційної роботи. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Метою дослідження є комплексний аналіз лобізму, виявлення специфіки 

політичних, правових, соціальних, економічних і культурних факторів, що 

впливають на процес функціонування та розвитку лобізму в сучасній Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі 

- уточнити зміст поняття лобізму та запропонувати його авторське 

визначення; 

- розкрити теоретичні засади дослідження лобізму в зарубіжній і 

вітчизняній літературі; 

- визначити основні відмінності лобізму від GR (Governmental 

relations – зв’язки з органами влади) та GPR (Governmental Public 

Relations – громадські зв’язки з органами влади в Україні; 

- визначити передумови становлення та проаналізувати сучасний 

стан і специфіку лобізму в Україні; 

- з’ясувати перспективи використання зарубіжного досвіду правового 

регулювання та інституалізації лобізму в Україні. 

Об’єктом дослідження є лобізм як феномен представництва інтересів 

окремих індивідів та соціальних груп. 

Предметом дослідження є особливості лобізму в сучасній Україні. 

Методи дослідження. Для теоретичного осмислення феномену лобізму, а 

також для вирішення поставлених задач у дослідженні були застосовані такі 

загальнонаукові  методи, як: системний, структурно-функціональний,  

неоінституціональний, мережевий, порівняльний і метод типологічного аналізу. 

Використання системного методу разом із структурно-функціональним 

дозволило розкрити роль та функції лобізму, обумовленість його існуючих 

особливостей актуальним станом функціонування політичної системи, а також 

місце у процесах її реформування.  Неоінституціональний підхід дозволив 

вивчити процес взаємодії формальних інститутів (парламент, уряд) та 

неформальних інститутів (лобістські групи та групи тиску). Мережевий підхід 

використовувався для опису практики поведінки груп тиску, основних 

технологій і методів мережевого впливу на органи державної влади, у першу 

чергу – з боку фінансово-промислових груп, а метод системного аналізу дав 

можливість розкрити особливості їх  взаємовпливу в рамках існування єдиної 

політичної системи. На основі порівняльного аналізу зарубіжного та 

вітчизняного досвіду функціонування лобізму, автором були сформульовані 

узагальнені рекомендації із регулювання лобізму в Україні, а на основі 
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використання методу типологічного аналізу - проаналізовано та доповнено 

існуючі класифікації моделей лобізму 

Наукова новизна. В межах проведеного дослідження одержано 

результати, які в сукупності розкривають особливості лобізму в сучасній 

Україні і виносяться на захист:  

- уточнено зміст поняття лобізму як специфічного механізму 

взаємодії індивідів або їх груп із владою, що є невід’ємною частиною 

політичної системи і регулює суспільні відносини, пов’язані з процесом 

відстоювання інтересів через вплив на владу з метою прийняття останньою 

рішень в інтересах окремих громадян, їх об’єднань або третіх осіб. 

Підтверджено тезу, що за умови належного правового регулювання лобізм 

сприяє демократичним перетворенням, зміцненню демократичних інститутів, 

розвиту громадянського суспільства та широкому залученню суб’єктів 

політики в процес прийняття політичних рішень; 

- удосконалено класифікацію класичних підходів до розуміння 

феномену лобізму, серед яких особливу увагу приділено корпоративістському, 

плюралістичному, та їх різновидам. Представлено основні інтерпретації впливу 

цих підходів на формування моделей лобізму: інституціональної 

плюралістичної, інституціональної корпоративної, неінституціональної 

корпоративної, квазіінституціональної корпоративної, а також двох 

теоретичних моделей: неінституціональної плюралістичної та 

квазіінституціональної плюралістичної. Доведено, що квазіінституціональна 

корпоративна модель є притаманною для окреслення особливостей лобізму в 

сучасній Україні, що безпосередньо зумовлює наявність у неї специфічних 

характерних ознак. Така модель визначається як перехідна від неформальної до 

формальної. Основними ознаками такої моделі є створення системи контактів 

між формально незалежними політичними та економічними суб’єктами, що 

заснована на спільному використанні ресурсів і націлена на задоволення 

вузькокорпоративних інтересів, наявність тіньових  центрів прийняття 

політичних рішень, які виступають одночасно і як легальні політичні актори, і 

як суб’єкти лобізму, а також концентрація лобістських функцій у потужних 

фінансово-промислових групах;   

- вперше встановлено основні відмінності лобізму від GR 

(Governmental Relations – зв’язки з органами влади) і GPR (Governmental Public 

Relations – громадські зв’язки з органами влади) в Україні. Обґрунтовано, що 

незважаючи на спільність багатьох функцій, суб’єкти впливу на прийняття 

політичних рішень, а також форми і методи його здійснення в зазначених 

різновидах впливу на політичну владу різні. Зокрема доведено, що GR, як 

механізм взаємодії з владою використовується переважно у великих приватних 

та державних підприємствах і ставить за мету здійснювати легальний вплив на 

суб’єктів прийняття політичних рішень. В той же час GPR має на меті 

вибудовування відносин з усіма цільовими аудиторіями, які так чи інакше 

залучені у владні процеси публічної політики. Фахівці у сфері GR та GPR по 

відношенню до роботодавця чи замовника є «внутрішніми», тобто включеними 
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на постійній основі у діяльність певної організації, на відміну від лобістів, які, 

як правило, є фахівцями «зовнішніми», тобто залученими на основі 

тимчасового контракту або  неформально; 

- на новому науковому рівні проаналізовано вплив історичних, 

соціально-економічних, правових, культурних і політичних чинників на 

становлення та  функціонування лобізму в Україні. Встановлено, що витоки 

лобістської діяльності у формі корпоративного галузевого впливу на суб’єктів 

прийняття політичних рішень спостерігаються в Україні ще з початку XX 

століття. Соціально-економічна та культурна специфіка тогочасного 

лобістського впливу отримала своє відображення вже в сучасній Україні. 

