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ВСТУП 

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 у бік обстоювання групових інтересів. В 

одних країнах (США, Велика Британія, 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 
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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 

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; 
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 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 інституціоналізації 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 обстоювання 

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: 

інституціональну плюралістичну, інституціональну корпоративну, 

неінституціональну корпоративну, квазіінституціональну корпоративну, а 

також дві теоретичні моделі: неінституціональна плюралістична та 

квазіінституціональна плюралістична. 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 й 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 
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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 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 
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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 
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2014 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. 
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РОЗДІЛ 1. ЛОБІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Аналізуючи ступінь наукової розробленості проблеми лобізму як 

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

праці зарубіжних дослідників (Р. А. Барнс, А. Бентлі, В. Джонсон, 

М. Дюверже, Д. Коул, К. Кумс, А. Поттер, М. Стефан, Д. Тарр, Б. Уолп, 

Р. Чарі, К. Шлозман, Ф. Шміттер, та ін.) які заклали основи політологічного 

аналізу політичного плюралізму, корпоративізму і неокорпоративізму, груп 

тиску, неформальних відносин в політичному процесі. 

У числі перших робіт з даної теми на пострадянському просторі 

необхідно відзначити дослідження В. А. Найшуля і В. М. Константинова 

1986 року, в якій автори відзначали наявність в СРСР «економіки 

узгодження». У 1990-і рр. в центрі уваги вітчизняних, а також переважно 

російських вчених перебували питання історії лобістської діяльності, 

механізми й інструменти взаємодії лобістів із владою в (О. C. Автономов, 

М. М. Баришніков, С. В.  Зотов, М. Г.  Зяблюк, М. Б.  Іванов, О. П.  Любімов, 

A. A.  Нещадін, С. П.  Сиротенко, В. В.  Смирнов та ін.). Значну увагу автори 

приділили еволюції груп інтересів в змінених соціально-політичних реаліях. 

В працях деяких вчених з РФ (Т. П. Агафонова, С. М. Берлін, 

Л. Є.  Іллічова, Р. Х.  Калієв, Я. В.  Коженко, С. С.  Костяев, Н. Ю.  Лапина, 

І.  С.   Семененко, 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 лобізму в політичній системі, виявляють механізми 

впливу на органи державної влади. 

У роботах вітчизняних авторів (М. Л. Богданович, О. Л. Голіченко, 

А. В. Денисюк, О. В. Дягілєв, В. Ф. Жмир, В. О. Корнієнко, 

О. Г. Кушніренко, Р. М.  Мацкевич, В. Ф.  Нестерович, М. І.  Обушний, 

О. О.  Одінцова, О. Л. Порфімович, Є. Б. Тихомирова, та ін.) досліджуються 
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концептуалізація поняття «лобізм», його типи, методи, функції, 

співвідношення категорій «лобізм» та «корпоративізм», структурна 

організація лобістської діяльності. Водночас огляд політичної думки 

засвідчив фрагментарність вивчення культури політичного лобіювання, тому 

розробка засад даної наукової проблеми є важливою для вітчизняної 

політології. 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 суспільства.  

В умовах відсутності формалізації безпосередньої лобістської 

діяльності в Україні, широкі огляди законодавчого регулювання суміжних з 

нею сфер представлені в працях О. М. Войнич, Н. А. Гричиної, 

А. М. Євгеньєвої, А. І. Погорєлової та ін. Однак і тут відчувається 

поверхневий характер аналізу відповідної правотворчої діяльності. З іншого 

боку, вирізняються ґрунтовністю більш спеціалізовані розвідки 

С. О. Телешуна, І. В. Рейтеровича ("Вплив фінансово-політичних груп на 

прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські 

реалії" та ін.) і монографія Ю. В. Сабанадзе "Групи інтересів в умовах 

перехідного суспільства". 

Груповий підхід, при цьому – є ключем до розкриття природи лобізму 

та його місця в політиці. Групи інтересів стали об’єктом дослідження 

суспільних наук лише на поч. ХХ ст. А. Бентлі визначив їхню роль і значення 

у політиці і надав їм концептуальний характер. Д. Трумен співвідніс 

показники поведінки груп із політичним процесом і практично оформив дані 

уявлення в завершену теорію. Зі становленням неоінституціоналістських 

концепції уможливились теоретичні аналогії між державою та ринком, а 

відношення між громадянами і державою почали розглядатися як «послуга за 

послугу» – світоглядна основа уявлень про лобізм на Заході. М. Олсон і Р. 

Солсбері узагальнили та деталізували накопичений практичний і 

теоретичний досвід з позиції теорії групової участі в політиці. 
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Так, нинішній етап розвитку українського суспільства 

характеризується становленням цілої низки суспільно-політичних інститутів, 

реорганізацією органів виконавчої влади. Змінився соціальний і економічний 

стан в Україні: в країні склалась ринкова економіка (вказаний статус 

економічної системи визнано міжнародними інституціями), фактично 

відбувся перехід до ринкового суспільства в стадії початкового накопичення 

капіталу, що передбачає появу власників, які володіють не тільки значними 

фінансовими активами, а й розгорнутою мережею засобів масової інформації 

та намагаються впливати на органи державної влади. Так само в постійному 

розвитку знаходяться суспільні інститути в Україні, завдяки наявності 

політичного та ідеологічного плюралізму йде процес становлення 

громадянського суспільства, яке через притаманні йому важелі намагається 

здійснювати вплив на ситуацію в країні. 

Події кінця XX – початку XXI століття в Україні, як і в усьому світі, 

свідчать про те, що процес демократизації державного управління залежить 

не тільки від трансформації інститутів політичної системи. Становлення 

демократичного режиму пов’язане з розширенням практики артикуляції 

поглядів громадян, політичних і соціальних груп, політичних партій. Сучасна 

держава повинна гарантувати кожному можливість заявляти про свої 

інтереси в органах державної влади. У зв’язку з тим, що держава об’єктивно 

не в змозі задовольнити одночасно й максимально повно різноманітні 

соціальні інтереси, виникає проблема вибору пріоритетів. Звідси закономірно 

постає прагнення різних груп суспільства впливати на публічні рішення з 

метою переорієнтації політики на свою користь. 

Вищезазначене зумовлює поширення у суспільстві діяльності цілої 

низки лобістських структур (від некомерційних громадських об’єднань до 

великих фінансово-промислових груп (ФПГ)), що намагаються впливати на 

органи влади в Україні – від місцевих рад до Верховної Ради та Кабінету 

Міністрів України. Важко не погодитись в цьому контексті з думкою 

вітчизняного соціолога та філософа В. Ф. Жмирі, що: «у нас становиться, 
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попри все, громадянське суспільство. Останнє саме становиться, стається з 

окремих своїх складових інституцій; і лобі, на мою думку, є однією з них, як 

противага законодавчій та виконавчій владі» [32, с. 143]. Водночас вплив на 

органи влади може здійснюватись як із вузькокорпоративною, корисливою 

метою на шкоду інтересам суспільства, що часто має місце у сучасних 

вітчизняних реаліях. У зв’язку із цим, справедливо, що на сьогодні в Україні 

відстоювання групових інтересів носить невпорядкований характер. 

Підвищення ролі лобізму призводить до трансформації демократії від 

громадянського представництва до представництва інтересів. Лобізм у даній 

ситуації виступає одним із головних механізмів вироблення та прийняття 

публічних рішень, значущою діючою силою становлення плюралістичної 

демократії, сутність якої полягає в можливості розширення конвенційної 

участі різних суб'єктів у політичному житті країни. Отже, лобізм як 

політичне явище є важливим чинником існування демократії. Це 

специфічний інститут у політичній системі суспільства для впливу на процес 

ухвалення рішень органами державної влади. Інститут лобізму може 

виконувати функції узгодження соціальних інтересів, реалістичного 

наповнення формально-конституційного ладу в перехідних країнах і, тим 

самим, сприяти становленню демократичного за своїм змістом і характером 

функціонування публічного управління. Він є невід’ємною складовою 

політичного процесу в суспільстві, що стало на шлях демократизації. 

Лобізм як політичне явище потребує посиленої уваги, він є об’єктом 

вивчення політичних наук. Та не дивлячись на наявність численних 

політологічних досліджень, досі немає одностайності щодо його тлумачення. 

Етимологічно поняття «лобізм» походить від англійського слова 

«lobby», яке в перекладі означає кулуари, хол, вестибюль. Хоча в англійську 

цей термін прийшов із середньовічної латини понад триста років тому. 

Вказане слово використовувалось для визначення проходів або критих 

галерей у монастирях. Згодом (приблизно з ХVII ст.) в Англії словом «лобі» 

стали позначати приміщення для прогулянок у палаті громад парламенту. 
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Політичного змісту поняття набуло значно пізніше – лише в 70-ті роки XIX 

століття в США, коли ним почали позначати залучення голосів конгресменів 

в обмін на грошову винагороду або еквівалентні послуги. 

Спочатку лобізм як політичний феномен мав негативний відтінок і 

асоціювався з вигодою для того, хто лобіює, а також для того, чиї рішення 

лобіюються. Проте з часом слово лобіювання стало наповнюватися 

позитивною семантикою. У цьому відношенні воно характеризується як 

функціональне, життєво необхідне явище, що виступає в ролі 

комунікаційного каналу між громадянським суспільством і державою. 

Лобізм перетворився на важливий елемент державного управління, механізм 

впливу зацікавлених груп на процес прийняття політичних та 

адміністративних рішень, процеси законотворчості на різних рівнях. 

На думку О. С. Автономова, перехід сугубо церковного терміну у 

світську лексику пов’язано з тим, що з часу формування англійського 

парламенту його збори проводились не регулярно, в різних помешканнях, а 

часом і в різних містах [1, с. 6]. У Середні віки було звичною справою 

проводити багато світських заходів та урочистостей саме в приміщенні 

церкви. 1640 р. можна вважати історично першою датою «політизації» 

терміну «лобі», оскільки саме з цією датою пов’язані згадки про 

найменування даним терміном приміщень довкола залів засідань Палати 

громад англійського парламенту [155, с. 376]. Відмінною особливістю 

архітектурних кулуарів, які називалися «лобі» у ті часи, було те, що саме тут 

британським депутатам дозволялось зустрічатися з усіма зацікавленими у 

законодавчій діяльності громадянами, яким заборонявся доступ до пленарних 

засідань Палати громад. Саме у «лобі» уповноважені від різноманітних груп 

інтересів чекали на депутатів для того, щоб обговорити з ними окремі 

питання законодавчого характеру та силою переконання чи іншими 

методами вплинути на результат подальшого голосування [166, с. 468]. 

У першу чергу, треба визначитись з тим, що ми розуміємо під 

термінами «лобізм», «лобіювати», «лобіст». 
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Так, окремі вчені, зокрема, Т. П. Агафонова, пропонують умовно 

розділити понятійний апарат, що відноситься до лобістської діяльності на дві 

групи. До першої групи слід віднести поняття, пов’язані з професійними 

лобістами та лобістською діяльністю, до другої групи – поняття, що 

відносяться до непрофесійних лобістів [22]. Вказана позиція має свої 

аргументи, наприклад, характеризуючи організаційні форми та види 

лобістської діяльності слід розрізняти професійних лобістів від тих, для кого 

лобістські контакти не є основою професійної діяльності. З іншого боку, слід 

відзначити, що сутність лобістських відносин – це здійснення впливу на 

органи державної влади з метою прийняття певних управлінських рішень, 

незалежно від того, хто здійснює зазначений вплив – професійний лобіст, або 

інша зацікавлена особа. Як слушно зауважив з цього приводу М. Г. Зяблюк, 

характеризуючи лобістську діяльність в США: «Не має особливого сенсу 

дискутувати про те, чи є смисл називати президента корпорації лобістом, 

оскільки він був «лобістом на годину»... але, якщо президент «здійснював 

тиск», то це по сутті те ж саме, що й «виступати в ролі лобіста» [34, с. 17]. 

Якщо звернутись до англійсько-українського словника, то там слово 

«lobby» має такі значення: «1. Вестибюль, фойє; парламентські кулуари; 

мітинг з поданням петиції перед будівлею парламенту. 2. Намагатись 

вплинути на членів парламенту чи конгресу, «обробляти» їх» [73, с. 461]. 

Сам переклад терміну вказує на його функціональну (соціально-політичну) 

ознаку – здійснювати вплив на членів парламенту. Згідно з політичним 

словником: «лобі, лобісти – це система контор та агенцій крупних монополій 

або організованих груп при законодавчих органах США, що здійснюють 

вплив (аж до підкупу) на законодавців і державних чиновників, з метою 

прийняття рішень (певних законопроектів, отримання урядових замовлень, 

субсидій) на користь організацій, які вони презентують; лобі називаються і 

агентів цих контор і агенцій (інакше – лобісти)» [5, с. 189]. Оскільки 

діяльність лобістів часом здійснюється на межі дозволеного, мають місце 

випадки, коли лобісти здійснюють не тільки роз’яснювальну роботу, а і 
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підкуп депутатів [124]. Вказане трактування лобізму є слушним, адже 

практиці лобізму знайомі випадки корупційних скандалів. 

У зарубіжній політичній науці традиційно велику увагу приділяють 

аналізу проблеми політичної участі, діяльності груп тиску або груп за 

інтересами взагалі. Початком розвитку сучасної теорії лобізму прийнято 

вважати кінець XIX – початок XX століття, що пояснюється демократизацією 

політичних процесів в західних країнах, становленням парламентської 

системи, індивідуалізацією й активізацією економічного життя суспільства. 

На політичну теорію, в рамках якої здійснювався аналіз розвитку 

інституту політичної участі індивідів в результаті діяльності органів влади, 

особливий вплив мали роботи американського політолога А. Бентлі, який 

висунув ідею про те, що група є основною одиницею суспільства. Вчений 

справедливо вважав, що суспільна злагода в державному управлінні 

досягається за допомогою посередництва груп, зокрема груп тиску та 

групових представників, що виділяються конкуруючими елітами [137, с. 186–

192]. Отже, лобізм є інструментом впливу груп тиску на інститути влади. 

Групи тиску виступають тією силою, яка володіє усвідомленим специфічним 

інтересом і, задля його задоволення, прагне опанувати засобами державного 

підпорядкування чи впливати на діяльність тих, хто володіє владними 

ресурсами. З моменту виникнення в американській політичній науці теорії 

груп термін «лобі» став вживатися як рівнозначний і взаємозамінний з 

основними поняттями концепції, а саме: «зацікавлена група» і «група тиску». 

У рамках цього дисертаційного дослідження нами запропоновано 

диференціювати ці поняття. Групи тиску є різновидом зацікавлених груп, які 

здійснюють реальний вплив на органи влади з метою законодавчого чи 

адміністративного забезпечення своїх інтересів. Зацікавлена група – це 

соціальна, певним чином організована спільнота людей, що усвідомлює 

власні інтереси і виражає бажання забезпечити їх реалізацію. Таким чином, 

зацікавлені групи представляють собою потенційні групи тиску, які, за 

певних умов, здатні використовувати лобіювання своїх інтересів. 
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У демократичній політичній системі діє безліч груп інтересів – від 

орієнтованих і пов’язаних із класичними підставами політичних традицій 

представницької демократії до добровільних організацій, створених для 

цілеспрямованої захисту суспільних інтересів. Таке розуміння лобістських 

структур корелюється з класифікацією М. Дюверже, який вважав можливим 

виділяти «традиційні» та «масові» групи репрезентації політичних інтересів, 

«групи захисту», «групи за звичаєм», «групи підтримки» і «асоціативні 

групи» репрезентації політичних інтересів [28, с. 263–269]. Проводячи 

паралель з дослідженням партій, він вважав, що групи тиску інтенційовані на 

соціально-значущих суб’єктів прийняття політичних рішень і, перш за все, 

політичну еліту. Організація таких груп на вузькій основі є наслідком 

ретельного підбору: вважається за краще залучити певні групи осіб до 

управління політичними процесами, аніж залучати основну частину 

суспільства, оскільки «така стратегія швидше приведе до бажаної мети». 

Попри досить широкий спектр визначень лобістських груп у роботах 

таких дослідників, як Д. Коул і Е. Херрінг, властива певна загальна риса – в 

групи репрезентації політичних інтересів входять особи, що здатні так чи ін. 

вплинути на процес прийняття політичного рішення або хід його реалізації, а 

також на кадрову політику владних політичних структур [53, с. 34]. 

Таким чином, ідея по суті лобістського плюралізму ґрунтуються на 

тому, що групи тиску утворюються спонтанно, вони численні, мають різні 

інтереси, які конкурують між собою за право отримання того чи іншого 

ресурсу. Ці групи утворені і діють незалежно від держави, вони самостійно 

визначають свої інтереси, обирають лідерів та ін. Жодна з них не володіє 

винятковим правом на представництво інтересів соціальних груп, а характер 

впливу на державу визначається в результаті жорсткої конкурентної 

боротьби. До теперішнього часу лобізм став невід’ємною частиною системи 

політичного та державного управління в більшості країн світу. 

З іншого боку, лобізм тісним чином пов’язаний із сучасним 

демократичним корпоративізмом. Французький соціолог Р.-Ж. Шварценберг 
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визначив лобізм як організацію, створену для захисту інтересів і здійснення 

тиску на органи влади з метою домогтися від них прийняття рішень, які 

відповідають їх інтересам [4, с. 164]. Ф. Шміттер дефініціював його як 

представництво інтересів, складові якого організовані в кілька особливих, 

примусових, конкурентних, ієрархічно впорядкованих, функціонально різних 

розрядів, офіційно визнаних або дозволених державою, що наділяє їх 

монополією на представництво своєї області в обмін на контроль за підбором 

лідерів і артикуляцією вимог і прихильностей [133, с. 14–22]. 

В цілому плюралістичний і корпоративний варіанти представництва 

політичних інтересів взаємодоповнюють один одного. Однак необхідно 

брати до уваги те, що розгалужені корпоративні політичні мережі мають 

здатність розхитувати систему державного управління за допомогою 

процедур неформального узгодження, порушуючи законодавчо встановлені 

документи правила вироблення і прийняття рішень. 

Більшість сучасних теорій лобізму розглядає лобіста як незалежну 

дійову особу. Водночас реальний лобіст обмежений у своїх діях 

законодавчими актами, процедурними моментами, діяльністю інших лобістів 

і сформованою розстановкою сил в органах державної влади. У цьому 

відношенні представляють науковий інтерес погляди німецьких дослідників 

В. Меркеля і А. Круассана про розвиток неформальних відносин в інститутах 

«дефектних демократій» [71]. На їх думку, вчені, які працюють в класичній 

парадигмі політичної науки, як правило, мають установку на співвідношення 

сил у політичній системі в рамках збереження спільних цінностей демократії, 

автономії приватної сфери, контролю над владою і правовою державою. 

Проте в рамках молодих демократій усталені правила демократичної 

держави замінюються неформальними практиками, які і складають основу 

процесу мережевого лобіювання. Представники неоінституціонального 

підходу розглядають лобізм як неконвенційну політичну діяльність, а 

інститут лобізму як неформальну організацію, що взаємодіє з офіційними 

інститутами політичної системи (парламентом, урядом та ін.). Чим менш 
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розвинені легальні процедури, чим більше в державі, що розвивається, вони 

заміщуються неформальними практиками, тим більше можливостей для 

лобіювання існує в даній політичній системі. 

У дефектних демократіях відбувається поступове зміщення прерогатив 

законодавчої, виконавчої та судової влади, що, по суті, виявляє нову 

розстановку сил в політичному просторі. У політичних системах такого типу 

подібні процеси відбуваються постійно, тому лобістам доводиться 

пристосовуватися до динаміки ситуації на політичному ринку. Це змушує їх 

або змінювати структуру мереж для компенсації збільшення впливу однієї з 

гілок влади, або створювати більш стійкі мережі для лобіювання. 

Мережевий вплив груп інтересів на органи влади передбачає побудову 

багаторівневого процесу організації мережевих структур. Мережевий лобізм 

полягає у створенні каналів комунікації між групами тиску і офіційними 

управлінськими структурами за допомогою регулярних зустрічей, підтримки 

прямих контактів. Застосовуючи методологію М. Кастельса, лобістську 

мережу можна визначити як сукупність формалізованих зв’язків між групами 

тиску й офіційними інститутами влади, які стають регулярними і підлягають 

принципам задоволення взаємних інтересів [42, с. 316]. Вплив корпоративних 

суб’єктів здатен призвести до дисфункцій процесу прийняття політичних 

рішень, причинами яких є прагнення таких суб’єктів створити постійні 

мережі лобіювання корпоративних інтересів. При цьому інтереси інших 

соціальних груп нехтуються. Мережева теорія розглядає лобізм як складний 

процес створення та розвитку мережевої активності лобістів в органах 

державної влади, як технологію організації діяльності лобістів. 

У сучасній вітчизняній політичній науці не існує єдиного підходу до 

розуміння сутності лобізму: одні дослідники вважають лобістську діяльність 

посередництвом між громадянським суспільством і державою [118], інші – 

механізмом маніпулювання діями членів законодавчої та виконавчої влади з 

метою просування інтересів окремих фінансово-промислових груп і 

корпорацій [9]. З одного боку, наявність груп тиску розглядається в якості 
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важливого інституту громадянського суспільства, що виконує ряд соціальних 

функцій, з іншого – їх відносять до числа негативних явищ, що сприяють 

криміналізації політичного життя суспільства. 

У зв’язку з цим необхідно диференціювати поняття «лобізм» і 

«корупція». Отже, корупція (від лат. «Corruptio» – підкуп, псування, занепад) 

в сучасній науці кваліфікується як підкуп, продажність громадських і 

політичних діячів, посадових осіб, тобто як злочинна діяльність у політичній, 

економічній, військовій та інших сферах, що полягає у використанні 

посадовими особами своїх владних можливостей і службового становища з 

метою особистого збагачення [7, с. 6–7]. 

Корупція – це форма незаконного впливу на офіційних осіб держави 

шляхом їх підкупу або надання інших благ в обмін на певні вигоди. Тобто, 

можна констатувати, що за цілями лобізм і корупція близькі, а саме, в сфері 

прийняття або неприйняття потрібного рішення, розподілу благ на користь 

окремих зацікавлених осіб тощо, але за методами досягнення вони різняться. 

Більш того, лобізм як механізм, як технологія представництва інтересів – це 

явище нейтральне, змістовна оцінка якого можлива лише в конкретній 

ситуації. При цьому лобізм – це феномен, що знаходиться в правовому полі. 

Такі явища, як корупція, непотизм і інші не мають до лобізму ніякого 

відношення. Вони є не проявом лобізму, а його заперечення. Тобто, корупція 

й інші неправові явища виникають там, де відсутній, зруйнований, 

неналагоджений або неефективний механізм лобіювання. 

У зв’язку з неоднозначністю розуміння сутності лобізму досить важко 

знайти оптимальне його визначення, яке змогло б охопити всі сторони даного 

інституту в суспільстві, оскільки існує безліч дефініцій лобізму. Зокрема, 

деякі вітчизняні дослідники під лобізмом розуміють систему і практику 

реалізації інтересів різних груп громадян шляхом організованого впливу на 

законодавчу та адміністративну діяльність державних органів. Лобізм – це 

форма законного впливу груп тиску на управлінські рішення державних 

органів з метою задоволення інтересів певних соціальних структур [118]. 
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На думку В. А. Лепьохіна, таке визначення неточно описує даний 

інститут. Річ у тім, що «найбільш потужні групи тиску і є фактичною владою, 

такою, що контролює фінанси, кадри, пресу, процес прийняття політичних 

рішень. Навіть президенти, формально залежні від виборців, нерідко мало що 

можуть зробити без узгодження своїх намірів з лідерами груп, ставлениками 

яких вони, по суті, і є. Лобізм, відтак, це не просто артикуляція інтересів тих 

чи інших груп у структурах влади, але й процес приведення формальної 

влади у відповідність з владою фактичною» [59, с. 119]. 

Існуючі визначення даного поняття можна звести до двох основних 

підходів. У рамках першого лобізм розуміється як діяльність суб’єктів, що 

впливають на структури державної влади з метою прийняття ними 

необхідних політичних рішень. Прихильники другого підходу пов’язують 

лобізм виключно з професійною діяльністю з просування інтересів клієнтів в 

структурах державної влади. Фактична відмінність цих двох позицій полягає 

у вирішенні питання: чи визнавати анемічні (спонтанні) виступи громадян, 

скарги, звернення, петиції та інші громадянські акції лобістськими [63, с. 8–

9]. Зрозуміло, що всі нормативно-юридичні визначення лобізму знаходяться 

в рамках другого підходу, тоді як політологічні – в рамках першого. 