Наголошено, що наявність потужних фінансово-промислових груп, частково 

або повністю інтегрованих в органи державної влади з одночасною відсутністю 

законодавчої бази та дієвих правових процедур для відстоювання інтересів 

інших суспільних груп сприяє викривленню інституційної структури 

політичної системи та призводить до прийняття вузько-корпоративних рішень, 

що можуть не відповідати інтересам держави та суспільства; 

- розроблено авторські рекомендації з урахуванням зарубіжного 

досвіду, спрямовані на регулювання лобістської діяльності та стимулювання 

розвитку інституційного лобізму в Україні. Запропоновано прийняти окремий 

закон України, що буде регламентувати здійснення лобізму, закріпити норми 

про лобіювання в діючих нормативних актах,  в яких визначити окремі 

положення стосовно лобістської діяльності, гарантії права громадськості на 

участь у прийнятті владних рішень, а також передбачити прозорий порядок 

взаємодії представників влади з лобістами. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Отримані 

результати проведеного дослідження розширюють базу для подальших 

теоретичних і практичних розробок у галузі вивчення лобізму як специфічної 

форми представництва інтересів в органах влади. Сформульовані автором 

теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані у 

науково-дослідній діяльності для подальшого дослідження проблем лобізму, а 

також у навчальному процесі при розробці навчальних курсів, методичних 

матеріалів, викладанні та вивченні курсів теорії держави й права, 

конституційного права, політології, соціології й інших соціогуманітарних 

дисциплін. Запропоновані в роботі рекомендації щодо оптимізації розвитку 

формальної лобістської діяльності можуть становити інтерес для органів 

державної влади, політичних партій, засобів масової інформації та структур, 

залучених до лобістської діяльності.  

Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях: «Дні 

науки філософського факультету – 2013» (Київ, 16-17 квітня 2013 р.), 

«Міжнародний науковий форум. Суспільство, політика, економіка і право» 

(Харків, 26-27 лютого 2013), «Шевченківська весна» (Київ, 18-22 березня 2013),  

Національний політологічний конвент МАСПН (Одеса, 20-21 березня 2014 
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року),  «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15-16 квітня 2014 

р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано п’ять 

статей, чотири з яких у фахових виданнях України, з них одна включена у 

міжнародну наукометричну базу даних «РИНЦ», одна стаття у науковому 

виданні іншої держави з напрямку, з якого підготовлена дисертація, а також у 

п’яти тезах доповідей за матеріалами конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації складає 187 сторінок. Список використаних джерел містить 173 

найменувань обсягом 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, 

зазначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначається 

мета, задачі, об’єкт, предмет та основні методи дослідження, формулюються 

положення його наукової новизни, характеризуються практичне значення, 

апробація одержаних результатів і структура дисертації. 

У першому розділі «Лобізм як об'єкт політологічного дослідження» 

здійснено огляд теоретичних джерел дослідження, обґрунтовані принципи 

вивчення лобізму у його зв’язку із політичними процесами. Відповідно до мети 

дослідження систематизовано використання основних понять, пов’язаних з    

лобізмом в сучасних політологічних дослідженнях. 

Аналізуючи ступінь наукової розробленості проблеми лобізму як 

соціально-політичного явища, перш за все, необхідно відзначити класичні праці 

зарубіжних дослідників (М. Адамса, Г. Бентлі, Б. Вулпа, М. Дюверже, Р. 

Едельмана, Дж. Кумбера, О. Любімова, П. Метью, Дж. Олзевські, С. 

Перегудова, Р. Прайса, Д. Трумена, Ф, Шміттера, Ф. Штольца та ін.) які заклали 

основи політологічного аналізу плюралізму, корпоративізму і 

неокорпоративізму, груп тиску, неформальних відносин в політичному процесі. 

В роботах вітчизняних авторів (В. Андрущенка, Д. Базілевича, В. Бебика, Т. 

Богині, Д. Богуша, О. Войновича, Ф. Кирилюка, В. Королька, О. Лісничука, Л. 

Малишенко, Є. Макаренко, М. Михальченка, В. Моісеєва, В. Нестеровича, 

М. Обушного, О. Одинцової, М. Ожевана, М. Онищука, А. Онупрієнка, О. 

Порфирович, Г. Почепцова, І. Рейтеровича, Ю. Сабанадзе, О. Салтовського О.  

Стойко, С. Телешуна, В. Теліпко, Є. Тихомирової, О. Тупиці, М. Хилька, В. 

Федоренка та ін.) досліджуються концептуалізація поняття «лобізм», його типи, 

методи, функції, співвідношення категорій «лобізм» та «корпоративізм», 

структурна організація лобістської діяльності. В працях деяких вчених з РФ 

(Т.П. Агафонова, А.Д., С.М. Берлін, Л.Є. Іллічова, Р.Х. Калієв, Я.В. Коженко, 

С.С. Костяев, В.А. Лєпьохін, С.П. Перегудов, Т.М. Сируніна, П.А. Толстих, 

Б.Д. Чахіщин та ін.) аналізуються переважно практичні аспекти 

функціонування лобізму. Зазначені автори характеризують діяльність суб'єктів 
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лобізму в політичній системі, виявляють механізми впливу на органи державної 

влади.  

Незважаючи на велику кількість робіт загальнотеоретичного і 

прикладного характеру, чітко проглядається дефіцит системних досліджень, 

спрямованих на вивчення процесу інституціоналізації, формалізації та 

нормативного регулювання лобізму в умовах трансформації українського 

суспільства.  Тому дана дисертаційна робота є спробою заповнити цю лакуну.   

Як політичний феномен лобізм присутній у будь-якій політичній системі 

світу. Під лобізмом зазвичай розуміється діяльність окремих осіб або груп 

відносно органів державної влади з метою надання впливу від імені та в 

інтересах конкретного клієнта на розробку, прийняття й здійснення 

зазначеними органами законодавчих актів і адміністративних рішень. 

Політична сутність лобізму характеризується низкою ознак: 

- реалізацією права кожного громадянина або групи звертатися із 

клопотанням до свого уряду; 

- поданням інтересів різних соціальних груп у процесі формування 

державної політики за допомогою надання впливу на органи влади, що 

приймають політичні рішення; 

- здатністю досягнення власних інтересів політичними суб'єктами в 

органах державної влади через структури, що лобіюють, особливо тоді, коли 

оформляється усвідомлення індивідами, групами, інститутами власних 

інтересів. 

Лобізм як інститут політичної системи виконує безліч різноманітних 

функцій. Серед них найбільше значення мають: інформаційна, функція 

заміщення представництва, упорядкування плюралізму громадської думки, 

посередництва між громадським суспільством та державою. Специфіка, що 

визначає становлення й розвиток інституту лобізму, залежить від політичної 

культури суспільства, стану економіки держави, його політичного режиму 

тощо. 

Як суб’єктів лобіювання найчастіше розглядають групи тиску або 

лобістські групи; у ролі об’єктів виступають органи законодавчої й виконавчої 

влади. Однак залежно від типу політичного режиму ступінь впливу на них 

різна. Що стосується предмету лобіювання, то необхідно відзначити, що він 

визначається інтересами лобістської групи й, як правило, виступає у вигляді 

ресурсу, проблеми або позиції. 

Сучасна світова практика лобізму виокремила низку його різновидів – GR 

(зв’язки з органами влади), GPR (Governmental Public Relations – громадські 

зв’язки з органами влади) та PA (Public Affairs публічні зв’язки). Фактично, 

фахівці GR є також лобістам, однак сучасна практика лобіювання, зростання 

професіоналізації в цій галузі зумовили вказаний розподіл. GR фахівці є 

«внутрішніми» лобістами, що є включеними на постійній основі в структуру 

організації, на яку вони працюють. Їх основне завдання це побудова системи і 

пошук відповідним ресурсів і інструментів для здійснення впливу на органи 

влади з метою досягнення корпоративних цілей. В свою чергу традиційні 
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лобісти виступають в ролі «зовнішніх» експертів, які наймають відповідні 

зв’язки і контакти в органах влади для забезпечення роботи GR фахівців. 

Лобізм і GR, будучи суміжними поняттями, разом з тим не є тотожними: кожен 

з видів діяльності має свої особливості, які одночасно відрізняють їх і 

доповнюють один одного. GR не є новим державним або суспільним 

інститутом, а лише одним з різновидів роботи фахівців з лобіювання. 

 В свою чергу поняття GPR  (Governmental Public Relations – громадські 

зв’язки з органами влади)  та  «Public Affairs» (PA – публічна політика) 

найчастіше є просто евфемізмами поняття «лобізм» особливо в тих країнах, де 

воно має негативну конотацію. Фахівці визначають GPR як більш вузьку 

область зв'язків з громадськістю (PR) або ідентифікують GPR та PA з GR і 

лобіюванням. Це особливо актуально для Європи, де термін «лобізм», як 

правило, для широкого загалу пов’язаний з негативними асоціаціями, 

корупцією і зловживаннями. Саме тому його замінюють термінами GPR або 

PA.  

Дослідження основних типів лобізму, а також структурної організації 

лобістської діяльності дозволило зробити висновок про наявність чотирьох 

моделей лобізму, що реалізуються на сьогодні у світовій практиці 

(інституціональної плюралістичної, інституціональної корпоративної, 

неінституціональної корпоративної, квазіінституціональної корпоративної) і 

двох теоретичних моделей (неінституціональної плюралістичної та 

квазіінституціональної плюралістичної). 