Попри явну невизначеність сучасного використання терміна «лобізм», 

виділимо настуані його особливості. По-перше, лобіювання пов’язане лише з 

прийняттям публічних рішень; рішення, що прийняті фізичними та 

юридичними особами можуть також бути піддані впливу інтересів різних 

груп тиску, однак такий вплив не прийнято називати лобізмом. По-друге, всі 

види лобізму мотивовані бажанням вплинути; багато дій або події можуть 

виявитися причинами прийняття адміністративних рішень, але якщо вони не 

викликані бажанням впливу – це не лобізм. По-третє, лобіювання передбачає 

наявність посередника чи представника – сполучної ланки між групою тиску 

й офіційними особами. По-четверте, лобіювання незмінно пов’язане зі 

встановленням контактів для передачі повідомлень, оскільки це єдиний 

шлях, яким можна здійснювати вплив. 
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Отже, лобізм представляє собою систему цілеспрямованого впливу 

певних соціальних груп на органи державної влади з метою задоволення 

своїх інтересів за допомогою впливу на їхні рішення. 

Простежуючи процес концептуалізації поняття «лобізм» в працях 

західних і вітчизняних політологів можна зробити висновок про те, що даний 

феномен постає у трьох основних формах: в якості формального політичного 

інституту, як легальної політичної діяльності та в якості неформальної 

політичної практики. Лобізм як повноцінний інститут з’являється тоді, коли 

створені дві необхідні умови. З одного боку, має місце різноманіття інтересів 

у суспільстві, що виникає внаслідок його соціальної диференціації. З іншого 

– фіксується наявність політичного й економічного плюралізму, що 

характерно, насамперед, для демократичних політичних режимів. 

Інституційне становлення лобізму сприяє забезпеченню ефективної 

взаємодії держави та громадянського суспільства, коли вплив на динаміку 

політичного процесу чинить все більшу кількість груп. Крім того, лобізм 

покликаний посилити управлінську, розподільчу й інші функції інститутів 

влади. При цьому необхідно мати на увазі, що найважливішою умовою 

прояву лобізмом своїх позитивних якостей виступає політична, економічна і 

духовна стабільність в країні. В умовах, коли дисфункції проявляються «у 

всіх сферах суспільного життя, лобізм в більшості випадків стає 

інструментом задоволення вузькогрупових потреб за допомогою надання 

неформального впливу на прийняття органами влади політичних рішень». 

Отже, лобізм як політичний інститут характеризується низкою ознак: 

- наявність кола суб’єктів, що вступають в процесі політичної діяльності у 

певні відносини з органами влади, що набувають стійкий характер (такими 

акторами є окремі громадяни, потенційні групи інтересів та групи тиску); 

- існування певної (більш-менш формалізованої) організації, що діє в 

рамках нормативно-правової системи (в західних країнах існує законодавство 

про лобізм, в якому детально закріплені процедури ліцензування та 

відповідальності, створені механізми обліку і контролю діяльності лобістів); 
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- лобізм виконує ряд соціально значущих функцій, що інтегрують даний 

інститут в політичну систему суспільства: 

 впливаючи на управлінські рішення, лобізм змушує ефективніше 

функціонувати органи державної влади й управління, в певному сенсі 

конкурує з ними, надає їм більшу динаміку та гнучкість. 

 лобізм виступає інструментом самоорганізації громадян, за допомогою 

якого забезпечується суспільна підтримка чи опозиція для конкретного 

державного рішенням, проявляється вплив на політику. У цій ситуації лобізм 

– це своєрідний суперник бюрократії. Більш того, держава в умовах 

становлення ринкових відносин залишає все більше позицій у сфері захисту 

інтересів різних соціальних груп і прошарків. Цей вакуум повинен бути 

заповнений відповідними структурами громадянського суспільства. 

 лобізм створює можливості для забезпечення інтересів меншості, бо 

виступає як специфічна форма прояву політичного плюралізму. 

 лобізм втілює принцип свободи соціальних недержавних структур. За 

допомогою лобіювання вони самі намагаються вирішувати проблеми, 

володіючи можливістю вибору шляхів і засобів. 

 лобізм представляє собою своєрідне соціально-політичне стимулювання, 

спрямоване на прискорене втілення в життя тих чи інших цілей. При такому 

підході лобізм представляє собою спосіб активізації певних процесів і явищ. 

 лобіювання дозволяє розширити інформаційну базу прийнятих рішень. 

Лобісти забезпечують органи влади потоком інформації з того чи іншого 

питання, що виноситься на парламентське слухання, інформують 

законодавців про стан у різних сферах життя суспільства. Через таку систему 

соціально-політичного представництва інтересам різних груп і верств 

надається актуальність, соціальна значимість. Лобіювання, таким чином, 

виступає у вигляді механізму підготовки і прийняття відповідних актів. 

 лобізм можна трактувати і як спосіб взаємоврівноваження і примирення 

між собою антагоністичних інтересів. Групи тиску сприяють збереженню 

рівноваги різних сил і досягненню консенсусу при прийнятті рішень [63]. 
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Отже, гололовний функціональний зміст лобізму – чинити вплив на 

представників органів державної влади з метою прийняття рішень в інтересах 

певних осіб або груп. Подібним чином визначає термін Б. Чащихін: система 

та практика реалізації інтересів різних груп громадян шляхом організованого 

впливу на законодавчу й адміністративну діяльність державних органів [130, 

с. 262]. Вказаний підхід розуміння лобізму відображує політико-соціальний 

аспект вказаного явища та робить зазначене поняття досить широким, й 

водночас слушним, оскільки процес лобіювання є багатогранним.  

В. Нестерович зауважує, що «власне лобізм – це висококваліфікована 

діяльність, яка має політичний сенс і правове обґрунтування і є інтегральним 

елементом демократичної правової системи» [77]. Це визначення лобізму дає 

зрозуміти його політичну складову. Лобізм – це специфічний елемент 

політичної системи, що спирається на невід’ємне конституційне право 

громадян брати участь в управлінні державними справами. В даному випадку 

слушною є також думка Н. А. Піменова, який стверджує, що лобізм – «це 

специфічний інститут політичної системи, за допомогою якого різні 

громадські та комерційні організації впливають на процес прийняття 

державних рішень в межах конституційних повноважень громадян брати 

участь в управлінні державою» [86, с. 74]. Отже, лобізм – особливе явище 

демократичного правового режиму, ядром якого є у конституційне право 

громадян у законодавствчо встановлених межах, брати участь в управлінні 

державними справами шляхом впливу на органи державної влади [49]. 

Вказаний вплив здійснюють як окремі громадяни, так і їх об’єднання, 

зокрема, так звані «групи інтересів», або «групи впливу». Під «групою 

впливу» слід розуміти об’єднання людей, що мають спільні економічні, 

соціальні, професійні та інші інтереси, які спеціально об’єднались з метою 

відстоювання зазначених спільних інтересів шляхом здійснення впливу на 

органи державної влади. Зокрема, подібне визначення «груп впливу» давали 

радянські політологи, характеризуючи лобістські відносини в США: 

«організації підприємців, робітників, фермерів, різні професійні об’єднання, 
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релігійні, жіночі та інші громадські об’єднання, що відстоюють свої інтереси 

шляхом впливу на різні ланки державного апарату, тобто виступаючі як 

групи впливу» [38, с. 37]. При цьому тиск можуть здійснювати не тільки 

«групи впливу», але і спеціально найняті ними лобісти. Зокрема, подібне 

визначення «груп впливу» дає американський словник політичних термінів – 

«група впливу – це організація, яка захищає певні матеріальні, духовні або 

інші інтереси, користуючись платними агентами або лобістами, найнятими 

для дії на законодавців та посадових осіб, підтримки кандидатів, висунутих 

політичними партіями, або систематичним проведенням просвітницьких або 

пропагандистських компаній серед широкої громадськості» [141, с. 302].  

Отже, ми чітко визначились з тим, що лобіювання здійснюється з 

метою захисту певних громадських, суспільних, відомчих або приватно-

бізнесових інтересів. При цьому вказаний процес лобістського впливу може 

здійснюватись як самими носіями інтересів – «групами впливу», або 

«групами інтересів», так і спеціально найнятими для цієї мети суб’єктами – 

професійними лобістами. Як зауважив з цього приводу Зяблюк М.Г.: 

«…зацікавлена група, ставши групою тиску, може бути одночасно власно 

лобістом, якщо здійснює тиск сама, проте може і не бути ним, якщо функції 

здійснення передані іншим групам. Отже, вибудовується наступний ланцюг: 

зацікавлена група – група впливу – лобістська організація» [34, с. 22]. 

На думку британського експерта К. Кумса, в західній літературі 

найчастіше вживаються два визначення лобізму. Перше: лобізм – це 

реалізація права кожного громадянина звертатись із клопотанням до свого 

уряду. Друге: лобізм – це професійна діяльність співробітників або 

спеціальних консультантів, найнятих компаніями, діловими та професійними 

асоціаціями, профспілками та іншими групами для представлення інтересів 

цих організацій в процесі формування державної політики [55, с. 34]. Інше 

тлумачення терміну «лобізм» дає один з американських словників 

юридичних термінів: «лобісти – це люди, які займаються бізнесом (отже, 

лобізм – це вид бізнесу) та переконуючі законодавців ухвалювати закони, що 
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є бажаними, і відхиляти ти з них, які не є бажаними. Такі люди діють в 

інтересах своїх клієнтів» [148, с. 282]. 

У своєму дослідженні П. А. Толстих використав наступне узагальнення 

практики використання терміну «лобіст», яке було зроблено службою 

«Конгрешенл куотерлі»: «термін «лобіст» має, щонайменше, три значення: 

по-перше, в самому широкому сенсі він вживається рівнозначно з терміном 

«група впливу»; по-друге, у певному вузькому сенсі лобістом вважається 

будь-яка особа, що здійснює – як правило, за винагороду – вплив на 

законодавчий процес на користь іншої особи або групи шляхом прямого 

звернення до членів конгресу; нарешті, в ще більш вузькому сенсі лобістом 

може іменуватись той, хто зареєструвався в цій якості згідно закону» [125, с. 

178–179]. Цей перелік визначень терміну «лобіст» враховує кілька аспектів 

цього політичного явища: соціально-політичний, оскільки ототожнює лобіста 

з групою впливу, отже прямо вказує на причину лобіювання – наявність 

певних інтересів, а також функціональне значення лобізму – здійснення 

впливу; професійно-функціональний, оскільки мова йде саме про конкретну 

особу, яка за винагороду, тобто професійно здійснює вплив на прийняття 

державних рішень; формально-юридичній підхід, що має сенс в країнах, де 

явище лобізму легалізовано через наявність спеціальної реєстрації. 

Важко не погодитись з думкою Я. В. Коженко, яка дає таке визначення 

зазначеного терміну: «лобізм» – це діяльність громадян, груп громадян, 

організацій та інших суб’єктів правовідносин по відстоюванню інтересів [78, 

с. 37]. Згідно з думкою Є. А. Шевченко, «Лобістам у нас називають того, хто 

вдало відстоює певні інтереси – корпоративні, регіональні, цехові та інші. Це 

поняття багато в чому аналогічно політологічному терміну «лідер груп 

інтересів» [132, с. 20]. 

Інші дослідники лобізму акцентують увагу на конкретних функціях та 

методах вказаного суспільно-політичного інституту, зокрема на його 

комунікативній функції. Так, Тихомирова Є.Б. доводить, що лобіювання є 

специфічним видом «паблік рілейшенз» і пов’язано з комунікаціями 



 

 

27 

різноманітних соціальних груп та організацій з представниками влади для 

захисту своїх інтересів під час прийняття тих або інших рішень органами 

державної влади та управління [121]. При цьому, Тихомирова Є.Б. цитує 

Лестера Мілбрайта: «Всі володарі формулюють рішення на підставі того, що 

привернуло їх увагу, а не того, що є об’єктивним або реальним. Отже, 

єдиним шляхом вплинути на рішення – це вплинути на сприйняття тих, хто їх 

приймає. Тому комунікація, є можливо єдиним засобом змінити сприйняття 

або вплинути на нього: процес лобіювання є повністю комунікаційним 

процесом» [121, с. 120–121]. Зауважимо, що вказане визначення лобізму 

фактично збігається з розумінням даного явища у соціально-політичному 

сенсі, тобто як процесу захисту представниками різних соціальних груп 

(«груп впливу») своїх інтересів шляхом впливу на державні органи під час 

прийняття конкретних рішень. Втім, вказаний комунікаційний підхід 

характеризує механізм відкритого, некорупційного лобіювання – 

направлення уваги представників державної влади на наявність проблеми та 

надання пропозицій щодо їх вирішення. 

Отже, лобізм є важливим елементом політичного процесу. Лобіювання 

означає обмеження всемогутності державного апарату, робить його більш 

відкритим для контролю з боку громадянського суспільства, знижує 

можливість довільних рішень. Лобізм є одним з необхідних інструментів 

демократії ринкового типу, серед рис якої можна виділити: відкритість, 

гнучкість, високий динамізм інститутів влади та ін. «Причому відкритість не 

тільки загального, глобального порядку, коли в ході виборів представники 

різних приватних інтересів можуть змагатися за право взяти участь у 

формуванні інститутів влади, а й оперативного рівня, коли в рутинній 

повсякденній роботі ці представники отримують можливість впливати на 

процес прийняття політичних рішень, у тому числі в сфері законодавства» 

[37, с. 10]. Дану можливість і покликаний забезпечувати інститут лобізму. 

Однак в умовах інституційних змін політичної системи, за умов 

відсутності правових та інших механізмів контролю даної діяльності, 
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інститут лобізму може характеризуватися дисфункціональними 

особливостями, що порушують стабільність і рівновагу в політичній, 

соціальній, економічній та культурній сферах, сприяючи появі збоїв і 

деструктивних ситуацій у роботі політичних інститутів. Дисфункції 

інституту лобізму можуть проявлятися в наступному: 

- по-перше, лобізм виступає провідником неформального впливу на 

органи державної влади. Тут доречно говорити про його злочинні види, які 

дестабілізують прийняття рішень органами державної влади; 

- по-друге, лобізм містить в собі небезпеку перетворення 

демократичних інститутів в потужний інструмент окремих владних груп. 

Подібна ситуація здатна дестабілізувати обстановку, розбалансувати 

інтереси, сприяти підвищенню напруженості в суспільстві; 

- по-третє, лобіювання окремих інтересів часто блокує дійсно потрібні 

управлінські рішення, створює перешкоди на шляху задоволення соціально 

значущих інтересів.  

Лобізм іноді суттєво заважає оперативній державній політиці, оскільки 

може бути спрямований, наприклад, на постійний перерозподіл бюджету, на 

часту зміну пріоритетів, на посилення позицій однієї гілки влади при 

одночасному ослабленні іншої. 

Таким чином, дослідивши політичну сутність лобізму в працях 

зарубіжних і вітчизняних політологів, необхідно зрозуміти, що теорія 

лобізму знаходить своє відображення в концепціях зацікавлених груп, на 

засадах плюралізму, корпоративізму і неокорпоративізму, теорії мереж, 

інституційних змін. Інститут лобізму характеризується рядом параметрів, 

серед яких особливе місце належить дуалістичній природі, що має на увазі 

амбівалентність впливу на політичну систему суспільства. 

Лобізм – елемент системи соціально-політичного представництва і 

може стимулювати її розвиток тільки в умовах демократичної політичної 

системи та громадянської політичної культури. За умов відсутності 

функціональних каналів комунікації громадянського суспільства і держави 
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лобізм може сприяти розвитку неформального впливу на органи влади. 

Відмінності в лобізмі багато в чому детерміновані типами і моделями його 

існування в тих чи інших політичних умовах і конкретними методами, що їх 

застосовують лобісти на практиці для досягнення своїх цілей.  

Переходячи до дослідження понятійно-категоріального апарату, слід в 

першу чергу визначитися з розмежуванням термінів «лобізм», «лобіст» та 

«лобіювання». Категорія «лобіювання» з кінця ХІХ ст. вживається в 

англомовних країнах для позначення легітимної форми здійснення впливу на 

владу, а сучасний інститут лобіювання фактично розуміється як вплив на 

законодавчу діяльність парламенту та на інші владні інституції. Що ж то 

терміну «лобізм», то окремі дослідники не відмежовують його від 

«лобіювання», наголошуючи на тому, що вживання у вітчизняній науці 

терміну «лобізм» є наслідком запозичення російської наукової традиції, а 

лексема «лобіювання» є формою базового поняття, яке використовується у 

зарубіжних нормативно-правових актах. Можна зазначити, що використання 

обох термінів є слушним, адже вони мають деякі відмінності змісту, що 

вимагає окремого визначення. Категорії «лобізм» та «лобіювання» в 

українській мові мають відмінності, що характеризують їх різне лексичне 

значення. Слово «лобізм» має ознаки терміну, що характеризує певну 

сукупність ознак явища, або сукупності явищ, в той час як «лобіювання» 

характеризує процес виконання якої-небудь дії. 

Наведемо авторське визначення терміну «лобізм»: це специфічний 

механізм взаємодії суспільства із владою, який є невід’ємною складовою 

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

обстоювання інтересів через вплив на владу з метою прийняття останньою 

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

У свою чергу, під категорією «лобіювання» необхідно розуміти процес 

впливу (тиску) громадян або їх груп на органи влади з метою спонукати 

останніх до прийняття рішень в інтересах громадян, їх об’єднань або третіх 

осіб. Лобістом слід вважати особу, чи об’єднання осіб, що здійснюють вплив 
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на органи влади з метою змусити останні приймати рішення в інтересах 

власних, або третіх осіб. Близьким до лобіювання є термін «лобістська 

діяльність» («лобістські дії»), під яким необхідно розуміти безпосередню 

взаємодію осіб з органами державної влади з метою впливу прийняття 

законів, підзаконних актів, політичних, адміністративних рішень тощо.  

Тож можна підсумувати, що лобіювання є більш широким поняттям, 

яке характеризує лобістський процес взагалі, тобто вплив (тиск) на владні 

структури для обстоювання певних інтересів. Під терміном «лобістська 

діяльність» («лобістські дії») розуміється більш вузьке поняття, яке визначає 

безпосередні дії лобістів, використання ними конкретних засобів впливу 

(наприклад, подання законопроектів, зустріч з депутатами, ініціювання 

публікацій у засобах масової інформації тощо).  

Взагалі ж лобізм можна розглядати як окремий субінститут суспільно-

політичного життя, який опосередковує весь спектр відносин та понять, що 

виникають в процесі відстоювання громадянами та їх різноманітними 

об’єднаннями своїх інтересів. Лобіювання в широкому сенсі є здійсненням 

впливу (будь-кого) на органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Такий вплив, як свідчить практика лобізму, здійснюється 

всіма методами, у тому числі і протизаконними. Лобіювання не може 

здійснюватись на всі владні структури. Наприклад, Основний Закон та певні 

законодавчі акти чітко визначають неможливість здійснення впливу на 

окремі владні структури. Зокрема, згідно Конституції України «вплив на 

судів в будь-який спосіб забороняється» [48]. В той же час у політичному 

житті України мають місце неодноразові спроби здійснення лобістського 

впливу на судові органи, що мають ознаки корупційних (злочинних) дій.  

Загалом, лобізм є демократичним суспільним механізмом, завдяки 

якому кожен громадянин має право захистити свої або чиїсь інтереси. 

Вітчизняній та закордонній практиці лобіювання відомо багато прикладів, 

коли громадські організації, далекі від професійного лобізму, здійснювали 

успішний вплив на владні структури.  
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Що ж стосується лобіювання, то науковці мають декілька поглядів на 

вказану проблему. Зокрема, С.Г. Дембицький під об’єктом лобіювання 

розуміє законодавчі, виконавчі органи влади, їх посадових осіб, 

співробітників апаратів органів влади [23, с. 21]. Вітчизняний політолог і 

соціолог Є. Тихомирова дещо звужує це поняття та визначає в якості об’єктів 

лобізму посадових осіб законодавчих і виконавчих органів влади, які мають 

можливість приймати рішення чи реально впливати на їх прийняття в 

інтересах корпоративних структур чи певних соціальних груп [122]. Оскільки 

лобістські дії можуть здійснюватись не тільки стосовно конкретних 

посадовців та депутатів, а і щодо владних структур в цілому (наприклад, 

проведення пікетувань, направлення скарг та звернень), то звуження об’єкту 

лобізму лише до посадових осіб є невиправданим. Отже, вважаємо слушним 

визначити об’єктами лобізму як органи державної влади (як законодавчої, 

так і виконавчої), так і органи місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб, щодо яких суб’єкти лобістських відносин здійснюють конкретні 

лобістські дії з метою вплинути на прийняття ними управлінських рішень. 

Сучасна наука, а також світова практика лобістської діяльності 

виокремлює низку синонімічних з лобізмом понять. Найбільшого 

розповсюдження серед них сьогодні набувають терміни GR (Governmental 

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

громадські зв’язки з органами влади. Ці категорії є близькими за змістом із 

лобізмом, однак мають свої суттєві відмінності. 

Термін GR – зв’язки з органами влади – набув широкого 

розповсюдження в рамках групи підходів, що пропонувала включити лобізм 

до складу PR (Public Relations – зв’язки з громадськістю), позначаючи ним 

одну з форм технік у сфері саме роботи з широкою громадськістю. В рамках 

цього підходу лобізм часто розглядається як позаполітичний, адже його 

кінцевою метою є результат для тих, кого представляють лобісти. Поява 

цього терміну є наслідком поступового проникнення «менеджментського» 

підходу в сучасну політику, зниження ролі ідеологій, реальної політичної 
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боротьби й ефективності PR у політиці. Крім того PR передбачає наявність 

зворотнього зв’язку, що є вкрай важливим і для лобістської діяльності. 

Введення терміну GR науковий обіг відштовхувалось, в першу чергу, 

від практики застосування лобізму. Велики корпорації в Західній Європі та 

США почали створювати відповідні структурні підрозділі, по аналогії з вже 

існуючими PR підрозділами, по зв’язкам з громадськістю і HR підрозділами, 

що опікавулись кадровими питаннями. Створення відповідних GR 

підрозділів стало необхідною умовою для впорядкування вже існуючої 

лобістської діяльності, які провадили працівники різних підрозділів великих 

компаній по завданням свого керівництва. 

Відмінність термінів лобізм і GR ґрунтується на їх змістовному 

аналізі: GR – це сфера загального менеджменту, а лобізм – це своєрідний 

канал, інститут суспільства, через який організації намагаються впливати 

на прийняття політичних рішень. Найбільш просто розрізненя цих понять 

можна представити наступним чином: GR – це сфера загального 

менеджменту, а лобізм – це технологія. Завдання фахівця з GR – це 

будова системи та організація фахівців для реалізації того чи іншого 

проекту,. Основним обов'язком GR-менеджера є організація взаємодії 

«компанія-бізнес-асоціація-влада» і взаємозв'язки всередині власної 

компанії між PR-підрозділом, керівництвом, акціонерами і т.д. [2, с. 76].  

Цікавим в даному контексті є форма отримання винагороди за 

виконану роботу. Для фахівця зі GR – це постійна фіксована заробітна 

плата (lobby on a salary), а для лобіста – це робота за гонорар і можливий 

відсоток від угоди (lobby for a fee). Відмінності GR лобізму можна 

виокремити і на рівні суб’єктів взаємодії. Професійний лобіст взаємодіє в 

більшій частині з власниками і акціонерами компанії, за замовленням якої 

він працює. В свою чергу керівник GR підрозділу підзвітний 

генеральному директору чи голові правління компанії. При проведенні 

масштабних лобістських кампаній весь GR підрозділ працює в 

безпосередній взаємодії з найнятим ззовні лобістом, але на правах 
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молодшого партнера, лише супроводжуючи його діяльність. 

Очевидним чином розрізняються і кінцеві задання в GR і лобізмі. 

Ключове завдання GR-фахівця – передбачати можливі проблеми і 

потенційні можливості з боку органів державної влади та вчасно 

проінформувати керівництво. Такий фахівець вбудований у структуру 

компанії і постійно працює над реалізацією її стратегії щодо взаємодії з 

органами влади. Лобіст ж, як правило, залучається на проектній основі і є 

зовнішнім по відношенню до організації професіоналом. В цьому випадку 

так само цілком логічно й те, що лобіст може надавати свої послуги, 

одночасно декільком клієнтам, у той час як GR-фахівець закріплений за 

однією організацією. 

В літературі зустрічається, що лобісти і GR-менеджери 

відрізняються технологіями просування необхідних інтересів. В такому 

випадку лобістам приписується схильність до кулуарного торгу, тіньовим 

технологій тиску і корупції, в той час як GR спеціалісти нібито не 

вдаються до подібних технологій, обмежуючись лише аргументованою 

захистом власних позицій Однак в дійсності такий розподіл не знаходить 

практичного підтвердження. Навпаки, у світовій законодавчій практиці, 

наприклад у США, чітко прописані відмінності між лобізмом і корупцією. 

Додатково до цього, варто відзначити, що в США і Європейському союзі 

існують досить впливові об'єднання і професійні асоціації лобістів, які 

досить наполегливо і ефективно займаються внутрішнім регулюванням 

галузі. Для надійної і продуктивної роботи лобістові, як правило, вигідно 

бути в одній з таких професійних ліг, які, в свою чергу, уважно стежать 

законністю дій своїх членів [163]. 

Розглянувши ряд ключових позицій, ми можемо прийти до 

висновку, що GR та лобізм є суміжними і взаємодоповнюючими 

поняттями і переважно відрізняються один від одного в своїй 

повсякденній лобістській практиці. При цьому нелогічно вважати лобізм 

«технологією» GR. Лобізм існував і до появи подібної сфери 
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менеджменту, проте, безумовно, активний розвиток GR привносить свої 

зміни в інститут лобіювання.  

Так само цілком очевидно, що виникнення GR як явища 

підтверджує тенденцію лобістської діяльності до ускладнення і 

професіоналізації. Якщо раніше компанії могли або найняти фахівців для 

лобіювання, або вести весь цикл робіт самостійно, то тепер в разі великих 

проектів необхідна наявність як внутрішніх фахівців так і «допомоги 

ззовні». У свою чергу процес пошуку і найму лобістів в сучасних умовах 

вже не може обійтися без внутрішнього GR-експерта. При цьому лобісти 

беруть на себе найбільш складну роль безпосереднього проштовхування 

інтересів, а GR-менеджери забезпечують їх інформацією, координують і 

підтримують їх діяльність. 

Сьогодні у великих компаніях дуже часто можна зустріти ведення 

GR політики відразу декількома фахівцями – юристом, PR-менеджером і 

самим генеральним директором. Директор встановлює зв'язки з 

державними структурами, PR фахівець створює сприятливий імідж 

організації, а юрист отримує всі необхідні дозволи, сертифікати тощо. 

У великих підприємствах, зокрема і в Україні, створюються 

спеціалізовані підрозділи або приймаються на работу штатні радники для 

виконання функцій GR. Такі структурні одиниці зазвичай називаються 

підрозділами по взаємодії із органами державної влади. Для прикладу такі 

підрозділи існують навіть в державних підприємствах НАК "Нафтогаз 

України", ДП "НАЕК “Енергоатом”" тощо 

Варто відзначити, що введення різних позначень для професіоналів, 

які беруть участь в лобіюванні, ніяк не змінює статусу інституту лобізму в 

тій чи іншій державі. Лобіювання – це давній і важливий інститут 

демократичної політичної системи. GR-менеджери це лише новий вид 

вузькоспеціалізованих експертів, зайнятих в лобізмі нарівні з юристами, 

психологами, фахівцями зі зв’язків з громадськістю тощо. 

Розглядаючи співвідношення поняття лобізм з іншими суміжними 
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поняття окрему увагу необхідно приділити на співвідношенні понять 

«лобізм» і GPR (Governmental Public Relations – громадські зв’язки з 

органами влади) та «Public Affairs» (PA – публічна політика). Останнє 

часто зустрічається в сучасних зарубіжних дослідженнях, особливо 

європейського походження. Одні фахівці визначають GPR як більш 

вузьку область зв'язків з громадськістю (PR). Якщо PR має на меті 

побудову відносин з усіма цільовими аудиторіями, то GPR – лише з тими 

з них, які так чи інакше залучені у владні процеси публічної політики. 

Інші 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. 

Наприклад, у Великій Британії, де розвинений ринок професійних 

лобістських послуг, в цілому нетиповий для Європи, багато лобістських 

агентств називають себе PA-consultants або Public Policy Consultants 

(консультанти з питань публічної політики). Схожа ситуація складається і 

в країнах континентальної Європи. 

Повертаючись до теоретичних засад розуміння лобізму та 

лобістської діяльності не можна залишати поза увагою наявність двох 

основних підходів до проблеми лобізму – теорію лобістського плюралізму 

(плюралістичний тип представництва інтересів) та теорію лобістського 

корпоративізму (корпоративістський тип представництва інтересів) [58, с. 

39]. Більшість дослідників лобізму стоїть на позиціях розгляду вказаного 

суспільно-політичного явища саме як плюралістичного типу 

представництва інтересів. Так, процес лобіювання визначається як 

постійний вплив конкуруючих груп інтересів на державні органи з метою 

донесення до владних структур своїх пропозицій з певних аспектів 

регулювання життя суспільства. При цьому вказана діяльність має метою 

досягнути позитивного результату для груп впливу. Представники, так 

званої, «теорії груп», зокрема А. Бентлі та Д. Труман, незважаючи на 
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розходження в певних аспектах, солідарні в тому, що роль організованих 

груп інтересів зводиться до своєрідного буферу обміну між політичними 

інститутами та інститутами громадянського суспільства [137]. При цьому, 

впливовість груп інтересів залежить від їх здатності ухвалювати 

результативні рішення на всіх рівнях суспільства, від національного до 

локального [169, с. 78]. Звичайно, кожна з груп впливу намагається 

донести до владних органів свої пропозиції та має на меті сприяти 

власним корпоративним інтересам, проте держава, що є сувереном, 

гарантує рівні можливості для груп впливу та приймає рішення, виходячи 

з аналізу всіх можливих варіантів, запропонованих лобістами. Вказані 

групи інтересів складаються спонтанно, є багаточисельними та 

конкурують поміж собою, не об’єднані в яку-небудь ієрархічну систему, є 

незалежними від держави, жодна з груп впливу не має монополії в певній 

сфері інтересів, досягнення мети є результатом їх конкурентної 

боротьби [19, с. 23]. Отже, лобізм визначається як притаманний 

відкритому суспільству процес захисту інтересів, що відбувається шляхом 

конкурентного впливу на владні структури з боку зацікавлених груп, 

жодна з яких не посідає монопольного становища.  

Теорія лобістського корпоративізму – як вже згадувалося вище – є 

повною противагою «лобістському плюралізму». Зупинимося на ній більш 

докладно. Вказану теорію обґрунтовували західні вчені С. Рокан, Ф. Шмітер, 

Г. Лембрух. Ось яким чином характеризував у 1974 році явище 

корпоративіського представництва інтересів Ф. Шмітер: «Неокорпоративізм 

є системою представництва інтересів, складові частини якої організовані в 

декілька особливих, примусових, неконкурентних, ієрархічно впорядкованих, 

функціонально різноманітних порядків, офіційно визнаних або дозволених (а 

інколи і просто створених) державою, яка надає їм монопольне право на 

представництво у своїй галузі в обмін на певний контроль за підбором і 

артикуляцією вимог та зобов’язань» [160, с. 99]. Отже, ключовими рисами 

лобістського корпоративізму є наступні положення. По-перше, 
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корпоративістські організації монопольні за своєю суттю, оскільки джерелом 

їх монопольного стану є держава. Держава укладає з якою-небудь групою 

своєрідну конвенцію (явну або тайну угоду), отримуючи в обмін на отримані 

групою пільги лояльність та гарантію підтримання державних інтересів [39, 

с. 175]. По-друге, корпоративістські організації є носіями як функцій 

управління, так і функцій представництва. По-третє, в теорії лобістського 

корпоративізму держава розглядається в якості головного інструменту 

виявлення інтересів та об’єднання навколо них важливих суспільних груп. 

Держава в таких випадках, найчастіше, сама відбирає та надає певній 

ідеологічно надійній групі монопольне право бути представником інтересів. 

Звичайно, після цього, говорити про конкуренцію не має сенсу: конкуренти 

або ліквідувались, або долучились до вже штучно підібраної групи [110, с. 

24]. Фактично, якщо плюралістичний тип представництва інтересів 

передбачає собою конкурентний вплив на владні структури знизу, то 

корпоративістський тип лобіювання – це ієрархічно побудована державою 

неконкурентна система монопольних груп впливу. 

Виділимо ключові характеристики лобістського корпоративізму: 

- по-перше, корпоративістські організації по своїй сутності є строго 

монопольним. Джерелом підтримки монополістського статусу виступає 

держава. Саме вона визнає за тією чи іншою групою виняткове право на 

представництво інтересів в обмін на право впливати на визначення цього 

інтересу, підбір лідерів та інше; 

- по-друге, корпоративістські організації поєднують в собі функції 

представництва та функції управління; 

- по-третє, в теорії лобістського корпоративізму держава розглядається 

як головний інструмент виявлення інтересів і згуртування навколо них 

значущих суспільних груп. Держава сама відбирає і наділяє монопольним 

правом представництва певну «ідеологічно надійну групу» [62, с. 77–76]. 

Ф. Шміттер вбачає в корпоративізмі негативні риси, оскільки дана 

теорія не співвідноситься з класичною точкою зору на демократію, що 
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представляє собою відкриту політичну систему. Корпоративізм зводить 

прозорість до рівня лише групових інтересів, виражених у публічних 

політичних діях. Позитивна роль корпоративізму, на думку Ф. Шміттера, 

простежується в більш адекватному представництві інтересів усіх 

корпоративних груп суспільства, здатних впливати на прийняті органами 

влади політичні рішення. 

Вважаємо, що лобізм зазначеного корпоративістського зразка 

притаманний державам з авторитарним політичним режимом, в яких тільки 

певні лояльні групи впливу мають можливість ефективно співпрацювати з 

владними структурами. Яскравим прикладом вказаної моделі лобіювання, на 

наш погляд, є сучасна Росія, адже в країні існують та взаємодіють з 

державними структурами виключно ті фінансово-промислові групи, що 

виявляють повну лояльність до діючої влади. Водночас ФПГ, власники яких 

намагались підтримувати опозиційні політичні сили, фактично припинили 

своє існування (групи "Юкос" М. Ходорковського та "Мост" В. Гусинського), 

або перешли у табір лояльних до влади (менеджер РАТ "Єдині енергетичні 

системи" А. Чубайс – колишній лідер "Союзу правих сил"). Що ж до країн з 

тоталітарним політичним режимом, то у вказаному випадку є сенс говорити 

лише про окремі ознаки явища лобіювання, адже держава, що контролює всі 

сфери суспільного життя, не має потреби укладати які-небудь угоди з 

групами інтересів. Зокрема, в СРСР діяли лише відомчі та регіональні групи 

інтересів, які самі були частиною державного механізму, інших зацікавлених 

груп в умовах тоталітарної системи просто бути не могло. 

Слід відзначити, що деякі дослідники лобізму вважають, що 

корпоративістський тип лобізму притаманний не тільки авторитарним 

країнам. В багатьох випадках корпоративістська модель є єдино можливою 

формою організації взаємовідносин суспільства і держави, яка дозволяє 

ухвалювати ефективні політичні рішення. Адже держава, здійснюючи свою 

політику, апріорі не може враховувати інтереси всіх груп тиску, а змушена 

взаємодіяти лише з тими соціальними партнерами, які мають реальну вагу в 
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суспільстві та відповідні ресурси, спроможні мобілізувати та контролювати 

значні групи населення [67]. Вказана теза є справді слушною, якщо звернути 

увагу на країни з нестабільною політичною ситуацією та слабкою 

політичною владою. Дійсно, ситуація, коли «слабка» влада намагається 

спиратись на впливові групи інтересів, нехтуючи потребами суспільства, є 

типовою для багатьох країн в часи криз та суспільних трансформацій. Проте, 

насправді вказана модель співіснування влади та соціуму не є нормальною та 

призводить до значного розшарування суспільства, соціального 

невдоволення та протестів. 

Отже, здається логічним та обґрунтованим, що при дослідженні 

суспільно-політичного явища лобізму необхідно виходити саме з 

плюралістичної моделі представництва інтересів, оскільки лобіювання 

розглядається автором саме як невід’ємне право громадян брати участь у 

державному управлінні та створювати з цією метою свої об’єднання (групи 

інтересів). Позитивними функціями лобізму, як невід’ємного елементу 

громадянського суспільства, є можливість останнього через особливі важелі 

здійснювати вплив на владні структури, аби ті не були ізольованими від 

потреб народу, який є основним джерелом влади. Монополізація ж цього 

впливу на державні органи якою-небудь групою позбавляє лобізм 

притаманних йому функцій демократичного представництва суспільних 

інтересів та робить його механізмом задоволення вимог корпоративних груп.  

Таким чином, характеризуючи суспільне-політичне явище, що 

досліджується, можемо впевнено констатувати широкий спектр сфер 

існування лобізму та наявність багатьох підходів до його визначення.  

Розуміння лобіювання як процесу легального впливу на чітко визначені 

законом органи державної влади й органи місцевого самоврядування з боку 

зареєстрованих у встановленому законом порядку осіб [77], є занадто 

вузьким та характеризує не весь спектр даного суспільно-політичного явища. 

Тим більше, що існують і неінституційні види лобіювання. Це і лобістські 

кіберкоаліції (коаліції лобістів, об’єднаних за допомогою Інтернет-мережі), 
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які діють у багатьох країнах та не реєструються відповідно до законодавства 

про лобіювання [81]; і, так звані, «вбудовані лобісти», тобто державні 

службовці і депутати, що здійснюють лобістський вплив, використовуючи 

владні повноваження; а також діяльність лобістів у країнах, де лобіювання 

юридично заборонено, наприклад, у Франції, де статті 23 та 79 Регламенту 

Національних Зборів Французької Республіки прямо забороняють подібну 

діяльність у парламенті, яка, втім, реально здійснюється [114, с. 48]. 

До основних елементів лобізму слід віднести: суб’єктів (суб’єктів) 

лобіювання; об’єкт (об’єктів) лобіювання; предмет та мету лобістської 

діяльності; зміст лобістських відносин. 

Суб'єкти лобістської діяльності – це актори системи соціально-

політичного представництва інтересів, що чинять вплив на апарат держави. 

Їх можна розділити на опосередковані (групи інтересів та групи тиску) і 

безпосередні (лобістів). З усіх перерахованих найбільш широким поняттям є 

група інтересу, яка відстоює певний (соціальний, економічний, політичний, 

іноді культурний) інтерес. Найбільш вузьким поняттям є група тиску, яка 

своєю метою ставить можливість впливати на прийняті органами влади 

рішення. Якщо група тиску – це замовник лобістської кампанії, то лобіст – це 

конкретна особа, безпосередній суб'єкт лобіювання. Проте найчастіше вчені, 

предметом дослідження яких виступає лобістська діяльність, аналізують не 

безпосередніх, а опосередкованих суб’єктів лобіювання. Таким чином, в 

якості основного суб'єкта лобізму, тобто ключового актора лобістських 

відносин, виступають групи тиску. Для реалізації ними власних інтересів 

необхідна наявність декількох підстав, що визначають функціональну 

взаємодію державних органів і лобістських груп: 

по-перше, специфічність інтересів суб'єктів політичного процесу; 

по-друге, можливість реалізації даних інтересів, що включає близькість 

до особи або організації, що приймає рішення; 

по-третє, наявність коштів, достатніх для всього комплексу дій, що 

забезпечують реалізацію даного політичного інтересу, можливість надання 
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політичного та економічного тиску, а також інформаційні можливості з 

метою формування громадської думки [44, с. 47]. 

Серед лобістів, на думку Є.Н. Мінченко, можна виділити наступні 

групи: політичні, соціальні, економічні, регіональні та іноземні [72]. 

Перераховані суб'єкти можуть бути взаємопов'язаними. У зв'язку з 

відсутністю чіткого розмежування між лобістськими групами їх розподіл 

дуже умовний. Політичні лобісти – це, перш за все, фінансово-економічні та 

соціальні групи, які домагаються необхідного впливу за допомогою участі в 

політичній боротьбі і передвиборчих кампаніях. У Західній Європі яскравим 

прикладом такого суб'єкта лобіювання є рух "Вперед, Італія!" С. Берлусконі, 

що виражає інтереси ФПГ. Найбільшим представником лобізму в Східній 

Європі є аграрне лобі, яке виступає за встановлення особливих форм 

кредитування сільськогосподарських робіт, надання місцевій адміністрації 

права контролю над державними субсидіями сільському господарству та ін. 

До соціальних лобістів, в першу чергу, відносять профспілки та інші 

громадські організації. Їх лобістський потенціал прямо пропорційний 

економічному значенню галузі, яку вони представляють. Наприклад, 

нафтовики, шахтарі порівняно з працівниками соціальної сфери, науки, 

освіти володіють більшими можливостями лобіювати свої інтереси. До 

соціальних лобістів можна також віднести ветеранські, жіночі, молодіжні, 

екологічні організації. У багатьох тоталітарних і авторитарних політичних 

системах їх потенціал обмежений і часто залежить від особистого авторитету 

лідера. Однак у демократичних державах, де такі групи спираються на 

розгалужену мережу добровільних організацій, вони мають значні лобістські 

можливості. 

Для економічних лобістів найбільш дієвими важелями тиску на 

процеси прийняття політичних рішень є економічні заходи. До цієї категорії 

відносять фінансово-промислові групи, корпорації та галузеві компанії, що є 

абсолютними монополістами в секторі збуту продукції, такі, що мають 

експортно-імпортну структуру, власну фінансово-банківську систему, засоби 
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масової інформації, представників у парламенті або в політичних рухах 

тощо. Прикладами такого суб'єкта є різні автомобільні концерни ("Тойота-

Моторс", "Форд", "Фольксваген"), нафтові і газові компанії ("Брітіш 

петролеум", "ТНК-BP", ВАТ "Німецька нафтова компанія") та інші.  

Регіональні лобісти прагнуть отримати певні пільги та переваги для 

своїх територій. Однак лобіювання інтересів одного регіону на шкоду 

інтересам інших регіонів і країни в цілому неминуче призводить до 

негативних наслідків (різних соціальних конфліктів, економічних 

диспропорцій і т. ін.) 

Іноземні лобісти – це впливові закордонні групи тиску, національні 

громади. Наприклад, в США вагоме місце в політичній системі країни 

займають єврейське, японське, польське, арабське лобі. Всі вони намагаються 

впливати на процес прийняття політичних рішень та виражають інтереси 

своїх діаспор і країн [111]. Так, наприклад, концерн "Тойота" створив для 

себе вільну торгову зону в штаті Кентуккі і продає автомобілі з найменшими 

для себе витратами. У США зміцнюють позиції японські банки, створюються 

цілі «розумові центри», контролюється інвестиційний процес [52, с. 51]. 

Аналіз суб'єктів лобістської діяльності дозволяє виділити ряд їх 

особливостей. Перша полягає в тому, що на практиці група тиску зазвичай 

враховується не сама по собі, а щодо її положення в суспільстві, можливості 

робити вплив і результативності цього впливу, а також внутрішнього 

характеру самої групи. Наприклад, монополістичні угруповання і провідні 

союзи підприємців, що виступають як групи тиску, можуть іноді програвати 

процедуру лобіювання, але це не означає, що їх роль у політичному процесі 

зменшується. Ступінь ефективності впливу з боку групи залежить від 

обстановки, політики держави на даному етапі, можливостей опозиційних до 

них груп. 

Другою особливістю є те, що зазвичай групи тиску не займаються 

безпосередньо лобізмом. Наприклад, подібна практика в США носить 

спеціалізований характер і здійснюється за допомогою осіб, підрозділів, або 



 

 

43 

організацій, орієнтованих на відносини з органами державної влади на 

професійній основі (окремі лобісти, юридичні фірми, агентства зі зв'язків з 

громадськістю та інші). 

Третя особливість аналізу діяльності суб'єктів лобізму полягає в тому, 

що, поряд з такими загальновизнаними, як то фінансово-промислові групи, 

профспілки, антивоєнні, екологічні рухи, підприємницькі союзи, іноземні 

лобісти, злочинні угруповання, в політичному процесі різних країн діють і 

особливі субєкти зазначеного виду відносин. Вони впливають і одночасно 

самі знаходяться в полі впливу інших лобістських груп, тобто виступають 

також і в якості об’єкта лобістської діяльності (органи державної влади). 

Після вищевказаного аналізу погодимось, що неможливо не 

визначитись з співвідношенням понять «група інтересів», «група впливу» та 

«клієнт». Слід відзначити думку вітчизняного політолога М.Л. Богдановича, 

згідно з якою групи інтересів як суб’єкти соціально-політичної дії 

об’єднують громадян на ґрунті специфічних цілей (або функцій) та 

опосередковують відносини громадянського суспільства (з одного боку) та 

держави у вигляді її владних структур [11, с. 30]. Вказані групи інтересів у 

разі необхідності захисту своїх прав, вирішення питань щодо набуття певних 

привілеїв або преференцій, вирішують питання щодо представництва своїх 

вимог в органах державної влади та місцевого самоврядування. У цьому 

випадку з моменту, коли в групі інтересів артикулювалась певна спільна 

вимога до владних структур, остання стає групою впливу. Як зазначав М.Л. 

Богданович, політичний процес починається з артикуляції вимог певними 

соціальними групами, що зазвичай називаються групами інтересів [11, с. 28]. 

Проте зацікавлена група стає групою впливу у випадку, коли вона не просто 

визначиться з тим, що для задоволення своїх інтересів їй необхідно 

прийняття певних управлінських рішень, а тоді, коли ця група намагається 

здійснити комплекс дій по представленню своїх пропозицій органам 

державної влади та впливу на владні структури. У разі, якщо вказана група 

впливу, оформлена як юридична особа, зареєструється у встановленому 
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порядку в якості лобіста, вона стає лобістом в правовому розумінні, 

залишаючись групою впливу в соціально-політичному сенсі. У випадку, 

якщо зазначена структура буде користуватись послугами лобіста (найнятого 

за плату, або захищаючого її інтереси з інших міркувань), ця група впливу 

буде вважатись в правовому сенсі «клієнтом». В соціально-політичному 

значенні група впливу буде вважатись лобістом при здійсненні її 

представниками реальних лобістських дій, навіть якщо її інтереси 

представляє спеціально найнятий лобіст. 

Тепер перейдемо до розгляду процесу лобіювання. На думку автора, 

модель лобістського процесу виглядає наступним чином:  

I. Визначення певного інтересу, який необхідно відстоювати перед 

владними структурами.  

Ця стадія формування інтересів і є щойно розглянутим процесом 

переходу груп інтересів у групи впливу. З моменту, коли соціальна група 

визначилась з необхідністю відстоювання будь-яких своїх інтересів перед 

органами державної влади, вона стає групою впливу та розпочинає процес 

лобіювання. 

II. Визначення мети лобістської діяльності. 

Після того як група впливу визначиться з наявністю певних інтересів, 

вона повинна сформулювати свої конкретні вимоги до органів державної 

влади (прийняття, відміна нормативного акту, або внесення поправок до 

нього, здійснення певних управлінських дій, тощо), досягнувши виконання 

яких, група впливу буде вважати, що її інтереси є захищеними. 

III. Визначення конкретного адресату лобістських дій. 

Це орган державної влади, місцевого самоврядування, посадової особи, 

в компетенції якої знаходиться вирішення необхідного для групи впливу 

питання. 

IV. Вирішення питання щодо організаційного оформлення суб’єкта, 

який буде здійснювати лобістську діяльність.  

Це може бути доручення здійснення лобістських дій професійним 
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лобістам (фізичній особі, адвокатській конторі, піар-агенції тощо); реєстрація 

з цією метою спеціальної юридичної особи (наприклад, корпорації, 

об’єднання підприємств), яка потім буде зареєстрована в якості лобіста; 

реєстрація об’єднання громадян, метою якого буде здійснення лобістського 

«тиску».  

V. Підготовка лобістських дій. 

Визначення лобістами тих форм, методів та засобів здійснення впливу, 

за допомогою яких буде досягатись мета лобіювання, а також підготовка до 

конкретних лобістських дій (наприклад, підготовка до проведення масових 

заходів – від набору необхідної кількості активістів та їх забезпечення 

наглядною агітацією до організації повідомлення органів державної влади 

про проведення мітингу або пікету; укладання з різноманітними засобами 

масової інформації угод про проведення телепередач, розміщення 

інформаційних повідомлень, банерів, тощо). У разі, якщо лобіювання буде 

здійснюватись коаліційно, організації-партнери проводять наради з метою 

обговорення спільних дій.  

VI. Здійснення безпосередньо лобістського впливу на органи державної 

влади.  

Вказана стадія лобіювання включає різні конкретні лобістські дії. При 

цьому необхідною умовою даної стадії лобістського процесу є оформлення 

лобістських вимог перед державними органами у вигляді письмового або 

усного звернення, законодавчих пропозицій, тощо. Слід зазначити, що 

пропозиції лобістів, в залежності від методів лобіювання, можуть 

висловлюватись дуже різними засобами – від усної поради депутату або його 

помічнику з боку конкретного виборця (раніше в Україні розповсюдженим 

явищем були так звані «депутатські накази») до вимог, висловлених 

учасниками мітингу, пікету. 