Суб’єктно-інституціональна специфіка лобістської діяльності визначена 

основними типами представництва інтересів: плюралістичним, корпоративним, 

кланово-корпоративним. Для сучасної України характерне домінування 

корпоративного типу представництва інтересів, модифікованого специфікою 

посткомуністичного трансформаційного процесу. Кризи легітимності, 

нав’язаний негативний консенсус еліт, дефіцит демократичних акторів та інші 

особливості, пов’язані з міжрежимним переходом стимулювали обмеження 

числа суб’єктів лобіювання й сприяли становленню в Україні 

квазіінституціональної моделі лобізму. 

У другому розділі «Особливості становлення та функціонування 

лобізму в сучасній Україні» розглядається історичний досвід формування та 

розвитку лобізму в Україні, а також аналізуються особливості його 

функціонування в сучасних українських політичних реаліях. 

Аналіз досвіду лобістської діяльності на теренах України свідчить про 

притаманність даного явища вітчизняній політико-правовій практиці. Так, 

значним є досвід цивілізованого співіснування держави та лобістських 

інституцій у Російській Імперії, зокрема, це стосується діяльності 

різноманітних представницьких об’єднань підприємницьких кіл – біржових 

комітетів, спілок підприємців, станових корпорацій, які активно взаємодіяли з 

владними структурами. Викликають інтерес і позитивні приклади лобістської 

діяльності українських фракцій у парламентах Російської та Австро-Угорської 

імперій, де різноманітні кола українського суспільства намагались лобіювати не 
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тільки економічні інтереси, а і громадські та політичні права. У важкі роки 

визвольних змагань молода Українська держава за допомогою діаспори 

намагалась використати лобістські важелі впливу для отримання зовнішньої 

допомоги. Крім того, цікавим та повчальним є досвід лобістської діяльності за 

часів існування Гетьманату, зокрема, приклад соціально несправедливого, але, 

успішного лобіювання групи великих землевласників. 

Нинішній стан суспільного розвитку відбувається під знаком 

домінуючого впливу економічних і політичних еліт, складовими яких є 

провідні ФПГ. Фахівці вважають, що проблема якості еліти на сьогодні є 

доленосною для України, тому від її розв’язання залежить сценарій подальшого 

суспільного розвитку. На жаль, сучасна елітна економіка України набула 

паразитичного характеру і стала сферою господарювання для обмеженого кола 

осіб, забезпечених олігархічними, політичними зв’язками, корупційними 

знайомствами на вищих щаблях адміністративної та судової влади, 

правоохоронних органів, за умов відсутності політичної, економічної 

конкуренції у поєднанні з необмеженим доступом до ресурсів країни. Форма 

існування елітного сектора органічно набуває ознак організованих форм 

девіаційної діяльності, зокрема й злочинної – альтернативних тіньових центрів 

влади разом з тіньовим силовим забезпеченням. 

Форми лобізму в Україні наразі є досить різноманітними. Основним з них 

є прямий індивідуальний лобізм, який ґрунтується на особистих зв’язках 

підприємців з чиновниками. Його можуть собі дозволити лише найпотужніші 

підприємства чи компанії, оскільки він належить до «тіньового» типу 

лобіювання і може здійснюватися лише у структурах виконавчої влади. До 

іншої форми «тіньового» лобіювання можна віднести клановий лобізм – 

просування інтересів підприємств чи компаній, які належать певним кланам 

(бізнес-політичним групам). Такий лобізм є дуже ефективним, оскільки 

спирається на «авторитет» і можливості групи бізнесменів та банкірів, які діють 

згуртовано і володіють значними фінансовими ресурсами, заангажованими 

партіями і ЗМІ, а також потужними особистими зв’язками серед істеблішменту. 

Таке лобіювання, на відміну від«одноособового», можна здійснювати начебто 

публічно за допомогою залучення партій, фракцій, ЗМІ, однак справжню мету 

публічних звернень переважно приховують. Головна мета кланового 

лобіювання - отримати привілейоване становище для одного підприємства чи 

невеликої групи «споріднених» підприємств. До особливої форми лобізму в 

Україні можна віднести багатовекторне лобіювання – лобістська діяльність, яку 

здійснюють за допомогою всіх можливих засобів і в усіх можливих напрямах 

впливу. Для цього використовують: міждержавні структури, лобістські 

структури (асоціації, спілки тощо), парламентські лобістські групи (фракції чи 

окремі депутати), державні комітети чи комітети при уряді, окремі 

міністерства, посадових осіб в уряді, держкомітетах, помічників, радників 

Прем’єр-міністра та Президента. Іншою важливою особливістю є те, що 

здійснення лобіювання здебільшого спирається на здійснення впливу на 

виконавчу владу, аніж на законодавчу, тобто в Україні значно активніше 
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лобіюються постанови уряду та рішення суддів, що мають законодавчу силу, 

аніж прийняття законодавчих актів через парламент. 

Специфіка механізму лобістської діяльності в українській практиці 

обумовлена цілим рядом факторів. Серед них можна назвати перехідний 

характер української економіки, домінування в її структурі великих 

підприємств і конгломератів, східний тип політичної культури, нерозвиненість 

громадянського суспільства та офіційних інститутів представництва. 

Сукупність цих факторів зумовлює особливості лобіювання українського 

бізнесу, принципи побудови їх зв’язків і відносин з органами державної влади 

та вибір форм, способів і методів лобістської діяльності. 