VII. Отримання результатів лобістської діяльності.  

Вирішення державним органом (посадовою особою) питання по сутті 

(прийняття управлінського рішення, вчинення певної дії, прийняття до 
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розгляду законодавчої ініціативи). Вказані результати лобістської діяльності 

можуть бути позитивними для лобістів (наприклад прийняття необхідного 

законодавчого акту), або негативними для них (відмова у вчиненні дій на 

користь певних груп інтересів).  

VIII. Наслідки, отримані в результаті здійснення певних дій в інтересах 

лобістів.  

Цю стадію лобістської діяльності виокремлює російський науковець 

О.П. Любімов [65, с. 24]. На вказаному етапі процесу лобіювання конкретні 

управлінські або нормотворчі рішення, прийняті на вимогу лобістів, 

актуалізуються у вигляді певних наслідків економічного, соціального, 

політичного характеру, на основі яких група впливу вирішує питання про 

доцільність або недоцільність продовження лобістською діяльності з метою 

захисту своїх інтересів. Наприклад, вітчизняні компанії – виробники 

автомобілів під час економічної кризи у 2008–2009 роках добилися від уряду 

та парламенту України прийняття рішень про фінансування з держбюджету 

закупівель продукції галузі (програми "Шкільний автобус", "Автомобілі для 

інвалідів", тощо). У результаті, автомобілебудівна галузь України поступово 

вийшла з кризи. Оцінюючі зазначені результати, представники галузі 

намагалися домогтися прийняття урядової програми розвитку 

автомобілебудування та подовження терміну дії пільг на ввезення в Україну 

комплектуючих за нульовою митною ставкою [90]. 

Вищевказана структура лобістського процесу, попри свою умовність, 

охоплює всі стадії лобістської діяльності від її початку (формування 

лобістського інтересу) до логічного завершення (отримання певних наслідків 

в результаті проведеного лобістського впливу). Звичайно, що інші 

дослідники можуть визначати зазначену структуру лобістської діяльності 

дещо по-іншому, проте її завдання та зміст в цілому будуть подібними. 

Зокрема, О.П. Любімов розрізняє таку стадію лобістського процесу як 

інформаційне супроводження лобістської діяльності [65, с. 24]. Проте, на 

думку автора, використання ЗМІ задля формування суспільної думки та 
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впливу на посадовців є одним з типових методів лобіювання. Тому 

інформаційне супроводження лобістської діяльності є складовою стадії 

безпосереднього вчинення лобістського впливу. 

Під суб’єктом лобіювання слід розуміти лобіста, що здійснює вплив на 

органи державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб, з 

метою спонукати їх до прийняття певних рішень. Можна погодитись з 

вітчизняним науковцем О. Длугопольським, який зазначає, що для України є 

типовою ситуація, коли лобіст поєднує в одній особі і замовника, і виконавця 

[142, с. 45]. Проте лобісти можуть діяти і в інтересах клієнта – фізичної або 

юридичної особи, яка з метою захисту своїх інтересів наймає лобіста. У 

багатьох випадках група інтересів, вирішивши здійснити певний вплив на 

органи державної влади, доручає зробити це лобістам – особам чи 

організаціям, що спеціалізуються на вказаній діяльності. В цьому випадку 

група впливу стає клієнтом, а суб’єктом лобістських відносин буде лобіст 

(особа чи організація), що здійснює конкретні лобістські дії.  

Під об’єктом лобіювання слід розуміти конкретний орган державної 

влади, місцевого самоврядування, посадову особу щодо яких (якої) суб’єкти 

лобістських відносин вчиняють лобістські дії з метою вплинути на діяльність 

зазначеного владного органу чи посадової особи таким чином, щоб останній 

прийняв рішення на користь лобістів або їх клієнтів.  

Під предметом лобістських відносин слід розуміти певні інтереси 

лобістів або їх клієнтів, з метою захисту яких і відбувається процес 

лобіювання (від податкових пільг та державних замовлень, що лобіюють 

фінансово промислові групи, до отримання земельної ділянки під 

будівництво церкви або повернення культової споруди для релігійної 

громади). Метою лобіювання, що є складовою предмета лобізму, слід 

вважати прийняття (або неприйняття) об’єктом лобіювання конкретного 

управлінського рішення, вчинення (або утримання від вчинення) яких-небудь 

дій відносно предмету лобіювання, тобто інтересів лобістів або їх клієнтів. 

Зміст лобістських відносин характеризують безпосередньо 
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взаємовідносини між суб’єктом лобіювання (лобістом) та об’єктом 

лобіювання (владною структурою або посадовою особою). Лобістські 

відносини завжди складаються з конкретних лобістських дій, які здійснюють 

лобісти з метою вплинути на рішення органу державної влади, та відповідної 

реакції об’єкту лобіювання, що може складатись із задоволення або 

незадоволення вимог лобістів. Звичайно лобістські дії передбачають 

артикуляцію лобістських вимог тим або іншим чином. Проте, з огляду на те, 

що практика лобіювання знає багато прикладів «непрямого лобіювання», 

тобто впливу на державні органи не безпосередньо з боку конкретних груп 

інтересів та найнятих ними лобістів, а шляхом організації виступів в засобах 

масової інформації, дзвінків виборців своїм депутатам, зазначена артикуляція 

предмету лобіювання може здійснюватись з боку осіб, що не є ані лобістами, 

ані їх клієнтами. 

Методи лобіювання можна умовно поділити на прямі та непрямі, на 

легальні та «тіньові». До прямих методів лобіювання відносять безпосередні 

контакти лобістів із представниками влади, що ухвалюють рішення. До 

непрямих лобістських дій відносять такі засоби, що виключають 

безпосередній вплив лобістів на суб’єктів прийняття рішень [170, с. 166].  

До прямих методів віднесемо наступні:  

1) підготовка проекту відповідного рішення державного органу у тому 

вигляді, який влаштовує групи впливу. Зазначений спосіб лобіювання 

передбачає складання лобістами для подальшого винесення на розгляд 

парламенту законопроектів та змін до чинних законів, або підготовку для 

подальшого розгляду відповідного урядового рішення, нормативного акту 

президента, іншого органу державної влади або місцевого самоврядування.  

2) виступ на слуханнях у комітетах парламенту або уряду під час 

обговорення законопроектів або проектів урядових рішень. Регламенти 

парламентів багатьох країн передбачають можливість запрошення осіб, 

інтересів яких стосується прийняття законопроекту, для участі в його 

обговоренні на слуханнях відповідного парламентського комітету. Вказаний 



 

 

49 

метод лобіювання є досить дієвим, адже, на думку правознавців О.Г. 

Кушніренко та Т.М. Слинько засідання комітетів є однією з найважливіших 

форм роботи парламенту [56, с. 38]. Водночас, можливість лобістів донести 

до парламентарів та урядовців свою думку з обговорюваного питання 

позитивно впливає на якість владних рішень, оскільки позиція зацікавленої 

сторони не менш важлива, ніж висновок експерта.  

3) виступи на відповідних слуханнях парламенту, органу місцевого 

самоврядування або під час проведення засідання сесії парламенту чи органу 

місцевого самоврядування. Як зазначив один з дослідників російського 

лобізму Толстих П.О.: «Парламентські слухання проходять за стандартним 

сценарієм: спочатку стан проблеми подається як критичний, наводиться 

приклади закордонного досвіду, потім пропонуються комплекс заходів для 

покращення ситуації. Слід зазначити класичний тон таких засідань: якщо не 

прийняти заходи зараз, завтра вже буде пізно. Робиться це зі зрозумілою 

метою – здійснити максимум впливу на законодавців, представників 

профільних міністерств та журналістів» [126, с. 64].  

4) надання інформації з відповідного питання, з акцентом на тих 

аспектах, які вигідні групам впливу. Під час прийняття владних рішень 

(законодавчих або урядових) депутатам або чиновникам необхідно 

перевірити значну кількість інформації, яка стосується різних галузей знань 

(правових, економічних, соціальних, екологічних тощо). Особливо це 

стосується законодавців, адже на відміну від урядових структур, де 

чиновники мають певну спеціалізацію, діяльність парламенту стосується всіх 

сфер життя суспільства.  

5) ініціювання проведення різного роду конференцій, семінарів, нарад, 

«круглих столів». Вказані заходи є доброю можливістю для влади та лобістів 

обговорити поточні суспільні проблеми. При цьому лобісти намагаються 

зав’язати необхідні для них контакти з представниками влади, а останні 

розглядають можливості пошуку підтримки серед лобістів, які є 

представниками певних суспільних груп.  



 

 

50 

6) участь в розробці проектів законів, інших рішень парламенту, 

проектів урядових рішень та нормативних актів місцевого самоврядування, 

підготовці доповідей з обговорюваних вказаними органами питань. Для 

цього групи впливу намагаються залучити лобістів до діяльності так званих 

громадських (консультативних) органів, що створюються при окремих 

органах державної влади. Законодавство багатьох країн передбачає 

створення громадських консультаційних органів при різних органах 

державної влади, що є однією з цивілізованих форм залучення громадськості, 

у тому числі і лобістів, до прийняття владних рішень. За даними дослідників, 

більшість законодавчих ініціатив в економічній та господарській галузях у 

країнах з міцними традиціями парламентаризму проходить саме через 

консультативно-дорадчу систему [138, с. 275]. Тобто інституціоналізована 

взаємодія агрегованих інтересів з органами влади здійснюється у «режимі 

консультацій» та «режимі делегування» [149, с. 66]. Вказаний порядок 

взаємодії влади та груп інтересів Ю. Хабермас називає «ліцензованою 

компетенцією» [145, с. 352]. 

7) направлення депутатського запиту до різних органів державної 

влади. Зазначеним прийомом користуються внутрішні парламентські лобісти 

з метою тиску на владні структури. Так, у разі перевірок певних підприємств 

державними структурами депутати-лобісти направляють запити до 

контролюючих органів. 

8) створення парламентських тимчасових слідчих і тимчасових 

спеціальних комісій. Хоча висновки й пропозиції тимчасової слідчої комісії 

не є вирішальними для слідства й суду (ст. 89 Конституції України) [48], 

проте участь у її роботі надає лобістам-депутатам можливість отримати 

додаткову інформацію з питань, що їх цікавлять, та здійснити лобістський 

вплив на структури, які перевіряє ця комісія. За результатами висновків обох 

комісій можливе прийняття відповідного парламентського рішення.  

9) перешкоджання роботі законодавчого або представницького органу, 

як правило, шляхом фізичного перешкоджання діяльності депутатів у залі 
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засідань. Вказаний метод активно використовується внутрішніми лобістами у 

Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування.  

10) організація масових заходів – мітингів, пікетів, маршів тощо. Даний 

метод лобіювання може мати характер прямого й опосередкованого впливу. 

Так, російський дослідник лобізму А.Ю. Вуйма вважає мітинги 

універсальним засобом лобіювання [17, с. 18]. Типовим прикладом прямого 

впливу є ситуація, коли громадські, підприємницькі, екологічні, профспілкові 

структури, які не приховують своїх лобістських намірів, проводять масові 

заходи з вимогами прийняття органами влади конкретних управлінських 

рішень, за результатами яких учасники мітингу або пікету вручають свої 

вимоги представникам органів влади.  

11) організація мітингів та страйків з метою захисту трудових, 

соціальних, професійних та економічних інтересів може використовуватися 

як безпосередній, так і опосередкований метод лобізму. Прикладом страйку 

як прямого засобу лобістського впливу є практика, коли профспілкові 

об’єднання, що лобіюють інтереси своїх членів, з метою вплинути на 

прийняття органами влади певних управлінських рішень (зниження 

пенсійного віку, підняття заробітної плати, збільшення соціальних виплат 

тощо) проводять страйки з чітко визначеними вимогами до конкретних 

владних структур. Слід зазначити, що згідно ст. 44 Конституції України 

страйк проводиться для захисту економічних і соціальних інтересів, отже 

саме зазначені питання можуть бути предметами впливу у випадку 

використання вказаного методу лобістських дій. 

12) створення різними групами єдиної коаліції. Як вважають зарубіжні 

науковці, зокрема, Д. Фергюсон, головною метою створення лобістської 

коаліції є об’єднання та координація зусиль декількох суб’єктів у захисті та 

представництві спільних інтересів на правотворчому рівні [143, с. 200, 207]. 

При цьому, відомий американський лобіст Пол Міллер наводить ряд 

аргументів на користь вказаного методу лобіювання. Так, коаліція викликає 

зацікавленість. У свою чергу, зацікавленість сприяє зростанню сил. Коаліція 
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– явище відносно нове, а тому викликає інтерес з боку ЗМІ та уряду, що 

сприяє залученню нових членів у процес лобіювання. Члени уряду змушені з 

більшою увагою прислухатися до вимог коаліції. Чим більша група лобістів, 

тим легше переконати політиків підтримати їх позицію. Коаліція дає 

можливість висунути декілька проблем одночасно, а, отже, працює як 

скоординована інформаційна мережа [20]. Розглядаючи питання дії 

лобістської коаліції, важко не погодитись з думкою вітчизняного дослідника 

лобізму В.Ф. Нестерович, який виділяє її новий особливий від – 

кіберкоаліцію, сутнісною ознакою якої є дистанційний характер 

об’єднуючого фактору її членів – через комп’ютерну мережу [79, с. 34]. 

Приблизно з 60-х років минулого сторіччя поширення набули так звані 

непрямі методи впливу. Це використання вторинних посередників, родичів, 

друзів, що мають надійний доступ до офіційних діячів. До непрямих методів 

відносять також масові кампанії по відправленню листів і телеграм, а також 

пропагандистські акції в ЗМІ. Дана тактика лобіювання одержала своє 

поширення з двох причин. По перше, кількість лобістів збільшилася 

настільки, що можливість встановлення безпосереднього контакту для 

багатьох зацікавлених груп стала проблемною. По друге, лобістські 

структури намагаються долучити до здійснення впливу широку 

громадськість, вважаючи, що надання певним інтересам статусу 

загальносуспільної проблеми змусить владні структури рахуватись з 

вимогами лобістів [135, с. 100]. Отже, можна зробити висновок, що засоби 

непрямого лобізму близькі до технологій паблік-рилейшенз. 

Використовуючи різні методи впливу, лобісти намагаються сформувати у 

представників влади вигідне їм сприйняття проблем, що є предметом 

лобістської зацікавленості. Перелічимо вказані засоби лобістської діяльності. 

І. Проведення кампаній в ЗМІ. При цьому проблеми, що цікавлять 

лобістів, висвітлюються саме в необхідному для груп впливу напрямку. 

Вказаний метод лобіювання є дуже дорогим.  

ІІ. Розміщення інформації в агенціях новин, що коштує дешевше, крім 
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того, після розміщення відомостей у інформаційних агенціях, навіть якщо 

дані не перевірені, більшість ЗМІ продовжує розповсюджувати новини у 

статтях та репортажах [17, с. 156]. 

ІІІ. Проведення соціологічних опитувань та досліджень. Потім дані 

соціології публікуються з наголосом на наявність в суспільстві проблем, що 

потребують державного втручання. У ряді випадків громадськість справді 

цікавлять певні проблеми, в інших випадках для лобістів не важко зробити 

замовні соціологічні дослідження, адже вітчизняна та закордонна практика 

містить багато прикладів соціальних опитувань та рейтингів, результати яких 

є далекими від справжньої соціології.  

IV. Так званий, лобістський прийом grass roots lobbying – «лобіювання 

на низовому рівні», що включав організацію пропагандистських акцій на 

підтримку або проти прийняття тих або інших управлінських рішень (як 

правило, законів) та здійснювався у вигляді кампанії «тиску з місць» [147, с. 

320]. Саме тоді у США активізувались загальнонаціональні виступи 

американців за громадянські права, а також проти війни у В’єтнамі, що мало 

характер громадського тиску на владу. При даному методі лобіювання 

організується масове відправлення листів, телеграм представникам 

державної влади від населення з вимогою підтримати певне рішення. Також 

організуються телефоні дзвінки та візити виборців до своїх депутатів. В 

якості «ходоків» від народу лобісти завжди обирають людей авторитетних, 

що може і невідомі в столиці, проте є впливовими особами у виборчому 

окрузі депутата. Зазначений метод лобіювання у багатьох випадках є 

результативним. Так, багато конгресменів визнавали, що вони змінили свою 

позицію стосовно війни у В’єтнамі під впливом листів від впливових 

виборців, які вимагали припинення війни [35, с. 106]. 

V. Підкидання на робочі місця депутатів в сесійній залі або в їх 

кабінетах газет та журналів із «замовними» статтями, рейтингами, 

соціологічними опитуваннями. У разі, якщо думка депутата стосовно 

конкретного питання не є сформованою, а законопроект, що виноситься на 
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розгляд сесії, не є принциповим для фракції, він може проголосувати за 

рішення, виходячи із щойно отриманої інформації. 

VI. Проведення страйків завжди має характер опосередкованого, 

непрямого впливу. При цьому лобісти намагаються надати цим заходам 

зовнішнього вигляду спонтанної народної ініціативи, яка вимагає уваги 

владних структур до певних питань суспільного життя. В подальшому 

лобістська компанія буде побудована на зображені необхідності дій лобістів, 

що позиціонуються як виразники громадської думки.  

VIІ. Надзвичайно широке використання Інтернету сфері лобізму. 

Важко не погодитись з думкою вітчизняних дослідників лобізму В.Ф. 

Несторовича та Є.Б. Тихомирової, які констатують факт створення нового 

методу лобістської діяльності – лобіювання з використанням комп’ютерних 

мереж [79, с. 61]. Є.Б. Тихомирова розглядає вказаний метод лобіювання як 

інформаційну експансію однієї чи декількох осіб із застосуванням технологій 

комп’ютерної комунікації, яка орієнтована на певну аудиторію та покликана 

реалізувати інтереси різних груп (спілок, об’єднань громадян тощо) шляхом 

організованого впливу на законодавчу й адміністративну діяльність органів 

державної влади [123, с. 189]. Науковці даний різновид опосередкованого 

лобіювання називають електронним [112, с. 105], комп’ютерним 

лобіюванням або кіберлобіюванням [139, с. 356].  

По суті, на думку автора, є логічним та обґрунтованим відокремити 

засоби Інтренет-лобіювання, адже це особливий засіб лобістської діяльності, 

використання якого є незалежним від інших засобів масової інформації, 

доступним для широкого загалу активних громадян та може здійснюватись 

без залучення значних фінансових ресурсів. При цьому слід зазначити, що за 

оцінками вітчизняних та зарубіжних фахівців український сегмент «світової 

павутини» є одним із найбільш прогресуючих за темпами розвитку в регіоні.  

Ці технології дозволяють захистити лобістам свої інтереси перед 

широким колом осіб, а в багатьох випадках мова йде про загальносуспільний 

характер обговорення проблем, особливо, коли має місце використання піар-
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технологій. Разом із тим, лобістська практика має багато механізмів 

кулуарного вирішення проблемних питань, які варто розглянути детальніше. 

Слід зазначити, що вітчизняні дослідники лобізму, зокрема, В.Ф. Нестерович, 

виділяють лише безпосередні й опосередковані методи лобістської діяльності 

та вважають за потрібне розглядати тільки легітимні засоби лобістського 

впливу. Важко не погодитись з думкою В.Ф. Нестеровича, за якою легалізації 

підлягають лише демократично-легітимні методи лобіювання. Проте, на 

думку автора, у дослідженні необхідно розглянути й т.зв. «тіньові» засоби 

лобізму, адже без їх вивчення важко відпрацювати певні законодавчі 

механізми обмеження кулуарного лобізму. 

Тому, найуспішніший результат дає направлення лобістами 

законопроекту на розгляд саме до того комітету парламенту, де у них є 

сильні позиції («свої люди»). Знаходячи шпарини в формалізованій 

компетенції роботи комітетів і, навіть, щодо «проштовхування» не завжди 

легітимних, але корпоративних, інтересів. Окремі парламентські комітети 

мають подібні предмети відання, тому головне завдання лобістів – сприяти 

скеруванню законопроектів у «потрібні» їм комітети, де без зайвого 

розголосу буде проведена необхідна підготовча «законодавча» робота. Роль 

«головного» комітету буде зростати між першим, другим і третім читаннями 

законопроектів, оскільки під час доопрацювання в документ може бути 

внесено стільки поправок, що це буде зовсім інший законопроект. Практика 

лобістської діяльності знає приклади, коли між другим та третім читанням у 

законопроект були внесені положення, які були відхиленні депутатами при 

попередньому розгляді. 

Класичною стала й технологія «ефекту раптовості» у лобіюванні 

окремих законопроектів. Лобістський законопроект вноситься на розгляд 

сесії раптово, спонтанно, про строк винесення законопроекту на розгляд 

парламенту не повідомляють реальних опонентів його прийняття (які на цей 

час можуть знаходитись у відрядженні). Для більшості депутатів цей 

законопроект є новим та малознайомим, а його лобісти добре підготовлені до 
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розгляду та аргументовано викладають свою позицію, у той час як опоненти 

або неготові до дискусії, або взагалі відсутні [126, с. 140]. 

Інший метод лобіювання передбачає роботу на рівні депутатських 

фракцій. Якщо голова фракції згоден підтримати певний законопроект, він 

проводить відповідну роботу з депутатами своєї фракції. У разі, якщо 

домовитись з керівником фракції не вдалося, можливим засобом для 

«проштовхування» законопроекту, який не бажають підтримувати більшість 

депутатських фракцій, є зміна форми голосування. У більшості випадків 

депутати голосують поіменно картками, а результати їх голосування 

оприлюднюються. Проте у разі необхідності можливо проведення таємного 

голосування бюлетенями. Як свідчить парламентська практика багатьох 

країн, при проведенні таємного голосування його результати можуть дуже 

відрізнятись від впевнених заяв голів фракцій. 

Важливим фактором є зокрема фактор часу. Досвідченні лобісти 

намагаються вибрати для винесення свого законопроекту день, коли буде 

розглядатись багато питань. Адже у випадку розгляду великої кількості 

законопроектів депутати не матимуть можливості їх скрупульозно 

розглядати, прийнявши, в цілому, без поправок. Так само лобістські 

законопроекти намагаються подавати на розгляд в кінці пленарного дня, аби 

не давати багато часу на його обговорення. Зазначені прийоми винесення 

проекту рішення на обговорення стосуються й роботи уряду, коли на розгляд 

засідання Кабінету Міністрів України або його комітетів намагаються 

винести разом велику кількість питань. 

Закономірно, різні групи лобістів повинні враховувати інтереси своїх 

партнерів, часто у довготривалій перспективі. Закордоні вчені називають 

такий метод тіньового лобіювання логролінгом ((log-rolling), – дослівний 

переклад з англійської – перекачування колод), на що вперше було звернуто 

увагу в 1882 році під час роботи Конгресу США над законом про зміну 

тарифів [168, с. 670]. В. Вільсон ще у 1885 році визначив логролінг як обмін 

голосами народних обранців при прийнятті або відхиленні закону чи 
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постанови у парламенті [172, с. 168].  

Ці методи лобістської діяльності належать до тіньового лобізму, який 

поширеним в Україні та в інших державах. Важко не погодитись з думкою 

російського дослідника лобізму О.П. Любимова, який вважає причинами 

такого лобіювання (а) брак законів і підзаконних актів, що регулюють 

лобістську діяльність, (б) відсутність прийнятних механізмів в економіці й 

бажання отримати податкові та інші пільги, (в) наявність значної тіньової 

економіки, (г) перерозподіл власності, сфер політичного й економічного 

впливу, (д) особливий інтерес монополістів та олігархів [63, с. 31].  

Неможливо не згадати і ту обставину, що найчастіше ці методи діють в 

комплексі, доповнюючи один одного та намагаючись надати питанню, що 

вирішується, характер важливої суспільної проблеми. В цілому, методи 

лобістського впливу є різноманітними й охоплюють майже всі сфери 

діяльності владних та громадських структур. При цьому технологічний 

аспект лобіювання знаходиться у безперервному прогресивному розвитку. 

Особливо це стосується т.зв. лобіювання через Інтернет. Разом з тим, крім 

легальних засобів лобістами широко використовуються, так звані, «тіньові»: 

вибір «свого» комітету для розробки проектів рішень; зміна форми 

голосування; голосування за кілька рішень у «пакеті». Враховуючи, що 

вказані методи межують з порушенням регламентних норм та можуть 

використовуватись певними посадовими особами (спікер парламенту, голова 

уряду тощо), при законодавчому закріпленні лобізму вказаних посадовців 

доцільно вилучити із сфери лобістського впливу. 

Нарешті, вінцем у системному розкритті змісту лобізму є 

виокремлення його типів на основі комплексного критерію. Основними його 

вимірами є: плюралізм суб'єктів лобіювання, доступність каналів для 

лобіювання, побудова процесу лобіювання, частота використання лобістами 

формальних та неформальних методів в їх діяльності, наявність 

законодавства про лобізм і його інституційна завершеність, соціально-

політичні, правові та культурні риси протікання процесу лобіювання. 



 

 

58 

На підставі цих параметрів можна виокремити інституціональну 

плюралістичну, інституціональну корпоративну, неінституціональну 

корпоративну та квазіінституціональну корпоративну моделі реалізації 

лобіювання. Інституціональна плюралістична модель лобізму поширена 

переважно в країнах із англо-саксонською правовою системою (США, 

Велика Британія, Австралія, Канада та ін.). Вона характеризується ознаками: 

наявність безлічі суб'єктів, зайнятих лобістською діяльністю професійно; 

доступністю каналів для лобіювання; інституційною завершеністю лобізму; 

регламентацією правового статусу лобістської діяльності (створення системи 

реєстрації, контролю та відповідальності лобістів перед законом) й ін. 

Лобіювання в таких політичних системах є повноцінним функціональним 

демократичним інститутом і визнається в якості однієї з конвенціональних 

форм взаємодії громадянського суспільства з органами державної влади. 

Для більшості західноєвропейських країн характерна інституціональна 

корпоративна модель лобізму. Її відрізняє переважно корпоративний тип 

представництва інтересів (як суб'єктів лобіювання виступають великі союзи, 

асоціації (Франція), територіальні утворення (ФРН), компанії, банки та ін.). 

Дана модель лобізму будується на визнанні лобістської діяльності в якості 

легальної (існують окремі нпа й органи, що спеціалізуються в області 

лобіювання – соціально-економічні ради, які виступають в ролі «лобістських 

парламентів»), проте ця діяльність в політичній системі даних держав не є 

правовим інститутом і здійснюється непрофесіоналами. 

Інституціональна плюралістична й інституціональна корпоративна 

моделі лобізму характеризуються використанням в практиці лобіювання 

«непрямих» прийомів надання тиску на органи влади, коли на користь певної 

кампанії організовується ціла серія політичних акцій, цілеспрямована 

агітація в ЗМІ та ін. Однак це не виключає наявність в політичних системах 

цих держав прямого і внутрішнього лобізму (вони представлені в найменшій 

мірі). 

Неінституціональна та квазіінституціональна моделі лобізму, 
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відповідно з плюралістичним або корпоративним варіантом представництва 

інтересів поширені в політичних системах, де лобістська діяльність носить 

неконвенціональний характер, тобто існує як неформальна політична 

практика. Квазіінституціональна модель отримали подібну назву тому, що, з 

одного боку, в системах, в яких вони поширені, лобізм визнається в якості 

формальної та неформальної практики взаємодії з органами влади, наявне 

прагнення не допустити лобіювання інтересів незаконними способами, хоча 

не вводиться його законодавче регулювання, з іншого – розширюються 

можливості для лобіювання за допомогою офіційних організацій, чий статус 

закріплений законом. Іншими ж словами: лобістська діяльність у країнах із 

такими моделями має або неінституціоналізований вигляд, або 

інституціоналізована більше неформально. 

Серед базових характеристик неінституціональної плюралістичної 

можна виділити наступні особливості: плюралізм суб’єктів лобіювання; 

усвідомлення рівноправності представництва інтересів різними соціальними 

групами, об’єднаннями, асоціаціями; можливість «відкритого змагання 

інтересів». Квазіінституціональна плюралістична звертає увагу на 

розширення можливості участі безлічі груп тиску в політичному житті через 

формальні інститути, що виконують функції артикуляції і агрегації інтересів. 

Неінституціональна корпоративна модель у даний час поширена в Індії 

і Китаї. Незважаючи на відмінності в політичних режимах цих держав (перша 

є найбільшою у світі демократією, другий – найбільш численним за 

населенням недемократичним режимом), лобістської діяльності в політичній 

сфері властиві спільні риси: обмеження інтересів безлічі суб’єктів 

лобіювання артикуляцією корпоративних інтересів; клановість 

представництва інтересів; відсутність різних механізмів активної участі 

громадян в політичній сфері; закритість каналів для лобіювання. Уряди цих 

країн не визнають лобізм як інститут соціально-політичного представництва, 

тому не існує нормативно-правової бази, яка регламентує порядок взаємодії 

громадянського суспільства й органів влади за допомогою лобістської 
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діяльності. Суб’єкти лобіювання або створюються «зверху» (наприклад, 

галузі народного господарства, партійні активісти, відомства (Китай)), або 

«знизу» в результаті самоорганізації громадянського суспільства. За 

відсутності правового контролю за таким процесом основним суб’єктом 

лобіювання виступає кримінальне лобі (Індія). 

Квазіінституціональна корпоративна модель отримала своє поширення 

передусім на пострадянському просторі. Вона характеризується такими 

особливостями: відсутність/недостатній плюралізм незалежних суб’єктів 

лобізму: тиск на органи влади переважно надає корпоративний сектор 

(бізнес, союзи й асоціації та ін.); рядові громадяни обмежені у впливі на 

прийняття політично значущих рішень; розширення практики використання 

лобістами неформальних методів впливу, діяльність яких переважно носить 

неспеціалізований характер, здійснюючи безпосередньо суб’єктами 

лобіювання; за відсутності законодавчої бази, яка регулює лобізм, існує 

низка формальних організацій, за якими законодавство визначає можливості 

для легального лобіювання, а серед основних напрямків їх діяльності визнає 

функцію представництва інтересів різних соціально-економічних і 

політичних груп в органах державної влади. 

 

Висновки до розділу 1 

 

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: по-перше, 

реалізацією права кожного громадянина або групи звертатися із клопотанням 

до свого уряду; друге – поданням інтересів різних соціальних груп у процесі 

формування державної політики за допомогою надання впливу на органи 
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влади, що приймають політичні рішення; по-третє, 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 і державою й ін. 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 (громадські зв’язки з органами влади) та 

PA (публічні зв’язки). Фактично, фахівці GR є також лобістам, однак сучасна 

практика лобіювання, зростання професіоналізації в цій галузі зумовили 

вказаний розподіл. GR фацівці 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 нмають 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 



 

 

62 

є новим державним або суспільним інститутом, а лише одним з різновидів 

роботи фахівців з лобіювання. 

У свою чергу поняття GPR (громадські зв’язки з органами влади) та 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 

основних політико-прикладних моделей лобізму, що реалізуються по 

сьогодні у світі (інституціональна плюралістична, інституціональна 

корпоративна, неінституціональна корпоративна, квазіінституціональна 

корпоративна) і двох теоретичних моделей, які набувають поширення в 

аналітичних колах (неінституціональна плюралістична та 

квазіінституціональна плюралістична). 

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. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОБІЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

«Мільйони – це бізнес, мільярди – це політика». Цей поширений 

вислів, який приписують Г. Форду, є актуальним не тільки для сталих 

демократій з розвиненою ринковою економікою, але й навіть більшою мірою 

для взаємовідносин великого капіталу та державної влади в 

трансформаційних суспільствах. Це відбувається хоча б тому, що в них, по-

перше, набуття значних статків без допомоги (або бездіяльності) державних 

посадовців буває неможливим. І, по-друге, таких багатіїв мало, оскільки в 

перехідних соціумах відсутня економічна інфраструктура, яка б 

забезпечувала відносно вільну конкуренцію (як механізм «соціальних 

ліфтів») та перерозподіл матеріальних благ. Відповідно, високий рівень 

концентрації економічної влади неодмінно призведе й до посилення впливу 

на політичну сферу, особливо в умовах браку сталих демократичних 

цінностей у політичної еліти та недостатнього розвитку громад та 

суспільства в цілому. Кінцевим проявом такої тенденції є утворення 

олігархічної політичної системи [57]. 

Практика лобізму свідчить про те, що в багатьох корпораціях, банках, 

ФПГ створюють спеціальні підрозділи з метою здійснення лобіювання. 

Майже кожна велика компанія, особливо якщо це транснаціональна, має у 

своїй структурі власний штат лобістів, що нараховує, залежно від потужності 

організації, від кількох десятків до кількох сотень співробітників [173, с. 2]. 

Такі підрозділи можуть мати різні назви (відділи зі зв’язків з громадськістю, 

відділ з питань законодавства, з питань зв’язків з урядом – "Government 

Relations", зокрема, в США подібні підрозділи мають назву "Вашингтонські 

представництва"), проте незмінною є їх діяльність – відстоювання інтересів 

своїх корпорацій шляхом здійснення впливу на органи державної влади. Слід 

зазначити, що приклади успішного лобіювання підприємствами зазначених 

галузей своїх інтересів у владних структурах України свідчать про високу 
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ефективність діяльності вказаних лобістських відділів. 

Розглядаючи історичний досвід становлення та розвитку лобістської 

діяльності в Україні, варто погодитися з думкою дослідника лобізму В.Ф. 

Несторовича про те, що українське лобіювання має виразне історико-правове 

походження, яке слід шукати ще у дореволюційній Росії, коли у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. виникають різноманітні представницькі 

об’єднання суб’єктів господарювання – товариства, ради з’їздів, спілки та 

біржові комітети, що їх юристи тих часів називали «купецькими 

парламентами». Саме вони на той час стали організаційно-правовою формою 

відстоювання бізнес-інтересів. Проте, на сьогодні є всі підстави вважати, що 

були й інші приклади вітчизняного лобіювання в вищезазначений історичний 

період. Зокрема, громадські та політичні кола національно-демократичного 

спрямування прагнули відстоювати політичні, громадські, мовні, культурні 

та економічні (причому, передусім в аграрній сфері) права українського 

народу, використовуючи свої представницькі повноваження в парламентах 

Російської імперії (Державна дума) та Австро-Угорщини (палата 

представників райхстрату). Крім того, вартий уваги розгляд лобістської 

діяльності в органах місцевого самоврядування Російської імперії.  

Отже, для початку спробуємо охарактеризувати лобістську діяльність 

тогочасних бізнес-груп України. Як справедливо відзначає дослідник 

харківського купецтва Ю.А. Бєліков, «всупереч думці про незначний 

політичний вплив провінційних купців, що склалася в сучасній історіографії, 

купецтво Харківської губернії діяло і на рівні центральних органів влади. 

Харківські купці неодноразово запрошувалися для роботи в урядових і 

законодавчих комісіях [19, с. 13]». Зокрема, впливові харківські підприємці 

О.К. Алчевський, М.Ф. фон Дітмар та М.С. Авдаков неодноразово обирались 

до керівного складу як регіональних галузевих лобістських бізнес-структур 

(з’їзд гірничопромисловців півдня Росії), так і до центральних 

представницьких бізнес-структур Росії (восени 1906 року на 1-му з’їзді 

представників промисловості та торгівлі Росії М.С. Авдаков був обраний 
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заступником голови ради з’їзду, а потім і самим головою) [6, с. 348]. За 

даними російської економічної енциклопедії, О.К. Алчевський користувався 

значним впливом в урядових колах. Так, його залучали до роботи державних 

комісій: з перегляду митних тарифів (1887–91), з перегляду законодавства, 

щодо бірж та акціонерних компаній (1895) [134, с. 34]. 

Дослідник лобізму П.О. Толстих виділяє наступні головні інститути, за 

допомогою яких на рубежі ХІХ–ХХ ст. відбувалася взаємодія влади та 

суспільства: торговельніі з’їзди, підприємницькі союзи, дорадчі організації 

(ради), біржі [126, с. 22]. Погоджуючись з вищенаведеним переліком 

лобістських інституцій у зазначений період, почнемо огляд їх діяльності з 

бірж, оскільки це була найбільш вагома група представницьких організацій 

(понад 100 до 1913 р.) [62, с. 18]. Крім того, біржові установи мали 

особливий статус, оскільки вищевказані підприємницькі структури були 

інтегровані у владний механізм Росії. Це значно полегшувало їх лобістську 

діяльність. Хоча біржові установи не мали права видавати розпорядження, 

що не відносились до діяльності біржі, вони могли вносити клопотання щодо 

економічних питань до різних інстанцій. Знаходячись у підпорядкуванні 

центральних органів влади імперії (департаменту торгівлі і мануфактур, з 

1900 р. – відділу торгівлі міністерства фінансів), вони могли звертатися 

безпосередньо до керівників цих відомств. Пропозиції бірж, що фактично 

висловлювались на вимогу підприємців, які формували їх кадровий склад, не 

залишались без уваги й у більшості випадків ставали частиною урядових 

рішень [10, с. 156, 157].  

При цьому, за даними історика Ю.А. Бєлікова, на поч. ХХ ст. 

харківський біржовий комітет вирішував стільки проблем, що у звітах 

фіксували лише найважливіші з них. Серед клопотань харківського 

біржового комітету можна виділити наступні: про урядові заходи проти 

компанії "Глоб" у Ризі, яка поширювала хибні новини, що шкодили 

харківській торгівлі (1902); про законодавче закріплення нормативної ваги 

мір об’єму сипучих тіл – мішка і лантуха (1911); про надання Харківській 
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митниці права огляду на ст. Харків товарів з-за кордону (1911) . 

Окрім лобіювання урядових рішень у формі клопотань про 

затвердження певних адміністративних актів, вітчизняні підприємницькі 

структури за допомогою біржових організацій брали участь у підготовці та 

обговоренні законопроектів. Так, харківський біржовий комітет надавав свої 

рецензії на законопроекти з міністерств та інших державних установ. Вже у 

1881 р. харківський біржовий комітет мотивував розширення свого складу 

необхідністю розглядати величезну кількість законопроектів, що їх 

пропонував уряд [25, с. 1]. Харківській біржовий комітет надіслав у 1901 р. 

міністерству фінансів докладний відгук на проект закону про банкрутство, а 

в 1908 р. налічили аж 551 відповідей і висновків на зазначені запити 

міністерств і відомств стосовно проектів законів [10, с. 153]. 

Важливою формою представництва ділових інтересів у ті часи була 

особиста участь членів біржової організації в роботі урядових та 

адміністративних установ. Наприклад, підприємці, що входили до біржових 

громад, мали своїх представників, що брали участь в роботі місцевих 

державних податкових структур. Так, починаючи з 1885 р., купці, що 

належали харківському біржовому комітету, регулярно обирали своїх 

представників до повітової, а потім до губернської податної ради і навіть до 

загально] присутності губернської казенної палати (державні органи, що 

перерозподіляли додатковий торговельно-промисловий податок) [84, с. 5–6]. 

Після заснування у 1906 р. харківського порайонного комітету – органу, що 

регулював масові перевезення вантажів залізницею, представники місцевої 

біржової організації постійно брали участь у його роботі [83, с. 9].  

Крім того, впливові представники великого капіталу сходу України 

активно залучались до участі в діяльності центральних урядових структур 

Російської імперії і використовували це для відстоювання власних 

комерційних інтересів. Так, у 1887 р. представники харківської біржової 

організації купці О.К Алчевський, М.В. Орлов і М.Х. Гельферіх-Саде 

ввійшли до складу комісії з перегляду митних тарифів. Протягом чотирьох 
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років вони брали участь у засіданнях комісії почергово [57, с. 190]. Більш 

того, у наступні десять-п'ятнадцять років голову харківського біржового 

комітету О.К Алчевського запрошували до складу практично всіх комісій і 

нарад щодо розробки законопроектів, пов’язаних з економічними питаннями. 

У 1895 р. він працював у комісії щодо перегляду діючих законів про біржі й 

акціонерні компанії. При цьому О.К. Алчевський намагався скористатися 

своєю позицією у роботі вказаної структури з метою спрощення процедури 

злиття акціонерних пайових товариств, що дозволило йому юридично 

об’єднати свої підприємства [134, с. 35]. 

Слід зазначити, що за даними В.Ф. Нестеровича, діяльність більшості 

лобістських бізнес-структур Російської імперії мала нормативне 

врегулювання. Так, 4 березня 1906 року імператор Микола II видав іменний 

указ "Про тимчасові правила щодо товариств та спілок", яким 

регламентувався порядок утворення та діяльності різноманітних 

представницьких об’єднань суб’єктів господарювання – товариств, спілок, 

рад з’їздів та біржових комітетів [79, с. 14]. 

Саме в той час було створено найбільшу з представницьких 

підприємницьких організацій Російської імперії – З’їзд представників 

промисловості та торгівлі. Ініціаторами його створення стали московські 

біржові учасники на чолі з С.Т. Морозовим. Учасниками з’їздів були галузеві 

та територіальні союзи підприємців, біржові комітети та купецькі управи. 

Підприємці з України брали активну участь в діяльності зазначеної 

структури – приміром, завдяки зусиллям харківського біржового комітету та 

з’їзду гірничопромисловців півдня Росії восени 1906 р. впливового 

підприємця з Харкова М.С. Авдакова було обрано заступником голови ради 

Всеросійського з’їзду представників промисловості та торгівлі. Крім того, в 

роботі даної структури активну участь брав видатний вчений В.І. 

Вернадський. Організація діяла на постійній основі – між проведенням з’їздів 

її очолювала рада, що збиралася на сесії, постійним діючим керівним 

органом був комітет ради, що складався з голови та трьох його заступників. 
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Серед напрямів діяльності з’їзду, окрім аналітичних та узгоджувальних, були 

й чисто лобістські. Так, з’їзд готував ініціативні законопроекти, 

законопроекти, проекти урядових рішень, доповідні записки з питань 

економічної та торгово-промислової політики на прохання уряду або 

законодавчих органів імперії. Крім того, представники з’їзду брали участь в 

роботі постійних та тимчасових урядових комісій [6, с. 348, 349]. Одним з 

методів лобістської діяльності вказаної представницької структури був вплив 

на громадську думку та законодавчі органи, зокрема, через засоби масової 

інформації. З 1908 року рада з’їздів видавала друковане видання 

"Промисловість та торгівля", а з 1912 року збірник "Промисловість та 

торгівля в законодавчих установах". Серед напрямів лобістської діяльності 

ради з’їздів відзначають протидію спробам уряду втручатись у приватну 

підприємницьку діяльність [6, с. 349].  

Серед лобістських структур Російської імперії не можна не виділити 

спілки підприємців, що поділялись на регіональні, загальноімперські галузеві 

та регіональні галузеві. Серед регіональних організацій підприємців, які 

активно діяли на теренах України, необхідно відзначити одеське Товариство 

фабрикантів та заводчиків, Товариство для захисту інтересів та розвитку 

одеської промисловості. Якщо характеризувати діяльність 

загальноросійських галузевих підприємницьких спілок, то слід зазначити, що 

купці з України брали участь у більшості з них. Найбільше вітчизняні 

підприємці були представлені на Всеросійському з’їзді цукрозаводчиків, 

з’їздах борошномельних та винокурних заводчиків. З-поміж регіональних 

галузевих підприємницьких спілок на території України було розміщено з’їзд 

судовласників Азово-чорноморського району та з’їзд гірничопромисловців 

півдня Росії (ця спілка підприємців була розташована у м. Харків). 

Основними засобами лобістської діяльності для спілок підприємців, як і для 

об’єднань комерційних структур, були підготовка проектів законів та 

урядових рішень, участь уповноважених представників об’єднань в роботі 

спеціальних урядових комісій та консультаційно-дорадчих установ при 
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органах виконавчої влади. Дієвим засобом лобістського впливу вважали 

формування громадської думки за допомогою засобів масової інформації 

(газети, спеціальні видання). Так, секретар ради з’їздів гірничопромисловців 

півдня Росії М.Ф. фон Дітмар особисто редагував журнал "Гірничозаводська 

справа", який розсилали депутатам Державної думи та Державної ради, 

урядовим та громадським установам з метою подолати упередження щодо 

підприємницької діяльності у вищих ешелонах влади [131, с. 35].  

Окрім підприємницьких та торговельних союзів, серед лобістських 

структур Російської імперії, що активно діяли на території України, слід 

згадати і станові купецькі корпорації, які не раз виступали захисниками 

інтересів не лише своїх членів, але й комерсантів всього міста або цілого 

повіту. Іноді їх робота дозволяла оперативно вирішувати всі поточні питання, 

що особливо зачіпали підприємців [10, с. 151]. У 1897 р. сумське купецтво, 

яке, на відміну від харківського, не мало свого представника в загальному 

присутствії казенної палати з промислового податку (місцевий державний 

податковий орган), склало клопотання губернатору про зменшення надмірної 

суми збору з підприємств Сумського повіту [26, с. 22–25].  

В період економічної кризи, спричиненої Першою світовою війною, на 

території Російської імперії однією з організаційних форм лобістської 

діяльності стали дорадчі організації (ради). Найбільш впливовою із 

вищезазначених установ був Центральний військово-промисловий комітет, 

до сфери діяльності якого входив розподіл військових замовлень між 

великими підприємцями. На думку О.П. Любімова, вищевказана установа 

практично діяла як паралельний уряд [62, с. 18]. 

Після приєднання України до Радянського Союзу, лобізм великих 

виробничих або фінансових установ за зрозумілих причин припинив своє 

існування в класичному розумінні. 

Нова історія лобізму ФПГ починається в Україні з формуванням 

ринкових відносин та створенням парламенту після 1991 року. Суспільні 

трансформації спочатку значно полегшували використання політичного 
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впливу і авторитету окремих відомих представників націонал-демократичної 

інтелігенції. Наприкінці 1980-х рр. значно активізувався демократичний рух, 

що виступав за знищення авторитарної радянської системи. сторик, професор 

Ю. Сергієнко, аналізуючи процес відродження національної еліти, відзначив, 

що витоки національного руху, який призвів до трансформаційних процесів 

кінця 80-х – поч. 90-х років, можна прослідкувати ще в поколінні 

«шестидесятників». Наступною хвилею цього процесу стала активізація 

діяльності правозахисного руху 70-х – 80-х років. Саме такі організації як 

Українська Гельсінська група, стали основою для створення Народного Руху 

України (НРУ). Крім того, склад національних сил активно поповнювали й 

реформатори з Комуністичної партії (П. Григоренко, Л. Лук'яненко, М. 

Руденко та ін.). Наприклад, із 1109 делегатів Установчого з'їзду НРУ 228 

були комуністами, а 24 – членами комсомолу [74, с. 19–21] 

У складі першого в історії незалежної України Парламенту опинилися 

такі відомі представники національно-демократичного руху, як І. Деркач, 

І. Драч, Ю. Костенко, Т. Стецьків, С. Хмара, В. Чорновіл, В. Яворівський та 

інші. Водночас, до Верховної Ради України першого скликання ввійшли такі 

провідні політики сучасності, колишні представники партійної або 

господарської номенклатури, другий секретар ЦК КПУ Л. Кравчук, 

генеральний директор ВО "Південний машинобудівний завод" Л. Кучма, 

завідувач організаційним відділом Харківського МК КПУ Є. Кушнарьов, 

завідувач аграрним відділом Дніпропетровського ОК КПУ П. Лазаренко, 

генеральний директор Полтавського гірничо-збагачувального комбінату 

В. Мартиненко, завідувач відділом сільського господарства Київського ОК 

КПУ О. Мороз та інші. До вихідців із медичної, технічної та наукової 

інтелігенції належали, відповідно, колишній заступник головного лікаря 

Краматорської міської лікарні Р. Богатирьова, начальник виробничо-

диспетчерського відділу суднобудівного заводу А. Кінах, директор інституту 

менеджменту "Львів" при Львівському державному університеті, професор 

В. Пинзеник та інші [74]. 
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Отже, трьома основними джерелами елітотвірного процесу початку й 

середини 90-х років XX ст. можна вважати окремі сегменти номенклатури 

(особливо регіональної і технократичної), політизовані фінансово-економічні 

групи та окремих представників антикомуністичних сил. Як зазначив 

відомий політолог А. Д. Пахарєв, елітотвірний процес в Україні на тому етапі 

вилився в формування ідеологічно строкатого й аморфного «політичного 

конгломерату» із представників колишньої радянської бюрократії, лідерів 

націонал-демократичних сил і власників великого капіталу (олігархів) [128, с. 

220–222]. Інші дослідники використовують термін «постноменклатурний 

конгломерат», розуміючи під ним «сукупність різнорівневих утворень, що 

сформувались в результаті розкладу й розпаду номенклатурного соціуму». 