Все різноманіття акторів, які здійснюють лобістську діяльність в 

інтересах українського бізнесу, може бути розділене на три групи: лобісти, що 

захищають інтереси асоціацій бізнесу, лобісти, що захищають інтереси великих 

компаній і лобісти, що працюють у складі лобістських контор.  

У третьому розділі  «Перспективи використання зарубіжного досвіду 

для інституціоналізації лобізму в Україні» детально аналізуються сучасні 

вітчизняні та зарубіжні підходи, а також нормативні акти, які стосуються 

регулювання лобістської діяльності. На основі проведено аналізу робиться 

висновок, що в Україні існує конституційно-правове підґрунтя для здійснення 

цивілізованої лобістської діяльності.  

Діючи нормативно-правові акти, що створюють умови для здійснення 

лобістської діяльності доцільно класифікувати наступним чином: 1) закони та 

підзаконні акти, що забезпечують участь громадян в прийнятті державою 

владних рішень; в залежності від владних структур, стосовно яких 

здійснюється лобіювання, нормативно-правові акти розподіляються на ті, що 

регулюють взаємодію владних органів та громадськості: у Верховній Раді 

України, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування; 2) 

нормативно-правові акти, що регулюють участь громадян в здійсненні 

державної політики в конкретній сфері інтересів, яка є об’єктом зацікавленості 

певних груп впливу (гендерна та молодіжна політика, архітектурно-будівельна 

діяльність, регуляторна політика); 3) нормативні акти, що встановлюють 

обмеження на здійснення лобістської діяльності в залежності від об’єкту 

можливих лобістських дій та переліку інтересів, які лобіюються. Суперечлива 

практика вітчизняного лобізму свідчить про недостатню участь громадськості у 

прийнятті владних рішень та про декларативний характер окремих правових 

норм. Причиною вказаного стану речей є системна неузгодженість 

законодавства з питань взаємодії влади та громадськості, розрізненість 

існуючих нормативно-правових актів. Поняття лобістської діяльності 

законодавчо не визначено, не встановлено єдиного порядку її здійснення, 

наявні нормативно-правові акти не містять як гарантій забезпечення 

громадського впливу на прийняття управлінських рішень, так і механізмів 

контролю за реально існуючою взаємодією представників влади та впливових 

лобістів.  
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 Наявні законопроекти в сфері регулювання лобістських відносин, містять 

позитивні пропозиції з легалізації лобізму в Україні, проте, мають низку 

істотних концептуальних вад. З метою вдосконалення законодавства з питань 

участі громадськості у прийнятті владних рішень виглядає необхідним: 1) 

прийняти окремий закон України, що буде регламентувати здійснення 

лобістської діяльності, в якому слід закріпити: визначення термінології 

лобізму; сфери лобістської діяльності та її обмеження; порядок реєстрації 

лобістів та нагляду за діяльністю як лобістів, так і лобійованих; права та 

обов’язки учасників лобістських відносин; порядок розслідування порушень в 

сфері лобістської діяльності; 2) закріпити норми про лобіювання в діючих 

нормативних актах, зокрема, Законі України «Про Регламент Верховної Ради 

України» та Регламенті Кабінету Міністрів України; 3) прийняти нормативно-

правові акти з питань державної служби та етики держслужбовців, а також 

типовий статут місцевої територіальної громади, в яких визначити окремі 

положення стосовно лобістської діяльності, гарантії права громадськості на 

участь у прийнятті владних рішень та прозорий порядок взаємодії 

представників влади з лобістами. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження теоретико-методологічних засад вивчення лобізму, а також 

практики його функціонування у політичній системі сучасної України дало 

підставу зробити наступні висновки.  

1. Лобізм – це специфічний механізм взаємодії індивідів або їх груп із 

владою, що є невід’ємною частиною політичної системи і регулює суспільні 

відносини, пов’язані з процесом відстоювання інтересів через вплив на владу з 

метою прийняття останньою рішень в інтересах окремих громадян, їх об’єднань 

або третіх осіб; За умови належного правового регулювання лобізм сприяє 

демократичним перетворенням, зміцненню демократичних інститутів, розвиту 

громадянського суспільства та широкому залученню суб’єктів політики в 

процес прийняття політичних рішень. 

Політична сутність лобізму характеризується низкою ознак. По-перше, 

лобізм являє собою своєрідну реалізацію права кожного громадянина або групи 

звертатися із клопотанням до свого уряду. По-друге, лобізм є інструментом 

вираження інтересів різних соціальних груп у процесі формування державної 

політики за допомогою надання впливу на органи влади, що приймають 

політичні рішення. І по-третє, лобізм є здатністю досягнення інтересів 

політичними суб'єктами в органах державної влади через структури,  що 

спеціально створюються для їх досягнення. Аналіз політичної сутності 

дозволив також довести, що за умови належного правового регулювання лобізм 

сприяє демократичним перетворенням, зміцненню демократичних інститутів, 

розвиту громадянського суспільства та широкому залученню суб’єктів 

політики в процес прийняття політичних рішень. 
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У структурі лобістської діяльності можна виділити такі елементи, як 

суб’єкт, об’єкт, предмет і методи. Як суб'єктів лобіювання найчастіше 

розглядають групи тиску, тобто акцент робиться на опосередкованих учасниках 

лобістських відносин, а не на безпосередніх – лобістах, які грають роль 

необхідного сполучної ланки між групою тиску і органами державної влади.  