Вже в парламенті третього скликання активізувалося проникнення 

власників значних бізнесових структур в законодавчу владу. Так, серед 

народних депутатів України протягом останніх двох скликань були чи 

залишаються: О. Буряк (власник "Брокбізнесбанку"), К. Жеваго (голова 

наглядової ради банку "Фінанси і кредит" і власник низки промислових 

підприємств), А. Семинога (аграрне ТОВ "Агро-Рось"), Є. Суслов (аграрна 

корпорація "Сквира"), Олександр Фельдман (почесний президент концерну 

"АВЕК і Ко") та представники Партії регіонів Р. Ахметов (власник 

корпорації "Систем Кепітал Менеджмент"), В. Горбаль (власник 

"Укргазбанку"), П. Климець (власник торгової марки "Олімп"), С. Клюєв 

(промислове підприємство "Укрпідшипник"), Валентин та Володимир 

Ландики (концерн "Норд"), О. Лещинський (аграрне підприємство 

"Укрінтерпродукт"), Г. Скудар (співвласник Новокраматорського 

машинобудівного заводу), В. Хмельницький (співвласник металургійного 

підприємства "Запоріжсталь"). Зрозуміло, вони представляли 

(представляють) лобістські групи як промислового, так і фінансового 

секторів економіки. Значний суспільно-політичний вплив бізнес-еліта має й 

на регіональному рівні [88]. 

Нинішній стан суспільного розвитку відбувається під знаком 
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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 [91, с. 235]. 

Слід зазначити, що 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 
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лобіювання – лобістська діяльність, яку здіснюють 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’єра та Президента [60]. 

До типових для України форм«тіньового» лобіювання належить і 

самовисунення. Його механізм ґрунтується на можливості певної державної 

структури, відомства брати безпосередню участь в економічній діяльності, 

наприклад, засновувати підприємства чи дотувати наявні. В останньому 

випадку відомство поєднує аж три функції: воно займається економічною 

діяльністю, надає протекцію «своїм» підприємствам та у крайньому випадку 

лобіює ухвалення сприятливих нормативних актів. З огляду на зацікавленість 

відомства у лобіюванні така форма лобізму і називається самовисуненням. 

Серед основних форм лобізму можна також назвати й парламентський 

лобізм. Він не завжди відбувається публічно та колегіально, тому слід 

розмежовувати «тіньовий» парламентський лобізм, який розпадається на 

певні різновиди, і «відкритий», що ґрунтується на публічній аргументації та 

колегіальності ухвалення рішень. Проте український варіант лобізму має 

дуже специфічну форму – у нас розвивається абсолютно нехарактерний для 

інших держав процес «завойовування» політичних партій національним 

бізнесом. У цьому можна побачити хоч і не цілком західну, але одну з 

можливих форм захисту бізнесу в умовах становлення демократії [66]. 

Як результат розвитку лобіювання ФПГ в Україні, за оцінками 

західних експертів, економіку України сьогодні контролюють близько десяти 

кланів (або ФПГ, серед яких "Тас", "Приват", "Фінанси і кредит", "СКМ", 

"Інтерпайп" та ін.), або близько 100 “олігархів”. Між ними точиться постійна 

"війна" за наближеність до представників вищих щаблів влади, а дехто з них 

серйозно претендує на найвищі посади в державі [12, с. 47]. 

Подібні явища відповідають умовам, за яких діє закон К. Ерроу, згідно 
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з яким в умовах незрілої демократії політичні рішення щодо використання 

бюджету завжди будуть недостатньо ефективними, якщо є більше двох 

альтернатив його використання. Оскільки рівень демократії в Україні є 

недостатнім, то ми можемо очікувати неефективне використання значних 

сум бюджетів різних рівнів. Показовим прикладом є нинішня ситуація з 

відшкодуванням ПДВ із бюджету, надання різноманітних пільг тощо. Досить 

часто податкові та інші фінансові пільги надаються підприємствам і галузям, 

за якими стоять певні ФПГ. У цьому аспекті можна, наприклад, розглядати 

експеримент у гірничо-металургійному комплексі України, від проведення 

якого бюджет недоотримав значні суми, хоча сам експеримент сприяв 

зростанню прибутковості цього комплексу. Водночас, отриманий приріст 

доходів значною мірою розподілявся між великими акціонерами, 

найбільшими з яких є представники кількох олігархічних угруповань 

Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва [40]. 

Бізнес-інтереси фінансово-промислових груп мають дуже глибокий 

рівень інтеграції з процесами прийняття політичних рішень. Деякі автори 

навіть порівнюють українську економіку з акціонерним товариством, в якому 

свої інтереси можуть лобіювати лише великі «акціонери» [54, с. 78]. В 

останніх публікаціях можна знайти все більше інформації про утворення 

олігархічно організованих політичних груп (ОПГ), у яких взагалі немає 

потреби в державі як у джерелі та гаранті правил гри в економіці та 

суспільстві, оскільки їм потрібна саме «гра без правил» [15, с. 8]. 

Розглядаючи лобіювання ФПГ власних інтересів в Україні, не можна 

обійти увагою іноземні корпорації, які останнім часом активно входять у 

вітчизняний ринковий простір. Іноземні та транснаціональні корпорації 

впливають на органи державної влади країни перебування з метою створення 

сприятливих умов для своєї діяльності, а саме для: скасування обмежень 

доступу продукції на ринки країни або збільшення квот для відповідних груп 

товарів; зниження митних платежів; скасування проведення відносно 

компаній антидемпінгових заходів; отримання дозволу на створення 
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підприємств на території країни, а також придбання корпоративних прав; 

спрощення процедури трудової міграції.  

Іноземні комерційні структури лобіюють свої інтереси різними 

шляхами: це може бути допомога з боку дипломатичних представництв, 

створення групою іноземних компаній спеціальної структури, що буде 

лобіювати їх інтереси (приміром, японські компанії, що діють в США, 

об’єднали свої лобістські зусилля, створивши дві організації – "Кейдарен" та 

Американсько-японську торговельну раду, водночас, самі американці 

вважають японське лобі єдиною «корпорацією Японія») [117, с. 119]; фірма 

може здійснювати лобіювання самостійно, або через найняті лобістські 

фірми, останнє є поширеною практикою в США. 

Лобізм з боку іноземних комерційних структур є звичним явищем у 

сучасному світі. У США дуже сильними є позиції економічного лобі 

корпорацій та ФПГ Китаю та Японії. Активний наступ японського капіталу в 

Америці ледве не примусив Конгрес прийняти спеціальну постанову про 

заборону скупки японськими транснаціональними корпораціями певних 

секторів економіки США, проте японське лобі заблокувало зазначену 

законодавчу ініціативу [36, с. 27]. Слід зазначити, що вітчизняний уряд, 

відстоюючи економічні інтереси країни, також виступав в якості замовника 

лобістських послуг за кордоном, зокрема, під час підписання міждержавних 

протоколів у рамках вступу до Світової організації торгівлі [136, с. 4]. Проте, 

більшість вітчизняних науковців та політиків, зокрема, політолог А. 

Єрмолаєв, з розчаруванням констатують, що український уряд сам є 

найбільш ефективним лобістом для іноземних структур [18, с. 3].  

Оскільки іноземний лобізм об’єктивно буде посилюватись у сучасному 

глобалізованому світі, то з огляду на можливі негативні наслідки вказаного 

впливу, він повинен жорстко контролюватись державою. Лобіювання є 

однією з форм участі в управлінні державними справами, тому виглядає 

логічним, що його можуть здійснювати тільки вітчизняні структури, зокрема 

і при представництві інтересів іноземних комерційних структур.  
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Переходячи до дослідження сучасного стану лобізму в Україні, треба в 

першу чергу сказати про те, що вітчизняний лобізм має цілу низку 

характерних рис, а 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 організацій. 

Такий поділ необхідний для аналізу лобістської діяльності, оскільки 

принципи побудови зв’язків і відносин лобістів з органами державної влади 

обумовлюються тим, на яку групу інтересів працюють лобісти. Характер 

групи інтересів визначає як специфіку розглянутого питання, так і коло 

ресурсів, що залучаються для лобізму, форми і способи їхньої діяльності. 

На сучасному етапі розвитку бізнесу асоціації підприємців активно 

включилися в процес взаємодії громадянського суспільства і держави. 

Сьогодні найбільш активними корпоративними об’єднаннями бізнесу є 

Торгово-Промислова Палата, Федерації роботодавців, Спілки підприємців 

малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілки орендарів і 

підприємців України, Федерація профспілок працівників кооперації та інших 

форм підприємництва України, Асоціація "Український клуб аграрного 

бізнесу", вітчизняна філія Європейської Бізнес Асоціації та ін. 

Об’єднання підприємців створюють структуру комітетів за 

пріоритетними напрямами діяльності. Комітети займаються відстеженням 

законотворчої діяльності та виробляють пропозиції щодо внесення змін до 
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законопроектів. Представники найбільших об’єднань підприємців 

виступають в якості експертів на засіданнях комітетів ВР і уряду. Щорічно 

проводяться зустрічі з Президентом країни, на яких обговорюються 

стратегічні питання взаємовідносин бізнесу і влади. 

Однак, незважаючи на очевидну тенденцію убік упорядкування 

відносин лобістів та органів державної влади, додання цьому механізму 

цивілізованого характеру, в тому числі і шляхом створення інституційних 

механізмів взаємодії влади та бізнесу в особі лобістів, цей процес далекий від 

завершення. Структура організацій підприємців в Україні надзвичайно 

заплутана. Нерідко на представництво інтересів однієї галузі претендують 

відразу кілька організацій, які по суті справи дублюють функції один одного. 

Зазвичай вони діють неузгоджено, конкуруючи між собою [119]. В результаті 

неефективних виступів даних структур органи влади ігнорують їх думку, а 

підприємства так і не розуміють, яке об’єднання має захищати їх інтереси. 

Часто організації підприємців формуються «під конкретних людей»: 

колишні керівники компаній створюють організації підприємців для 

власного працевлаштування. Оскільки такі об’єднання носять чисто 

формальний характер, то вони не можуть за своєю суттю бути інститутами, 

що структурують громадянське суспільство на основі спільності економічних 

інтересів. Подібні організації знаходять спонсорів і починають лобіювати 

інтереси тільки окремих компаній. 

Великі компанії, володіючи широкими ресурсами, організовують 

взаємодію з лобістами для захисту своїх інтересів самостійно. Корпорації 

часто змушені включатися у взаємодію з державою безпосередньо, оскільки 

ринкові регулятори економічних процесів працюють ще недостатньо 

ефективно, а державне регулювання носить хаотичний характер. У результаті 

саме благополуччя і виживання багатьох з корпорацій залежить не тільки і 

навіть не стільки від успішної виробничої, фінансової, управлінської 

діяльності, скільки від стосунків з місцевими та центральними органами 

влади, податковими, митними та іншими подібними службами. 
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Зазначимо, що компанії користуються не тільки послугами власне 

лобістів, а й створюють різноманітні групи тиску (відмінність цих загалом 

схожих понять розглянута у п. 1.1). 

Групи тиску, безпосередньо створені великими компаніями, можна 

розділити на дві групи. По-перше, лобістську діяльність здійснюють відділи 

зв'язків з органами державної влади при великих корпораціях і банках. Ці 

відділи є організаційними структурами, що забезпечують розробку концепцій 

лобістської діяльності та їх реалізацію у відповідних органах державної 

влади в інтересах своїх фірм. У їх обов’язок входить моніторинг економічної 

та політичної ситуації в країні, відстеження дій органів державної влади, які 

зачіпають інтереси бізнесу, внесення до органів влади своїх пропозицій з 

різних напрямків економічної політики. Їх завдання – виявляти все те в діях 

органів влади, що може перешкодити роботі відповідної компанії. 

Працівники відділів по зв'язках з органами державної влади 

займаються збором досьє і біографій чиновників і депутатів з метою 

з'ясування сфери їх компетенції, переконань, пристрастей, інтересів. На 

підставі цих матеріалів у кожному конкретному випадку приймається 

рішення про вибір точок доступу для здійснення лобістської діяльності. 

Необхідність володіння такою приватною інформацією обумовлює той факт, 

що переважно у відділах по зв'язках з органами влади працюють колишні 

співробітники органів державної влади. Виникає явище «обміну кадрами» 

між чиновництвом і бізнесом. Чиновники високого рангу після відходу у 

відставку дуже часто запрошуються на роботу у великі компанії на посади 

керівників відділів по зв’язках з органами влади або віце-президентів, які 

виконують ці ж функції. Володіючи широкими зв'язками, знайомствами і 

доскональними знаннями механізму прийняття рішень, такі люди стають 

ефективними лобістами інтересів компанії. 

Керівництво великих компаній може створювати зовнішні групи тиску 

самостійно, минаючи відділи зв’язків з органами влади. Кожен керівник і 

власник великої компанії володіє мережею знайомств і добре налагоджених 
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зв'язків, у тому числі і серед депутатського і чиновницького корпусу. Деякі 

керівники і самі працювали в уряді або ВР, що багато в чому і дозволило їм 

стати власниками великих пакетів акцій стратегічних підприємств України. 

Нарешті, групи тиску, які лобіюють інтереси окремих компаній, 

створюють різні фірми, що спеціалізуються на політичному консалтингу, 

наданні юридичних послуг і послуг PR та GR. Всі ці фірми можна об’єднати 

терміном «лобістські контори». Вони надають послуги з формування іміджу 

компанії або її керівника, організують PR-акції, проводять виборчі кампанії. 

Крім того, ці фірми приймають замовлення на підготовку законопроектів, 

просування їх до парламенту, надають інші лобістські послуги. Фірми, що 

займаються лобізмом, можуть бути як досить великими і відомими, так і 

невеликими за кількістю співробітників і відомими лише у вузьких колах. 

Вони мають широкий спектр ресурсів, що дозволяють їм виступати в якості 

ефективних груп тиску: фінансові кошти, адміністративні ресурси, 

можливості для залучення фахівців за профілем організації-замовника. 

Так само як у відділах зі зв’язків з органами влади, в лобістських 

конторах працюють вихідці з державної служби. З одного боку, чиновники 

що йдуть у відставку, створюють власні лобістські контори. З іншого боку, 

вже існуючі контори запрошують до себе на постійну роботу або залучають в 

якості експертів колишніх чиновників або депутатів. Вплив на органи влади 

групи тиску можуть здійснювати не самостійно, а створюючи коаліції з 

іншими зацікавленими компаніями. Суть способу полягає в тому, щоб 

об’єднати зусилля декількох груп для досягнення будь-якої мети. При цьому 

ресурси, що знаходяться в розпорядженні кожного учасника коаліції, 

множаться, отже, підвищується ймовірність успіху лобістського впливу. 

Іноді в подібні коаліції можуть об’єднуватися навіть групи тиску, створені 

компаніями, що є конкурентами. 

Групи тиску можуть безпосередньо включатися в лобістську 

діяльність, вдаватися до відкритих прямих способів лобізму. Прямі форми 

лобістської діяльності, які передбачають наявність безпосереднього контакту 
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групи тиску з «точкою доступу», мають різні форми: вплив через надання 

експертної інформації інститутам влади, участь бізнесменів у засіданнях 

комітетів і комісій при ВР і виконавчих відомствах. 

Надання експертної інформації є, мабуть, найпоширенішим відкритим 

способом лобізму в Україні. Велика частина законопроектів або рішень що 

готуються в органах виконавчої та законодавчої влади вимагає спеціальних 

знань, а аналітичні служби при органах влади часто не здатні надати 

вичерпну інформацію по суті розглянутого питання. Відділи по зв'язках з 

органами державної влади при корпораціях і організовані групи інтересів 

мають у своєму штаті кваліфікованих експертів, які готують грамотні й 

аргументовані доповіді з питань, що цікавлять. Нерідко самі працівники 

органів влади звертаються до організованих груп інтересів за допомогою в 

підготовці документів. Така допомога завжди здійснюється, а групи інтересів 

«не тільки встановлюють тісний особистий контакт, але і завжди оперують 

повною інформацією про документи, що готуються. 

Часто групи тиску розсилають інформаційні матеріали, що мають 

лобістський характер, безпосередньо депутатам або чиновникам. Під час 

роботи ВР першого і другого скликань, кожен депутат мав власну поштову 

скриньку, на яку і посилалися лобістські матеріали. Потім така практика була 

припинена, але інформаційні матеріали можуть потрапляти на стіл до 

депутата через помічників, тому що саме вони володіють можливістю 

відбирати з величезної кількості кореспонденції та інформаційних матеріалів 

ті, які заслуговують на увагу депутата. Крім того, всі державні службовці 

отримують щодня прес-огляд, який складають співробітники апарату 

відомства і в який, за наявності відповідних точок доступу, групи тиску 

можуть включати статті, що мають лобістський характер. 

Експертні матеріали повинні бути «правильно» оформлені. У матеріалі, 

крім змісту, дуже важливу роль відіграє характер його подачі. Жоден депутат 

або чиновник не читатиме серйозні об’ємні доповіді. Надана інформація 

повинна бути наочною, з концентрацією основного змісту, невеликим числом 
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цифр і таблиць, що претендують на об’єктивність, складена та підписана 

визнаними авторитетами в даній області, спеціально найнятими для 

проведення всебічного аналізу та формулювання чітких аргументів. 

Експертна інформація надається увазі депутатів або чиновників на 

засіданнях комітетів і комісій, куди бізнесменів запрошують в якості 

експертів, а так само на парламентських слуханнях. Крім того, для 

підвищення ефективності законотворчої діяльності при комітетах 

створюються експертні ради. У них входять депутати, працівники апарату 

Президента, працівники органів виконавчої влади, а також керівники різних 

підприємницьких об’єднань і окремих компаній. Метою створення рад є 

з'ясування думок державних органів, громадських організацій, ділових кіл з 

тих чи тих питань. Провівши комплексний аналіз існуючого законодавства, 

моніторинг економічної ситуації в країні, збір думок груп інтересів, 

експертна рада виробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства. 

Надання експертної інформації є ефективним способом лобістського 

впливу, оскільки значну частину інформації лобісти можуть представляти не 

на офіційних слуханнях, а в ході неформальних контактів з тими, від кого 

залежить обговорюване рішення. Поширення експертних матеріалів 

доповнюється організацією круглих столів, конференцій та обговорень з 

відповідної проблеми за участю депутатів, чиновників, бізнесменів. Крім 

інформаційного впливу на таких заходах встановлюються, розширюються і 

зміцнюються неформальні контакти між бізнесменами та працівниками 

органів влади. 

Лобісти можуть безпосередньо звертатися до точок доступу з метою 

роз'яснити свою позицію з тієї чи іншої проблеми. Лобісти прагнуть 

отримати посвідчення помічника депутата або акредитацію журналіста. Ці 

документи дають право доступу в будівлі органів державної влади і, отже, 

можливість зустрічатися з тими точками доступу, які необхідні. Наявність 

таких привілеїв стало причиною активних спекуляцій документами в стінах 
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ВР; так, в ході перевірок з'ясувалося, що у 450 депутатів ВР налічується 

близько 5000 помічників. 

Однак більш ефективним є наявність у лобістів особистих зв'язків 

серед чиновницького та депутатського корпусу. У цьому випадку можна 

говорити про прямі приховані (неформальні) способи впливу. 

Найважливішим ресурсом при використанні таких способів впливу є 

знайомства колишніх державних службовців, що вийшли у відставку, 

оскільки вони мають знання про механізм законодавчої та адміністративної 

діяльності, формальні і неформальні процедури прийняття рішень, знають, до 

кого саме слід звернутися з відповідного питання, володіють великою 

кількістю знайомств і приятельських відносин серед осіб, що приймають 

рішення, всіх гілок влади. Проаналізувати такі способи лобістського впливу 

виявляється досить складно, оскільки ведуться при цьому довірчі розмови, 

що називається, не для друку, можна лише гадати, що сказав лобіст. 

Відсутність закону про лобізм та інших правових норм, що регулюють 

відносини лобістів та працівників органів державної влади, призводить до 

того, що неформальні методи лобізму набувають відверто кримінальні 

форми. Часто між чиновником і підприємством відбувається своєрідний 

бартер або взаємозаліки – обмін послугами, нерідко чиновникам пропонують 

частку очікуваного доходу від підприємства або оплачують відпочинок на 

фешенебельних курортах. 

У структурі механізму лобістської діяльності важливу роль відіграють 

вбудовані групи лобістів. У ВР такими групами можуть бути депутатські 

об’єднання, окремі фракції або неформальні депутатські групи. На сучасному 

етапі розвитку бізнесу структура точок доступу в українському парламенті 

змінюється. У сучасній ВР внесено ряд змін до регламенту своєї роботи, 

зокрема змінився склад і функції комітетів, посилилися вимоги до процедури 

формування міжфракційних депутатських об’єднань. Окремі фракції часто 

виступають в якості вбудованих груп лобістів. Депутати-бізнесмени також 

використовують свої можливості по впливу на чиновників різного рівня. 
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Нерідко законопроекти або проекти рішень органів виконавчої влади 

готуються самими лобістами. Основною метою такої діяльності є правове 

закріплення системи певних відносин, вигідних галузі або окремим 

підприємствам. У цьому випадку наявність вбудованих лобістів, наприклад у 

ВР, забезпечує їй можливість внесення даного законопроекту на розгляд. В 

українській публіцистиці існує велика кількість матеріалів, присвячених саме 

цьому аспекту діяльності лобістів. У дослідженнях, зокрема, стверджується, 

що в стінах ВР існують «прейскуранти» на послуги депутатів, наприклад, на 

ініціювання законопроекту або внесення поправок до нього. 

У механізмі лобіювання ВР істотну роль має час внесення 

законопроекту на розгляд. Так, в останні дні перед закінченням весняної та 

осінньої сесії, а також перед тривалими державними святами законопроекти 

розглядаються дуже швидко, без детального розгляду і дискусій. Схвалений 

профільним комітетом, навіть самий спірний законопроект в цей час може 

вдало пройти друге і третє читання. Були приклади, коли в поспіху перед 

канікулами законопроекти проходили друге і третє читання в один день. 

Лобісти можуть добитися розгляду законопроекту в той день, коли наперед 

відомо, що противників законопроекту не буде на обговоренні. У відсутності 

згуртованої опозиції законопроект може бути прийнятий без будь-яких 

проблем. 

Також одним з методів лобіювання є внесення паралельних 

законопроектів. Така техніка використовується лобістами, охочими 

блокувати лобістські зусилля конкуруючих лобістів. Суть методу полягає в 

тому, що після надходження до профільного комітету небажаного для лобіста 

законопроекту, вноситься альтернативний законопроект з цієї проблеми. В 

результаті обидва документа можуть «зав’язнути» на етапі обговорень у 

комітеті або в результаті бюрократичних зволікань. 

На думку аналітиків, ефективним методом лобізму є встановлення 

контактів з лобістами-суперпрофесіоналами. Йдеться про декілька десятків 

депутатів ВР (авторитетних, таких, що виконують свої повноваження 
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протягом декількох електоральних циклів), а також досить 

високопоставлених чиновниках уряду, міністерств, відомств та адміністрації 

президента. Займаючи високі позиції в структурі органів державної влади, 

пов'язані мережею відносин з групами інтересів бізнесу через мережу 

формальних (представництво в радах директорів) і неформальних контактів, 

ці люди можуть утворювати групи лобістів для впливу на політичний процес 

в Україні. По суті справи, мова йде про клієнтські відносини взаємовигідного 

співробітництва між лобістами і чиновниками з приводу прийняття 

політичних рішень. 

Коли конкуренція особистих можливостей і економічна 

обґрунтованість підмінюється конкуренцією лобістських можливостей, це 

цілком звичайна ситуація для української політики яка складає її відмінну 

особливість. У більш широкому сенсі можна говорити про явище 

олігархізації влади, тобто ситуації, коли має місце тісне зрощення інтересів 

великого бізнесу і представників органів державної влади. 

Особливим типом непрямого лобізму є опосередкований вплив на 

процес прийняття рішень через ЗМІ. Використання ЗМІ в лобістських цілях 

найчастіше є допоміжним засобом лобістської кампанії, спрямованим на тих 

депутатів або чиновників, які не визначилися у своєму «ставленні» до 

предмету лобіювання і коливаються, яке рішення прийняти. Цей тип лобізму 

може бути охарактеризований як непрямий, в силу того, що ніколи не можна 

достовірно визначити, який саме внесок зробила кампанія в ЗМІ. 

Більшість великих компаній володіють контрольними пакетами акцій 

найбільших друкованих видань і телевізійних каналів. Схема лобістського 

впливу тут наступна: у відповідному виданні замовляється стаття, що містить 

вигідні лобістові відомості. Потім це видання поширюється у ВР, в 

міністерствах, агентствах і службах. Видання потрапляє в руки депутату, 

сенаторові або чиновникові, і таким чином, у них формується відповідне 

бачення проблеми. Потім чиновника чи депутата можуть запросити на 

підприємство, круглий стіл чи семінар з проблеми. 
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При цьому існують видання, в яких розмістити замовну інформацію 

більш ніж легко, в інших складніше – тут розміщуються тільки хвалебні 

статті, а матеріали конфліктного плану проходять ретельну перевірку на 

відповідність дійсності. У деякі видання помістити замовну статтю 

практично неможливо, можна тільки заплатити конкретному журналісту, 

який сам напише матеріал. При цьому вартість подібних послуг у таких 

виданнях досить висока: за «абонемент», що складається з шести згадок 

компанії або конкретної особи, журналіст може отримати від $ 500 до $ 2000 

на місяць. 