2. Сучасна теорія лобізму знаходить своє відображення в концепціях груп 

інтересів, груп тиску, плюралізму, корпоративізму і неокорпоративизму, теорії 

мереж, інституційних змін. Застосування неоінституціонального, структурно-

функціонального і мережевого підходів дозволило уточнити сутність категорії 

«лобізм», яку можна визначити як систему цілеспрямованого впливу певних 

соціальних груп на владні структури з метою задоволення своїх інтересів за 

допомогою впливу на рішення останніх.  

У сучасній політичній науці лобізм розглядається в трьох основних 

формах: в якості політичного інституту, політичної діяльності, неформальної 

політичної практики. Лобізм як політичний інститут характеризується рядом 

ознак: наявністю певного кола суб'єктів, що вступають в процесі політичної 

діяльності у відносини з органами державної влади; існуванням певної, більш-

менш формалізованої організації, що діє в рамках нормативно-правової 

системи; виконанням окремих соціально-значимих функцій, інтегруючих даний 

інститут в систему соціально-політичного представництва (інформаційна 

функція, заміщення представництва, упорядкування плюралізму громадської 

думки та ін.).  

Як конструктивний інститут лобізм може розвиватися тільки в умовах 

демократичної держави і громадянського суспільства. У ситуаціях 

інституціональних спотворень політичної системи, у відсутність правових та 

інших механізмів його контролю інститут лобізму може характеризуватися 

дисфункціональними особливостями, порушуючи стабільність і рівновагу в 

політичній, соціальній, економічній та культурній сферах, сприяючи появі збоїв 

і деструктивних ситуацій в роботі інших політичних інститутів.  

3. Сучасна світова практика лобізму виокремила низку його різновидів – 

GR (зв'язки з органами влади), GPR (Governmental Public Relations – громадські 

зв’язки з органами влади) та PA (Public Affairs публічні зв’язки). Фактично, 

фахівці GR є також лобістам, однак сучасна практика лобіювання, зростання 

професіоналізації в цій галузі зумовили вказаний розподіл. GR фахівці є 

«внутрішніми» лобістами, що є включеними на постійній основі в структуру 

організації, на яку вони працюють. Їх основне завдання це побудова системи і 

пошук відповідним ресурсів і інструментів для здійснення впливу на органи 

влади з метою досягнення корпоративних цілей. В свою чергу традиційні 

лобісти виступають в ролі «зовнішніх» експертів, які мають відповідні зв’язки і 

контакти в органах влади для забезпечення роботи GR фахівців. Лобізм і GR, 

будучи суміжними поняттями, разом з тим не є тотожними: кожен з видів 

діяльності має свої особливості, які одночасно відрізняють їх і доповнюють 

один одного. GR не є новим державним або суспільним інститутом, а лише 

одним з різновидів роботи фахівців з лобіювання. 
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 В свою чергу поняття GPR  (Governmental Public Relations – громадські 

зв’язки з органами влади)  найчастіше характеризує працівників агенств по 

роботі з громадськістю, метою яких є вибудовування відносин з усіма 

цільовими аудиторіями, які так чи інакше залучені у владні процеси публічної 

політики. Фахівці визначають GPR як більш вузьку область зв'язків з 

громадськістю (PR) або ідентифікують GPR та PA з GR і лобіюванням. Це 

особливо актуально для Європи, де термін «лобізм», як правило, для широкого 

загалу пов’язаний з негативними асоціаціями, корупцією і зловживаннями.  

4. Виходячи з таких критеріїв як відкритість (плюралізм суб’єктів 

лобіювання, доступність каналів представництва інтересів), інституціональна 

завершеність (механізми, визнання, контроль, структура, професійний статус 

лобістської діяльності, особливостей побудови процесу лобіювання, 

використання лобістами легальних і латентних методів у їх діяльності, 

наявність законодавства про лобізм та ін.), можна виділити наступні моделі 

лобізму: інституціональну плюралістичну (США, Великобританія), 

інституціональну корпоративну (Франція, ФРН), неінституціональну 

корпоративну (Індія, Китай), квазіінституціональну корпоративну, або 

перехідну від неформальної до формальної (Україна, Білорусь, Казахстан, РФ), 

дві теоретичні моделі лобізму: квазіінституціональную плюралістичну і 

неінституціональну плюралістичну.  

Базовими характеристиками української квазіінституціональної 

корпоративної моделі лобізму є: поширення вертикальних політичних 

відносин, обмежене використання в політичному процесі консенсусних 

практик, деформування інституціонального ринку.  

5. Специфіка функціонування лобізму в політичній системі сучасної 

України визначає тенденції, характерні для його розвитку: по-перше, 

домінування корпоративного представництва інтересів, у першу чергу 

промислово-фінансових груп, модифікованого особливістю 

посткомуністичного трансформаційного процесу; по-друге, переважне 

використання в політичному процесі неконвенційних практик взаємодії груп 

тиску та органів державної влади, що є наслідком специфічного розвитку 

системи соціально-політичного представництва в період трансформації 

політичної та економічної системи України; по-третє, посилення впливу груп 

тиску на виконавчі структури при збереженні тиску на законодавчі органи 

влади. Специфіка функціонування лобізму в сучасній Україні також полягає в 

тому, що лобісти переважно використовують неформальні способи просування 

своїх інтересів у владні структури, що детермінує негативну позицію масових і 

елітних груп по відношенню до процесу лобіювання. Серед факторів, які не 

сприяють становленню та розвитку формального лобізму на регіональному 

рівні, слід виділити; корумпованість чиновників, відсутність ефективного 

інформаційного та правового контролю лобістської діяльності, дисфункції 

органів держави тощо.  