Ще одним з методів опосередкованого лобізму є використання судових 

процедур. Як самостійний метод лобізму звернення до суду в Україні 

практично не використовуються. Українська судова система є незалежною у 

тому плані, що судді, на відміну, наприклад, від ряду американських штатів, 

призначаються, а не вибираються, отже, можливостей для маніпуляцій у 

лобістів тут немає. Проте судові практики використовуються як допоміжний 

метод у боротьбі лобістів один проти одного. Особливо часто такий метод 

використовується в процедурах банкрутства. Група інтересів, зацікавлена в 

захопленні підприємства формує групу лобістів в органах влади. Ця група 

ініціює низку перевірок підприємства, в ході якого виявляються різні 

економічні порушення. Справа передається до суду, який виносить рішення 

про банкрутство та призначення зовнішнього управління над підприємством. 

Використовуючи лобістів в органах влади, група інтересів домагається 

призначення самої себе в якості зовнішнього керуючого і отримує контроль 

над підприємством. 

Використання лобістських методів у процедурах замовних банкрутств 

отримало широке поширення саме на сучасному етапі розвитку 

підприємництва: для такого роду експансії знадобився ефективний 

адміністративний ресурс, тобто ті самі зв'язки, які були напрацьовані в період 

ваучерної приватизації. На сучасному етапі розвитку підприємництва 

звернення до суду з позовами про оголошення підприємств банкрутами 
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ініціюються не сотнями, а тисячами, крім чиновництва носіями цього 

ресурсу стали правоохоронні та судові інстанції. 

Іноді лобісти, бажаючи надати вплив на процес прийняття 

законодавчих рішень, наприклад, у ВР, роблять це опосередковано, 

використовуючи точки доступу в інших органах влади. У процесі прийняття 

політичних рішень виконавча і законодавча гілка влади взаємодіють, у тому 

числі і за допомогою інституту повноважних представників. Наприклад, у ВР 

близько 70 осіб (повноважні представники президента, повноважні 

представники уряду, секретарі міністерств і відомств) фактично є лобістами 

інтересів відповідних органів влади. Таким чином, механізм лобістської 

діяльності набагато складніше, ніж пошук і вплив на точку доступу в 

законодавчому або виконавчому органі влади. Лобізм в Україні представляє 

собою складне і багатогранне явище, а лобістські кампанії включають в себе 

сукупність опосередкованих взаємодій. Слід зазначити, що в Україні 

чиновники і депутати пов'язані з групами інтересів бізнесу цілою мережею 

зв'язків, в тому числі й економічних. Представники органів влади залучені в 

різні бізнес-проекти за участю самих різних лобістів. Тому прийняття того чи 

іншого рішення з конкретного питання може бути обумовлено не 

економічною ефективністю передбачуваних альтернатив і не силою 

чиновників що їх лобіюють, а інтересами інших, що не відносяться прямо до 

даної проблеми проектів. 

У структурі лобістської діяльності українського бізнесу можна 

виділити регіональну складову. Взагалі, регіональний лобізм може бути 

розглянутий з двох сторін. По-перше, можна говорити про лобізм регіонів, 

метою якого є отримання пільг, дотацій, грошових вливань та інших рішень в 

інтересах регіону. По суті справи, кожен мер або губернатор (назвемо так для 

зручності голів обласних держадміністрацій) є лобістом інтересів певного 

регіону, домагаючись допомоги від загальнодержавних органів влади або 

впливаючи на політичний процес в інтересах свого регіону. Лобістами 

інтересів регіонів є і депутати ВР. Як вже говорилося вище, часто депутатами 
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ВР стають бізнесмени, пов'язані економічними інтересами з регіоном. Якщо 

підприємство є досить великим і робить істотний вплив на економіку регіону, 

то бізнесмен, що лобіює у ВР інтереси власного бізнесу, тим самим лобіює і 

інтереси регіону. 

По-друге, частина регіонів України повністю або частково 

контролюється однією чи кількома корпораціями. Такі корпорації володіють 

величезними можливостями для впливу на політичну еліту регіону, члени 

якої, аж до губернатора, можуть бути певною мірою ставлениками 

корпорацій. 

Способи лобістської діяльності, використовувані регіональною елітою, 

аналогічні описаним вище і характерним для груп тиску бізнесу. Крім 

прямих відкритих способів (виступів на різних засіданнях і апелювання до 

експертної інформації) для цих груп характерне використання непрямих і 

неформальних способів впливів. Перевага в бік «тіньової» складової 

обумовлена самим становищем вищої регіональної еліти, яка, будучи 

частиною політичної еліти країни, неминуче має покровителів, друзів і 

знайомих у центральних органах влади, які є для них найефективнішою 

точкою доступу. Таким чином, лобісти отримують можливість 

опосередкованого впливу на процес прийняття рішень в органах влади за 

допомогою представництва своїх інтересів у регіональних органах влади. 

Як вже зазначалося, лобізм іноземних компаній також є складовою 

частиною механізму лобістської діяльності бізнесу в Україні. Під іноземним 

лобізмом розуміється діяльність, здійснювана в інтересах зарубіжних 

економічних суб'єктів, які хочуть увійти або розширити свою присутність на 

внутрішньому ринку України. 

Отже, повторимося: лобізм в Україні – це складне багатоаспектне 

явище. Лобісти вступають в гостру конкурентну боротьбу. Лобістська 

діяльність українського бізнесу не обмежується впливом на одну точку 

доступу. Найбільш великі лобістські кампанії, що обіцяють величезні 
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прибутки, є ретельно розробленими схемами впливу на сукупність точок 

доступу з використанням прямих і непрямих способів впливу. 

Підсумовуючи сказане, можна виділити ряд специфічних 

особливостей, які характерні для механізму лобістської діяльності в Україні. 

Україна є країною транзитного типу, яка переживає перехідні процеси 

в усіх підсистемах суспільства: економіці, політиці, соціальній сфері, в 

культурі. У цій ситуації неминуча поява прогалин у законодавстві, 

заповнення яких активно лобіюється. Однак далеко не завжди лобістська 

діяльність бізнесу спрямована на усунення вакууму в законодавстві на 

користь всієї бізнес спільноти. Часто лобіюють такі рішення органів влади, 

які призводять до збагачення одних підприємств за рахунок інших, 

встановлення невиправданих пільг для окремих галузей, в той час як в інших 

галузях спостерігається стагнація. 

Відсутність детально розробленого законодавства по цілому ряду 

життєво важливих для українського бізнесу питань призводить до того, що 

часто діяльність компаній спирається на постанови уряду, які активно 

лобіюються. І це також є особливістю українського лобізму: якщо в західних 

країнах основним об’єктом лобістських впливів стають органи законодавчої 

влади, то в Україні велика частина лобістських зусиль спрямована саме в бік 

органів виконавчої влади. 

Лобіювання досягло широкого розмаху в умовах відсутності чітко 

регламентованого законодавчого регулювання цього різновиду політичної 

діяльності. В Україні існує достатня кількість офіційних документів, які 

впорядковують сферу суспільно-політичних відносин, які так чи інакше 

стосуються опосередкованого лобіювання. Після подій 2013–2014 років, 

насамперед на рівні вищих органів державної влади активізувалося 

врахування громадської думки. Найбільш багатообіцяючим у цьому напрямі 

є створення громадських рад при міністерствах. З метою вдосконалення 

законодавства та практики проведення в Україні консультацій із 

громадськістю планом дій із впровадження Ініціативи "Партнерство 
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“Відкритий Уряд”" у 2014–2015 роках передбачено розроблення 

законопроекту щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації 

державної політики, вирішенні питань місцевого значення. 

Групою експертів у рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні та Секретаріату Кабінету Міністрів України "Вдосконалення 

інституційної спроможності Уряду України та громадянського суспільства 

для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень" були напрацьовані 

пропозиції до законопроекту про публічні консультації, які обговорені під 

час круглих столів у регіонах України (червень – вересень 2015 року). За 

результатами обговорень Мін’юстом спільно з групою експертів розроблено 

законопроект про публічні консультації. 

Проте, в Україні поки не адаптована жодна західна модель 

регулювання лобістської діяльності. Механізм безпосередньої взаємодії 

лобістів із представниками законодавчої та виконавчої влади не прописаний 

у жодному нормативно-правовому акті. Спроби прийняти закон про 

лобістську діяльність робилися в Україні неодноразово. Однак робота так і не 

була завершена.  

Позитивно на механізмі лобіювання інтересів в органах державної 

влади позначилося прийняття законів "Про засади запобігання и протидії 

корупції", внесення відповідних параграфів у Кримінальний Кодекс, закони 

та інші нормативні акти, що регламентують процедури прийняття політичних 

рішень. Однак, визнаючи де-факто існування і вплив лобізму на процес 

прийняття політичних рішень в країні, українські політики не прагнуть 

ввести цю діяльність в законодавчі рамки. Це веде до того, що більша 

частина лобістської діяльності виявляється прихованою, ведеться за 

неформальними каналами, а найчастіше – попросту незаконна. Корупція, яка 

пронизує українську політичну систему на всіх її поверхах, в цьому є 

наслідком неопрацьованості правових норм здійснення лобістської 

діяльності. Як вже говорилося вище, прийняття закону про лобізм лежить не 

в площині інтересів чиновництва та депутатського корпусу, збагачуватися за 
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рахунок «відкатів», ні в інтересах підприємництва, яке не бажає афішувати 

свої інтереси і віддає перевагу неформальним непрямим способам лобізму. 

Лідируючі позиції в системі представництва інтересів займає велике 

підприємництво. Хоча розгалужена мережа точок доступу в органах влади 

робить формально можливим вплив різних соціальних груп на політичний 

процес, однак масштаби і результативність впливу безпосередньо залежать 

від тих ресурсів, які знаходяться у розпорядженні груп інтересів. У ситуації, 

коли такі інститути представництва, як підприємницькі організації, 

«окуповані» підприємствами великого бізнесу відчувають нестачу у 

ресурсах, дрібний і середній бізнес виявляється фактично виключеним із 

системи представництва. Плюралістична за формою українська політична 

система за своєю суттю далека від демократичності і, отже, надання рівних 

прав для участі в політиці всім групам інтересів. У країні відбувається 

зрощування інтересів великих компаній і окремих чиновників, в результаті 

чого відбувається олігархізація влади, що особливо яскраво проявляється 

серед політичної та економічної еліти регіонів. 

Коротко розглянемо положення законодавства України, що містять 

обмеження стосовно здійснення лобістської діяльності. Аналізуючи 

законодавство, що регулює діяльність суду, необхідно відзначити фактичну 

заборону лобіювання в даній сфері. Так, ч.2 ст.126 Конституції України 

забороняє вплив на суддів у будь-який спосіб. Вказане положення стосується 

як судів загальної юрисдикції, так і Конституційного Суду України, адже 

згідно ст. 149 Основного Закону на суддів Конституційного Суду України 

поширюються гарантії незалежності, передбачені ст. 126 Конституції. 

Подальше закріплення даної норми Конституції, що забороняє лобіювання в 

суді, міститься у процесуальному законодавстві. Зокрема, ст. 18 

Кримінально-процесуального кодексу України передбачає, що судді 

здійснюють розгляд справ в умовах, які виключають сторонній вплив на них.  

Так само законодавством України прямо заборонена лобістська 

діяльність у правоохоронних структурах. Згідно зі ст. Статтею 16 ("Гарантії 
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незалежності прокурора") поточної редакції Закону України "Про 

прокуратуру" від 12 травня 2016 року зазначено: «…фізичні та юридичні 

особи і їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність прокурора та 

утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою 

перешкоджання виконанню службових обов’язків або прийняття ним 

незаконного рішення» [101]. Ст. 10 ("Політична нейтральність") Закону 

України "Про Національну поліцію" передбачає, що «Поліція у своїй 

діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та 

громадських об’єднань» [99]. Відповідно до ст. 6 ("Позапартійність Служби 

безпеки України") Закону України "Про Службу безпеки України" в редакції 

від 28 грудня 2015 року «використання Служби безпеки України в партійних, 

групових чи особистих інтересах не допускається» [107]. Також законодавчо 

забороненим є вплив на діяльність такого державного органу як Центральна 

виборча комісія. Згідно зі статтею 3 ("Незалежність Комісії") Закону України 

"Про Центральну виборчу комісію" в редакції від 19 квітня 2014 року, 

пунктом 5 застерігається: «Втручання будь-яких органів, посадових і 

службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать 

до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених 

законами України» [109]. 

Слід зазначити, що окремі дослідники, зокрема, К.В. Манжул та І.І. 

Нікітчук, вважають неможливим здійснення лобістського впливу також 

стосовно органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування. Вказані вчені мотивують це положеннями ч. 2 ст. 37 

Конституції України, яка не допускає створення та діяльності організаційних 

структур політичних партій в органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування [68, с. 8, 9]. Проте ми вважаємо зазначену аргументацію 

непереконливою, адже здійснення лобіювання не має передбачати створення 

лобістами своїх організаційних структур в органах виконавчої влади.  

Законодавство України прямо забороняє використання членами 

Кабінету Міністрів України та народними депутатами України своїх 
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повноважень для лобіювання власних інтересів. Так, згідно ст. 7 Закону 

України "Про Кабінет Міністрів України", у разі виникнення обставин, що 

порушують вимоги щодо несумісності посади члена уряду з іншими видами 

діяльності, такий член уряду у двадцятиденний строк з дня виникнення цих 

обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку. 

Згідно ст. 8 Закону України "Про статус народного депутата України" 

народний депутат України не може використовувати депутатський мандат в 

особистих, зокрема, корисливих, цілях. 

Підсумовуючи розгляд законодавства України, що стосується взаємодії 

влади та громадських структур, та орієнтуючися на досягнення у правовому 

регулюванні лобізму в закордонних країнах, зазначимо, що сьогодні в країні 

існує правове підґрунтя для здійснення цивілізованої лобістської діяльності. 

Разом з тим, розглянута у дослідженні суперечлива практика вітчизняного 

лобізму свідчить про недостатню участь громадськості у прийнятті владних 

рішень, декларативний характер окремих правових норм. Причиною 

вказаного стану речей, на думку автора, є системна неузгодженість 

законодавства з питань взаємодії влади та громадськості. Адже 

вищерозглянуті нормативно-правові акти є розрізненими, 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. Вирішенням зазначеної проблеми має стати прийняття 

базового закону з регулювання лобізму, який має гарантувати участь 

громадськості у прийнятті владних рішень та зробити цей процес 

максимально прозорим. 

На наш погляд, необхідним є прийняття окремого закону України, що 

буде регламентувати здійснення лобістської діяльності, та закріплення норм 

про лобіювання в діючих нормативних актах. Також виглядає доцільним 

прийняття низки нормативно-правових актів з питань державної служби та 
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типового статуту місцевої територіальної громади, в яких необхідно 

закріпити окремі положення стосовно лобістської діяльності. 

Висловимо власні тези щодо законопроекту, спрямованого на 

регулювання лобізму в Україні. На нашу думку, в якості основних термінів у 

законопроекті слід закріпити такі поняття як: лобізм, лобіювання, лобістська 

діяльність, лобіст та клієнт. Так, лобізм – це сукупність норм, що базуються 

на невід’ємному конституційному праві громадян на участь в управлінні 

державними справами і регулюють правовідносини, що виникають у процесі 

обстоювання громадянами своїх інтересів або тих, що представляються ними 

шляхом здійснення не заборонених законом методів впливу на органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, перелік яких визначено 

законом. Під лобіюванням слід визначити процес впливу громадян або їх 

груп (об’єднань), зареєстрованих відповідно до закону, на законодавчо 

визначені органи державної влади й органи місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб з метою сприяти прийняттю рішень в інтересах указаних осіб, 

їх груп (об’єднань), або тих, чиї інтереси вони презентують. Лобістські дії 

слід визначити як безпосередню взаємодію юридичних і фізичних осіб, 

зареєстрованих в спеціальному порядку, з визначеними в законі органами 

державної влади й органами місцевого самоврядування та їх посадовими 

особами з метою впливу не забороненими законом засобами на розробку і 

прийняття вказаними органами влади та їх посадовими особами законів, 

підзаконних актів, адміністративних та інших рішень у своїх інтересах або в 

інтересах третіх осіб (клієнтів). В якості лобіста слід закріпити фізичну особу 

– громадянина України, що не є державним службовцем, або зареєстровану в 

Україні юридичну особу, що не є державною установою, які взаємодіють з 

визначеними законом органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами з метою вплинути на останніх для 

прийняття рішень у власних інтересах або в інтересах третіх осіб (клієнтів), 

якщо вказана фізична або юридична особа зареєструвалась у спеціальному 

порядку у відповідному органі державної влади або органі місцевого 



 

 

94 

самоврядування та отримала дозвіл на здійснення лобістської діяльності. В 

якості клієнта необхідно визначити фізичну особу – громадянина України, 

іноземця або особу без громадянства, а також юридичну особу – 

зареєстровану в Україні або закордоном недержавну установу, які з метою 

захисту своїх інтересів звернулись до послуг лобіста, що може здійснювати 

свою діяльність як на платній, так і безоплатній основі. 

При визначенні сфери можливої лобістської діяльності, на нашу думку, 

слід виходити з положень законодавства України, яке регулює участь 

громадськості у прийняття владних рішень та встановлює прямі обмеження 

на вказаний вплив. Крім того, слід враховувати особливий статус окремих 

державних структур та їх посадових осіб, а також специфічний характер 

окремих напрямків державної політики. На думку автора, лобіювання може 

здійснюватись стосовно Верховної Ради України, органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування та органів влади Автономної Республіки 

Крим, проте, слід встановити обмеження лобізму як за предметом впливу, так 

і стосовно органів державної влади та окремих посадових осіб. 

Виходячи з вищенаведеного, слід зробити висновок, що значна частина 

провідних країн світу намагається легалізувати лобізм та нормативно 

врегулювати лобістську діяльність. При цьому кожна держава, де лобіювання 

отримало інституційне оформлення, має свої національні, історичні та 

юридичні особливості й традиції, які зумовлюють урізноманітнення 

конституційно-правових форм лобіювання у правотворчому процесі. Так, 

США має досвід прийняття та дії двох спеціальних законів, а також низки 

законодавчих актів різного рівня. У Канаді лобістська діяльність регулюється 

законом, у Великої Британії та ФРН – низькою законодавчих актів. Так само 

Європарламентом прийнято низку рішень з регулювання лобістської 

діяльності. Звичайно, досліджене нами законодавство зарубіжних країн не 

вирішує всіх проблем, пов’язаних з лобізмом, зокрема, поза увагою 

законодавця залишено непряме лобіювання. Проте, розглянуті нормативні 

акти створюють умови для більш прозорої та гласної діяльності як лобістів, 
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так і посадових осіб. Хоча політико-правові реалії України є іншими, 

врахування закордонного досвіду при розгляді можливих шляхів оптимізації 

законодавства України в сфері лобістської діяльності є актуальним та може 

мати не тільки теоретичне, а і практичне значення. 

Переходячи до розгляду нормативних актів, що прямо або 

опосередковано регулюють лобістську діяльність в Україні треба зазначити, 

що Конституція України, закони України та підзаконні нормативно-правові 

акти не містять положень, які б безпосередньо регламентували порядок 

здійснення фізичними або юридичними особами лобіювання з метою захисту 

власних інтересів або інтересів третіх осіб в процесі прийняття державою 

нормативно-правових актів. Разом із тим, слід погодитись з думкою В.Ф. 

Несторовича [79, с. 158], А. Євгенієвої [31, с. 32], А.М. Онупрієнко [82, с. 

38], О.Л. Порфімович [89, с. 124] про те, що Основний Закон країни створює 

умови для здійснення лобістської діяльності. Це випливає, насамперед, з 

конституційно-правового статусу громадянина. Вважаємо слушною думку 

зазначених вчених, які визначають низку норм Основного Закону України, 

що є підставами для здійснення лобістської діяльності. Так, згідно ст. 5 

Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні 

є народ, який здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. В ч.1 ст. 38 Основного 

Закону закріплене право громадян на участь в управлінні справами держави. 

При цьому, зазначені дві форми управління: пряма (шляхом участі у 

всеукраїнському й місцевому референдумах) і представницька (через участь 

у виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування) [48]. 

Оскільки право громадян на участь у виборах і референдумі вказується 

поряд із правом на участь в управлінні державою, з цього можна зробити 

висновок, що вибори і референдум не є вичерпними способами управління 

державою, тобто що Конституція України не забороняє такого способу 

відстоювання громадянами своїх інтересів як лобіювання в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, Основний Закон 
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визначає окремих суб'єктів лобізму. Так, згідно ч.1 ст.36 Конституції України 

громадяни України мають право об’єднуватись у політичні партії і 

громадські організації з метою захисту своїх прав, задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних і інших інтересів, а ч. 3 ст. 36 

Конституції України надає громадянам право на участь у професійних 

спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та 

інтересів. Крім того, конституція визначає окремі засоби, за допомогою яких 

громадяни мають змогу впливати на дії органів державної влади. Так, згідно 

ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратись мирно і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, а ст. 40 Основного Закону 

України надає громадянам право направляти індивідуальні та колективні 

письмові звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також до їх посадових осіб. Згідно ст. 44 Конституції 

України, люди, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів. 

Основний Закон України закріплює право громадян України впливати з 

метою захисту своїх прав на процес прийняття державою владних рішень, 

надає можливість створювати з цією метою політичні партії, громадські 

організації та визначає окремі способи захисту громадянами своїх інтересів. 

При цьому необхідно відзначити, що право брати участь в управлінні 

справами держави та створення для цієї мети певних об’єднань належить 

лише громадянам України. 

Деталізація та конкретизація відповідних конституційних положень, 

що створюють умови для лобістської діяльності в Україні, знайшли свій вияв 

у низці нормативно-правових актів. На думку В.Ф. Нестеровича, вказані 

нормативно-правові акти можна умовно розділити на п’ять груп. Перша 

група забезпечує публічність і прозорість правотворчого процесу, що дає 

можливість зацікавленим особам вільно контактувати з представниками 

влади та здійснювати опосередковане лобіювання. Друга – створює умови 

для лобіювання громадянами власних інтересів через звернення до органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових 

осіб щодо ухвалення, відхилення чи припинення певного нормативного 

рішення. Третя – надає можливість громадянам створювати громадські 

організації на основі єдності лобістських зусиль для спільної реалізації своїх 

інтересів на правотворчому рівні. Четверта – створює конституційно-правове 

підґрунтя лобіювання у процесі локальної правотворчості на муніципальному 

рівні. П’ята – забезпечує участь ділової громадськості у розробці 

правотворчих рішень у господарсько-економічній галузі у рамках 

регуляторної діяльності. 

На наш погляд, вказана класифікація має певні вади, адже лобіювання 

на муніципальному рівні є лише окремим сегментом участі громадян у 

правотворчому процесі. Вказана діяльність можлива і на рівні інших владних 

структур. Крім того, участь громадськості у розробці нормативних актів 

регуляторного характеру опосередковує тільки одну (хоча й важливу) сферу 

взаємодії влади та суспільства. Тому автором запропонована наступна 

класифікація нормативно-правових актів, що створюють умови для 

здійснення лобістської діяльності.  

Перша група – це закони та підзаконні акти, що забезпечують участь 

громадян в прийнятті державою владних рішень. В залежності від владних 

структур, стосовно яких здійснюється лобіювання, вказані нормативно-

правові акти розподіляються на ті, що регулюють взаємодію владних органів 

та громадян (їх об’єднань): а) у Верховній Раді України; б) в органах 

виконавчої влади (Кабінеті Міністрів України, центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністраціях); в) в органах місцевого самоврядування. Також 

існують нормативно-правові акти, що опосередковують взаємодію 

громадянина та владних структур будь-якого рівня. Друга група – це 

нормативно-правові акти, що регулюють участь громадян у здійсненні 

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

зацікавленості певних груп впливу. Це закони та підзаконні акти, що 
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забезпечують можливість для громадян брати участь у підготовці та 

прийнятті рішень у сфері суспільного життя, гендерної та молодіжної 

політики, архітектурно-будівельної діяльності та у сфері регуляторної 

політики. Третя група – це нормативні акти, що встановлюють обмеження на 

здійснення лобістської діяльності в залежності від об’єкту можливих 

лобістських дій та переліку інтересів, які лобіюються. 