6. У практиці регулювання лобістської діяльності в Україні  цілісний 

підхід поки не сформувався. Аналіз відповідних законопроектів підтверджує, 
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що вони поверхнево і вельми фрагментарно регламентують лобістську 

діяльність і не зможуть (у разі їх прийняття) сприяти виникненню і 

закріпленню інституціональних форм конвенційного лобізму.  Прийняття в 

сучасних умовах закону про регулювання лобістської діяльності утруднено 

дією наступних факторів: соціально-політичних (відсутність зацікавленості в 

правовому регулюванні лобізму у інституційних груп тиску, що детерміновано 

ефективним лобіюванням інтересів в системі існуючого латентного соціально-

політичного представництва та ін.) і правових (невизначеність правової 

конструкції лобістської діяльності, неможливість правовими принципами 

відмежувати її від корупційної діяльності). З метою вдосконалення 

законодавства з питань участі громадськості у прийнятті владних рішень 

видається необхідним: 1) прийняти окремий закон України, що буде 

регламентувати здійснення лобістської діяльності, в якому слід закріпити: 

визначення термінології лобізму; сфери лобістської діяльності та її обмеження; 

порядок реєстрації лобістів та нагляду за діяльністю лобістів і їх об’єктів; права 

та обов’язки учасників лобістських відносин; порядок розслідування порушень 

в сфері лобістської діяльності; 2) закріпити норми про лобіювання в діючих 

нормативних актах, зокрема, Законі України «Про Регламент Верховної Ради 

України» та Регламенті Кабінету Міністрів України; 3) прийняти нормативно-

правові акти з питань державної служби та етики держслужбовців, а також 

типовий статут місцевої територіальної громади, в яких визначити окремі 

положення стосовно лобістської діяльності, гарантії права громадськості на 

участь у прийнятті владних рішень та прозорий порядок взаємодії 

представників влади з лобістами. 

7. Процес формалізації, правового врегулювання та інституціоналізації 

лобізму в Україні не завершений, оскільки легально даний інститут не 

вбудований в політичну систему держави, ефективні механізми контролю та 

регулювання лобістської діяльності не створені; умови для розвитку 

ефективних каналів комунікації громадянського суспільства з органами 

державної влади відсутні. Подолання інституційних та соціокультурних 

бар’єрів розвитку лобізму дасть змогу не тільки змінити його структурно-

функціональні параметри, а й оптимізувати систему соціально-політичного 

представництва в сучасній Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лавренов Д. А. Особливості лобізму в сучасній Україні. – 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, 2015. 

В дисертації аналізуються особливості становлення, функціонування, а 

також перспективи формалізації та інституціоналізації лобізму в сучасній 

Україні.  В роботі виокремлюється низка особливостей саме українського 
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лобізму, у порівнянні з особливостями  лобізму європейських країн та США. 

Так, в Україні інтеграція фінансово-промислових груп на рівні законодавчої та 

виконавчої влади сприяє функціонуванню в Україні специфічного типу 

інтегрованого лобізму, який характеризується тим, що лобіст є по суті 

державним посадовцем, основне завдання якого є лобіювати прийняття рішень 

на користь тієї чи іншої фінансово-промислової групи, а не виконання 

державних обов’язків. Така форма лобіювання в Україні стає можливою через 

цілу низку політичних, соціально-економічних та культурних особливостей  і 

призводить до прийняття вузько корпоративних рішень, що можуть не 

відповідати інтересам держави та суспільства. Аналізуючи склади Верховної 

ради останніх скликань, в роботі доводиться, що більше третини депутатів 

Верховної Ради та очільників міністерств, а також понад чверть керівників зі 

ста найбільших державних підприємств України мають прямі або 

опосередковані зв’язки з потужними фінансово-промисловими групами. 

Українська модель лобізму здебільшого спирається на здійснення впливу на 

виконавчу владу, аніж на законодавчу, тобто в Україні значно активніше 

лобіюються постанови уряду та рішення суддів, що мають законодавчу силу, 

аніж прийняття законодавчих актів. 

На основі зроблених порівнянь, а також розгляду правових аспектів 

регулювання лобізму, надаються рекомендації щодо побудови власної 

інституційної моделі лобістської діяльності, що може бути реалізована шляхом 

прийняття окремого закону та закріплення норм про лобіювання в діючих 

нормативних актах. 

Ключові слова: лобізм, політичне лобіювання, неформальні практики, 

групи тиску, групи впливу, інституціоналізація, представництво. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Лавренов Д. А. Особенности лоббизма в современной Украине. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 

2015. 

В диссертации анализируются особенности становления, 

функционирования, а также перспективы формализации и 

институционализации лоббизма в современной Украине. В работе выделяется 

ряд особенностей именно украинского лоббизма, по сравнению с 

особенностями лоббизма Европейских стран и США. Так, в Украине 

интеграция финансово-промышленных групп на уровне законодательной и 

исполнительной власти способствует функционированию в Украине 

специфического типа интегрированного лоббизма, который характеризуется 

тем, что лоббист является государственным должностным лицом, основной 

задачей которого является лоббирование принятие решений в пользу той или 

иной финансово - промышленной группы, а не выполнение государственных 
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обязанностей. Такая форма лоббирования в Украине становится возможной 

через целый ряд политических, социально-экономических и культурных 

особенностей и приводит к принятию узко корпоративных решений, могут не 

соответствовать интересам государства и общества. Анализируя составы 

Верховной Рады последних созывов, в работе доказывается, что более трети 

депутатов Верховной Рады и руководителей министерств, а также более 

четверти руководителей из ста крупнейших государственных предприятий 

Украины имеют прямые или косвенные связи с мощными финансово-

промышленными группами. Украинская модель лоббизма в основном 

опирается на осуществление влияния на исполнительную власть, чем на 

законодательную, то есть в Украине значительно активнее лоббируются 

постановления правительства и решения судей, имеющих законодательную 

силу, чем принятие законодательных актов. 

На основе сделанных сравнений, а также рассмотрения правовых 

аспектов регулирования лоббизма, даются рекомендации по построению 

собственной институциональной модели лоббистской деятельности, которая 

может быть реализована путем принятия отдельного закона и закрепления норм 

о лоббировании в действующих нормативных актах. 

Ключевые слова: лоббизм, политическое лоббирование, неформальные 

практики, группы давления, группы влияния, институционализация, 

представительство. 
 

ANNOTATION 
 

Lavrenov D.A.  Features of lobbyism in contemporary Ukraine. - 

Manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of philosophy in political science with 

specialization in 23.00.02 – political institutions and processes. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, MES (Ministry of Education and Science) of Ukraine, 

Kyiv, 2015. 

Thesis deals with investigation the modern theory of lobbyism, which is 

reflected in the concepts of interest groups, pressure groups, pluralism, corporatism 

and neo-corporatism, network theory, institutional change. 

The use of neo-institutional, structural and functional approaches and 

networking allowed to specify  the essence of the category “lobbying”, which can be 

defined as a system of purposeful influence of certain social groups in the power 

structures in order to satisfy their own interests with the help of influence on the 

decision of the latter. 

It is shown that in contemporary political science considered lobbying in three 

main forms: as a political institution, political activities, an informal political 

practices. A detailed description of the main features of lobbying as a political 

institution, and the basic mechanisms of regulation of lobbying. 

Lobbying as a political institution has a number of characteristics: the presence 

of a certain range of subjects that come into the process of political activity in 

relations with public authorities; the existence of a certain, more or less formalized 
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organization that operates within the framework of the legal system; fulfillment of 

certain socially significant functions that integrate the institution in the socio-political 

representation (information function, the replacement of representation, organize 

pluralism of public opinion, etc.). 

How constructive institute lobbying can only developed in a democratic state 

and civil society. In situations of institutional distortion of the political system, in the 

absence of legal and other mechanisms for its control institute of lobbying can be 

characterized by dysfunctional features, in violation of stability and balance in the 

political, social, economic and cultural fields, facilitating the emergence of failures 

and destructive situations in other political institutions. 

Established and analyzes the main conceptual and practical model of lobbying, 

namely pluralistic institutional (US, UK), the institutional corporate (France, 

Germany), non-institutional corporate (India, China), quasi institutional corporate  

(Ukraine, Russia); two purely theoretical model of lobbying: quasi institutional 

pluralistic and non-institutional pluralistic. 

Ukrainian model of lobbying is defined as quasi institutional corporate, basic 

characteristics of which are: the vertical distribution of political relations, the limited 

use of the political process of consensus practices deformation institutional market. 

Overall, the thesis singled out a number of features is Ukrainian lobbying, 

compared with features lobbying European countries and the USA. For example, in 

Ukraine the integration of financial and industrial groups at legislative and executive 

power contributes to the successful functioning in Ukraine specific type of integrated 

lobbying, characterized in that the lobbyist is essentially a public official, whose main 

task is a decision in favor of the privat corporate groups, not performance of public 

duties. This form of lobbying in Ukraine becomes possible through a number of 

political, social, economic and cultural characteristics and leads to the adoption of 

narrowly corporate decisions that may not meet the interests of the state and society. 

Analyzing the Verkhovna Rada last convocation, the work proved that more than a 

third of MPs and heads of ministries and more than a quarter of a hundred heads of 

major state enterprises Ukraine have direct or indirect ties to powerful financial-

industrial groups. Ukrainian model largely based on lobbying to influence the 

executive rather than legislative, ie Ukraine has actively lobbied government 

regulations and judicial decisions with legal force than the adoption of legislative 

acts. 

Based on the comparisons made, and review the legal aspects of regulation of 

lobbying, provided recommendations to build its own model of institutional lobbying 

activities that can be realized by adopting a separate law and consolidation of rules on 

lobbying in the existing regulations. 

Keywords: lobbying, political lobbying, informal practices, pressure groups, 

interest groups, institutionalization, representation.  
 