Отже, розглянемо закони та підзаконні акти, що забезпечують участь 

громадян в прийнятті державою владних рішень. Можливість залучення 

громадськості до прийняття рішень Верховною Радою України 

встановлюється Законами України "Про комітети Верховної Ради України", 

"Про статус народного депутата України" та "Про Регламент Верховної Ради 

України". Так, згідно ст. 3 Закону України "Про комітети Верховної Ради 

України" парламентські комітети будують свою роботу на принципах 

гласності, вільного обговорення та вирішення питань. У відповідності до п. 

11. ст. 16. зазначеного Закону комітети при здійсненні законопроектної 

функції зобов’язані вивчати громадську думку, розглядати звернення 

громадян та їх об’єднань, пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті 

нових законодавчих актів або у внесенні змін до них, в разі необхідності 

готувати відповідні проекти актів. Крім того, парламентські комітети з метою 

залучення громадськості до участі у визначенні політики держави мають 

право проводити слухання по обговоренню законопроектів, з'ясуванню 

ефективності реалізації прийнятих законів (ст. 29); організовувати «круглі 

столи» та конференції (ст. 42) [97]. 

Закон України "Про статус народного депутата України" також містить 

норми, що надають змогу громадянам впливати на законодавчий процес. 

Відповідно до ст. 7 вказаного Закону народний депутат України розглядає 

звернення виборців, підприємств, установ, організацій, органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та вживає 

заходів для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про 

свою депутатську діяльність. А згідно ст. 24 зазначеного Закону народний 
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депутат України зобов’язаний постійно підтримувати зв'язки з виборцями, 

вивчати громадську думку, потреби і запити населення, у разі необхідності 

повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, розглядати всі 

одержані ним пропозиції та заяви виборців, за необхідності вносити 

відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування [108]. На 

взаємодію парламенту та громадян спрямовані положення глави 39 Закону 

України "Про Регламент Верховної Ради України", яка регламентує порядок 

проведення парламентських слухань. Так, згідно ст. 233 Закону 

парламентські слухання проводяться з метою вивчення питань, що 

становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання. 

При цьому ст. 235 Закону передбачено, що для участі в парламентських 

слуханнях запрошуються представники органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, політичних партій, об’єднань громадян, наукових 

установ, представники громадськості, які виявили бажання взяти в них 

участь і подали не пізніш як за п`ять днів відповідну заявку до комітету, що 

проводить підготовку до слухань. За результатами парламентських слухань 

Верховна Рада приймає постанову, якою схвалює відповідні рекомендації 

[104, с. 21]. Слід зазначити, що сьогодні фахівці продовжують відмічати 

недостатній рівень взаємодії вітчизняного парламенту з громадськістю.  

Вказані факт є наслідком того, що діючі нормативні акти не містять 

гарантій забезпечення участі громадськості у законодавчому процесі. Так, 

питання ініціювання проведення парламентських слухань та формування 

списку учасників залежить лише від комітетів Верховної Ради України (ст. 

234, 235 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"). Отже, 

слід погодитись з думкою Ю. Ганжурова про те, що настав час перейти від 

декларацій актуальності залучення громадян у реальні процеси 

законотворення до визначення механізмів такого волевиявлення [18, с. 323]. 

Також важко не погодитись з правознавцем А. Погореловою, яка вважає 

актуальною проблему інституційно-правового забезпечення залучення 
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громадськості до формування суспільної позиції та формалізації зв’язків 

парламенту з найавторитетнішими неурядовими організаціями [87]. Зокрема 

певний «каркас» механізм взаємодії груп інтересів та органів виконавчої 

влади й місцевого самоврядування покликаний вибудовувати комплекс 

законодавчих актів, передбачений законом «Про соціальний діалог в 

Україні». Проте, це поняття в Україні так і залишається абстрагованим. 

Розглянувши нормативно-правові акти, що забезпечують участь 

громадськості в роботі Верховної Ради України, проаналізуємо положення 

законодавства, що регламентує роботу уряду України. Так, відповідно до ст. 

40 ("Відносини Кабінету Міністрів України з громадськими об’єднаннями") 

Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27 лютого 2014 року, 

уряд «розглядає пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до 

його компетенції» [96]. Крім того, пп. 5 і 6 статті 50 зазначеної редакції 

даного Закону, зроблений крок до публічної прозорості підготовки проектів 

актів КМУ, що мають важливе суспільне значення та визначають; вони 

підлягають попередньому оприлюдненню. На забезпечення участі 

громадськості в роботі уряду спрямовані й окремі положення Регламенту 

Кабінету Міністрів, що закріплюють норми, котрі встановлюють можливість 

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів актів Кабінету 

Міністрів. Згідно зазначеного нормативно-правового акту, кабмін створює 

умови для здійснення громадського контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади шляхом оприлюднення інформації про свою діяльність 

(параграф 168), для забезпечення зв’язків із громадськістю при Кабінеті 

Міністрів України створюється Громадська рада (параграф 171). 

Важко не погодитись з думкою В.Ф. Несторовича та Д.С. Базилевича, 

які виокремлюють такий нормативно-правовий акт, який регулює участь 

громадськості в процесі прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади – 

Постанову Кабінету Міністрів України № 1378 "Деякі питання щодо 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
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політики". Вказаною Постановою уряду затверджено такі нормативно-

правові акти: Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики; Положення про Громадську 

раду при Кабінеті Міністрів України; Типове положення про громадську раду 

при центральному, місцевому органі виконавчої влади. Розглянемо і 

проаналізуємо зазначені нормативно-правові акти. 

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики визначає форми залучення 

представників громадськості до прийняття органами виконавчої влади 

управлінських рішень. Згідно ст. 3 вказаного Порядку обов'язковими є 

проведення консультації з громадськістю щодо: проектів нормативно-

правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян; 

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і 

культурного розвитку; звітів головних розпорядників коштів Державного 

бюджету України про витрачання бюджетних коштів; інформації про роботу 

уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади. Ст. 4 Порядку 

передбачає, що проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган 

виконавчої влади, який безпосередньо готує пропозиції, пов'язані з 

реалізацією державної політики у визначеній сфері суспільного розвитку, або 

виступає головним розробником нормативно-правового акту. Ст. 5 Порядку 

визначає, що для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій 

з громадськістю при органах виконавчої влади утворюються консультативно-

дорадчі органи – громадські ради. До складу громадських рад включаються 

представники громадських організацій, професійних спілок, органів 

місцевого самоврядування, засобів масової інформації [27]. Отже, 

вищезазначені нормативні акти, надають громадськості широкі можливості 

для участі в процесі прийняття органами виконавчої влади управлінських 

рішень. 

Питання взаємодії громадськості та органів місцевої виконавчої влади 

регулюються Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Так, ст. 
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28 Закону надає місцевим державним адміністраціям право під час 

підготовки та розгляду питань, що належать до їх компетенції, залучати 

представників громадськості. А згідно ст. 37 Закону місцеві державні 

адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, 

релігійними організаціями, професійними спілками для забезпечення прав і 

свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів. При цьому представники зазначених 

неурядових структур можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на 

розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники 

зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду 

внесених ними питань, давати необхідні пояснення.  

Перейдемо до розгляду нормативно-правових актів, що забезпечують 

можливість громадського впливу на прийняття управлінських рішень в 

системі органів місцевого самоврядування. Так, згідно ст. 8 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" однією з форм участі громадян у 

вирішенні питань місцевого значення є проведення загальних зборів 

громадян за місцем їх проживання. Рішення загальних зборів враховується 

органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Відповідно до ст. 9 цього 

Закону члени територіальної громади мають право ініціювати у раді в 

порядку місцевої ініціативи розгляд будь-якого питання, віднесеного до 

компетенції органів місцевого самоврядування. Місцева ініціатива, винесена 

у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розглядові на відкритому 

засіданні ради за участю членів ініціативної групи, а прийняте за результатом 

вказаного розгляду рішення оприлюднюється.  

Статтею 13 Закону передбачено право територіальної громади 

проводити громадські слухання, тобто зустрічі з депутатами відповідної ради 

та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких громадяни 

можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 

питань місцевого значення. Крім того зауважимо, що Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" (ст. 15) передбачено право органів 
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місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення  своїх 

повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад об’єднуватись 

в асоціації та інші форми добровільних об’єднань, які підлягають реєстрації в 

органах Міністерства юстиції, тобто закріплюється можливість створення 

структур, що будуть фактично лобіювати інтереси територіальних громад.  

Характеризуючи нормативно-правові акти, що опосередковують 

взаємодію громадян і владних структур будь-якого рівня, проаналізуємо 

відповідні положення Закону України "Про звернення громадян". Згідно ст. 3 

Закону громадяни можуть звертатися з пропозиціями (зауваженнями) до 

органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб та висловлювати поради, рекомендації щодо їх діяльності, а 

також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя 

громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, 

соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. При 

цьому посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування  

зобов’язані розглянуті пропозиції громадян та повідомити про результати 

розгляду у термін до 1 місяця (ст. ст. 14, 20 Закону). 

Ще одним кроком у напрямі вдосконалення комунікативного зв’язку 

між державою та об’єднаннями громадянського суспільства є редагування та 

«демократизація» протягом 2014–2015 рр. Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". Даний нормативно-правовий акт також корисний у 

сфері консолідації ліберально-демократичних практик, оскільки гарантує 

громадський контроль у доступі до публічної інформації та децентралізує 

його за кількома публічно-владними рівнями. У ст. 17. Гарантований 

«Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації 

доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, 

громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто 

шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської 

експертизи тощо» [93]. 
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Не може не вітатися наступний етап реформування, що проводиться 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі з залученням представників 

громадськості, електронних державних закупівель. З метою адаптації 

українського законодавства до актів Європейського Союзу та в боротьбі з 

корупцією, 25 грудня 2015 прийнятий Закон України "Про публічні 

закупівлі" [103]. Закон передбачає перехід всіх державних установ на 

систему електронних закупівель ProZorro протягом 2016 року на товари й 

послуги. Раніше дана система працювала в тестовому режимі та добре 

зарекомендувала себе, заощадивши чималу суму бюджетних коштів. 

Результати тендерів стають відкритими на відповідному сайті для всіх 

бажаючих. З’являється можливість моніторингу через спеціальний 

інструмент на сайті. Тим самим, окрім політичної складової (зниження рівня 

корупції, покращення іміджу країни перед державами ЄС і США), Україна 

суттєво лібералізує свою ринкову економіку (підвищення конкуренції серед 

учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість і прозорість на 

всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об’єктивна й 

неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, вільне переміщення 

товарів, свобода надання послуг), заохочуючи міжнародних інвесторів. 

Перейдемо до розгляду нормативно-правових актів, що регулюють 

участь громадян у здійсненні державної політики в конкретній сфері 

інтересів. Перші зрушення в цій галузі відбулися ще на зламі 2012/2013 

років, коли Закон України "Про об’єднання громадян" був замінений на 

більш сучасний і досконалий "Про громадські об’єднання". З цією метою 

законодавство України передбачає право фізичних і юридичних осіб 

об’єднуватись у різні громадські організації та спілки. Щоправда, з закону ще 

в 2014 році були виключені антиконституційної спрямованості ярлики – на 

кшталт «іноземного агента» чи «здійснення екстремістської діяльності» – 

навішані наприкінці правління В. Януковича т. зв «диктаторськими 

законами», котрі обмежували невідчужувані права та свободи громадян. 



 

 

105 

Зокрема, ст. 1 Закону України "Про громадські об’єднання" визначає 

громадське об’єднання як «добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів» [92]. При цьому п 1. ч. 1 21 статті вказаного 

Закону, що змінювався протягом січня – лютого 2014 року чотири рази, надає 

зазначеним об’єднанням право «вільно поширювати інформацію про свою 

діяльність, пропагувати свою мету (цілі)». Також громадські об’єднання 

вільні представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів 

у державних органах, вносити пропозиції до органів влади й управління.  

На забезпечення участі громадян у прийнятті державних рішень в сфері 

молодіжної політики спрямований Закон України "Про молодіжні та дитячі 

громадські організації". Зокрема, згідно ст. 8 Закону молодіжні та дитячі 

громадські організації залучаються органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з 

питань державної політики щодо дітей та молоді. Зазначимо, що вітчизняні 

молодіжні організації вже досягли певних успіхів у відстоюванні інтересів 

своїх членів.  

Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності" гарантується участь громадськості у виробленні державної 

політики у трудовій та соціальній сфері. З цією метою Законом передбачено 

створення особливих об’єднань – професійних спілок, метою яких є 

здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів їх членів (ст.2). Держава визнає профспілки повноважними 

представниками працівників, які здійснюють представництво прав і інтересів 

працівників в органах державної влади і місцевого самоврядування (ст.ст. 13, 

19 Закону). Законом гарантована участь профспілок у розробці державної 

політики у напрямках: 1) зайнятості населення (ст. 22); 2) визначення 

головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних 

розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат (ст. 23); 3) розробка 
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державної житлової політики, здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

житлового будівництва (ст. 32). Типовим прикладом участі профспілок у 

визначенні державної політики у трудовій та соціальній сферах є укладання 

урядом, профспілками та роботодавцями генеральних угод.  

Законодавство України передбачає також значний вплив громадськості 

при прийнятті державних рішень з питань регуляторної політики. Закон 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" одним з головних принципів державної політики у зазначеній 

сфері вважає прозорість та врахування громадської думки, тобто відкритість 

для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на 

всіх етапах їх діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами 

ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом 

порядку (ст. 4). Згідно ст.ст. 5 та 9 Закону, проекти регуляторних актів 

оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій, 

забезпечуються відкриті обговорення за участю представників громадськості.  

Зазначимо, що вітчизняна практика участі представників бізнес-кіл у 

прийнятті державою рішень в сфері підприємницької діяльності є 

неоднозначною. Необхідність законодавчого регулювання явища лобізму в 

Україні вже визнається вищими посадовими особами держави. Так, 

враховуючи той факт, що цивілізоване лобіювання не тільки дозволяє 

громадськості брати участь у прийнятті владних рішень, а й робить цей 

процес максимально прозорим (що запобігає корупції), Указом Президента 

України № 742 від 11.09.2006 р. "Про Концепцію подолання корупції в 

Україні «На шляху до доброчесності»" визначена «необхідність створення 

правових засад лобістської діяльності як основної умови існування прозорої і 

доброчесної системи вираження інтересів у державних органах». Слід 

зазначити, що уряд України також долучився до діяльності по легалізації 

лобізму в України. Так, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 448-

р від 22.04.2009 р. схвалено концепцію проекту Закону України "Про вплив 

громадськості на прийняття нормативно-правових актів". Вказана концепція 
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передбачає розробку законопроекту, в якому планується закріпити такі 

поняття як «лобізм», «лобіювання», «лобіст», «лобістське об’єднання», 

«замовник лобістських послуг», «лобістська діяльність». Визначити: мету та 

суб’єктно-об’єктний склад лобістських правовідносин, законодавче 

обмеження лобістської діяльності; форми і методи лобістської діяльності; 

права, обов’язки та правила доброчесної поведінки лобістів та інших 

учасників лобістських відносин; порядок утворення лобістських об’єднань, 

правила акредитації лобістів в органах державної влади; порядок здійснення 

державного та громадського контролю за лобістською діяльністю; 

відповідальність учасників лобістських відносин. Проте досі, станом на 2016 

рік законопроект ще не опрацьований та не направлений до Верховної Ради 

України. Про що докладно йтиметься в заключній частині після 

ознайомлення з досвідом функціонування відповідних правових актів і 

механізмів функціонування в окремих зарубіжних країнах. 

 

Висновки до розділу 2 

 

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, діяльність різноманітних 

представницьких об’єднань підприємницьких кіл – біржових комітетів, 

спілок підприємців, станових корпорацій, які активно взаємодіяли з 

владними структурами. Цікаві, проте малодосліджені приклади лобістської 

діяльності українських фракцій у парламентах Російської та Австро-

Угорської імперій, де різноманітні кола українського суспільства намагались 

лобіювати не лише економічні інтереси, а й громадські та політичні права. У 

важкі роки визвольних змагань новостворена Українська держава за 

допомогою діаспори намагалась використати лобістські важелі впливу для 

отримання зовнішньої допомоги. Крім того, повчальним є досвід лобістської 
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діяльності за часів існування Гетьманату, зокрема, приклад соціально 

несправедливого, але успішного лобіювання групи великих землевласників. 

Стан вітчизняного суспільного розвитку на сьогодні характеризується 

домінуючим впливом економічних і політичних еліт, складовими яких є 

провідні фінансово-промислові групи. 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. Форма існування елітного сектора органічно набуває 

ознак організованих форм девіаційної діяльності, зокрема й злочинної – 

альтернативних тіньових центрів влади разом із тіньовим силовим 

забезпеченням. 

Форми лобізму в Україні наразі є досить різноманітними. Найбільш 

поширеним із них є прямий індивідуальний лобізм, який ґрунтується на 

особистих зв’язках підприємців з чиновниками; клановий лобізм – 

просування інтересів підприємств чи компаній, які належать певним кланам 

(бізнес-політичним групам); до особливої форми лобізму в Україні можна 

віднести багатовекторне лобіювання – лобістська діяльність, яку здіснюють 

за допомогою всіх можливих засобів і в усіх можливих напрямах впливу. 

Інша важлива особливість вітчизняної моделі квазіінституціонального 

лобізму – здійснення лобіювання переважно спирається на вплив на 

виконавчу владу, ніж на законодавчу. Тобто в Україні значно активніше 

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

ніж прийняття законодавчих актів через парламент. 

Специфіка механізму лобістської діяльності в українській практиці 

зумовлена цілим спектром факторів. Серед них можна назвати: перехідний 
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характер вітчизняної економіки, домінування в її структурі великих 

підприємств, східний тип політичної культури, трансформаційний стан 

політичного режиму, нерозвиненість громадянського суспільства й 

офіційних інститутів представництва. Сукупність цих чинників зумовлює 

особливості лобіювання українського бізнесу, принципи побудови їх зв’язків 

і відносин з органами державної влади та вибір форм, способів і методів 

лобістської діяльності. 

Відсутність детально розробленого законодавства по цілому ряду 

життєво важливих для українського суспільства питань призводить до того, 

що часто діяльність компаній спирається на постанови уряду, які активно 

лобіюються. Це також є особливістю українського лобізму: якщо в західних 

країнах основним об’єктом лобістських впливів стають органи законодавчої 

влади, то в Україні велика частина лобістських зусиль спрямована саме в бік 

органів виконавчої влади. Лобіювання досягло широкого розмаху в умовах 

відсутності чітко регламентованого законодавчого регулювання цього 

різновиду політичної діяльності. 

Особливо хочемо наголосити на джерелі подібного суспільно-

політичного стану справ в Україні. Квазіінституціональна корпоративна 

модель вітчизняного лобізму, як вже було обґрунтовано, базується не так на 

неінституційному чиннику лобіювання, як на неформальній 

інституціоналізації лобістських політичних практик. Інституціоналізація 

(квазі-, псевдоінституціоналізація) публічно-правових правил у певній мірі 

здійснюється попри відсутність його закріплення на законодавчому рівні, 

тому український лобізм і доцільно визначати як квазіінституціональний, 

оскільки його суспільною канвою є неформальні принципи конституювання. 

Водночас, на сьогодні в Україні існує конституційно-правове підґрунтя 

для здійснення цивілізованої лобістської діяльності. Діючі нормативно-

правові акти, що створюють ґрунт для здійснення лобістської діяльності 

доцільно класифікувати наступним чином: 1) закони та підзаконні акти, що 

забезпечують участь громадян у прийнятті державою владних рішень; в 
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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 у здійсненні державної політики в 

конкретній сфері інтересів, яка є об’єктом зацікавленості певних груп 

впливу; 3) нормативні акти, що встановлюють обмеження на здійснення 

лобістської діяльності в залежності від об’єкту можливих лобістських дій і 

переліку інтересів, які лобіюються. 

Суперечлива практика вітчизняного лобізму свідчить про недостатню 

участь громадськості у прийнятті владних рішень і 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. Все це зумовлює необхідність вивчення зарубіжного 

політико-правового досвіду лобіювання, дослідження вітчизняних 

законодавчих ініціатив щодо регулювання лобізму та вироблення змістовних 

положень у подальшій стратегії запровадження лобістського законодавства, 

чóму й присвячений наступний, третій розділ дисертації. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ ДЛЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Лобізм як форма просування та відстоювання групами своїх інтересів в 

органах державної влади в тій чи іншій мірі присутній в усіх політичних 

системах. Об’єктами лобістської діяльності можуть виступати органи 

законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів. У деяких політичних системах, 

наприклад, в США, лобізм також існує на рівні судової влади. Можна 

стверджувати, що в сучасному світі склалося кілька моделей лобіювання.  

За національно-територіальною ознакою можна виділити 

англосаксонську і континентальну модель лобістської діяльності. 

Англосаксонська модель характерна для Сполучених Штатів, Сполученого 

Королівства та його деяких колишніх домініонів. У рамках цієї моделі 

передбачається обов’язкова процедура державної реєстрації груп тиску, які 

здійснюють лобістську діяльність в органах влади. Континентальна модель 

характерна для країн Західної Європи (крім Великої Британії) і передбачає 

участь груп тиску в роботі спеціально створених дорадчих структур.  

З точки зору механізмів лобістської діяльності, можна виділити 

плюралістичну і корпоративістську модель узгодження інтересів. Перша 

передбачає наявність у суспільстві великої кількості груп інтересів, кожна з 

яких може володіти ресурсами, достатніми для того, щоб організувати групу 

тиску і відстоювати свої вимоги в органах державної влади за допомогою 

лобістської діяльності. Плюралізм передбачає жорстку конкуренцію груп, що 

борються за володіння ресурсами впливу. При цьому фактична природа 

інтересу групи і сегмент суспільства, який вона представляє, не грає істотної 

ролі в механізмі лобістської діяльності. Кожна група тиску володіє рівними 

можливостями отримати доступ до ресурсів для організації тиску на процес 

прийняття політичних рішень.  

У плюралістичної моделі лобістська діяльність здійснюється цілою 

системою форм, способів і методів, а органи державної влади відбирають ті 



 

 

112 

інтереси, які, з їхньої точки зору, найбільш повно відповідають уявленню про 

суспільне благо. Оскільки ресурси розподілені в суспільстві нерівномірно, і 

їх баланс змінюється протягом часу, то жодна група не володіє монополією 

на ресурси. Це є гарантією того, що ніякі групи не домінувати у процесі 

прийняття політичних рішень.  

Корпоративістська модель характеризується як специфічний соціально-

політичний процес, в ході якого організації, що представляють агреговані 

функціональні інтереси, вступають у взаємодію з органами держави з метою 

вироблення і прийняття політичних рішень і подальшої їх реалізації. 

Корпоративізм припускає, що групи інтересів сформовані за функціональним 

принципом, і є формальними асоційованими інститутами. Оскільки групи 

об’єднані за функціональною ознакою, то кількість груп тиску, які 

претендують на вплив на процес державного управління, виявляється істотно 

менше, ніж у моделі плюралізму. По суті, можна стверджувати, що при 

корпоративізмі відсутня конкуренція груп у лобістської діяльності, оскільки 

кожна група тиску становить певний сегмент суспільства і висловлює 

консолідовану позицію своїх членів. Конкуренція відбувається не в процесі 

лобізму, а в процесах внутрішніх комунікацій між членами групи.  

Асоційовані групи інтересів виявляються вбудованими в механізм 

вироблення державної політики за допомогою участі в спеціальних 

консультаційних органах. Помічено, що одним з факторів формування моделі 

представництва інтересів корпоративістського типу є централізація процесу 

державного управління. Корпоративізм характерний для держав, де 

вибудовано «вертикаль влади». У цьому зв'язку, наприклад, в США 

неможливо формування корпоративістської моделі, оскільки існує суттева 

децентралізація процесу державного управління і наявні кілька центрів 

прийняття рішень. Як наслідок, збільшується кількість точок доступу і 

кількість груп тиску.  

Західний досвід побудови відносин груп тиску та органів державної 

влади (мова, насамперед, іде про досвід європейських країн, а також США і 
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Канади) дозволяє виділити кілька моделей регулювання лобістської 

діяльності.  

Перша модель характерна для країн, в яких існує спеціальний закон 

про лобістську діяльність. Перший такий закон був прийнятий в США в 1946 

році і містив в собі ряд вимог до лобістів. Серед них: обов'язкова реєстрація 

своєї діяльності в Конгресі, опублікування фінансових звітів, що стосуються 

витрат на лобізм, оприлюднення цілей лобістської кампанії. У 1995 році 

закон був доопрацьований. Зокрема, тепер його положення поширюються не 

тільки на законодавчу, а й на виконавчу владу, більш чітко прописані основні 

дефініції, правила реєстрації та надання звітів про свою діяльність.  

Окрім закону про розкриття лобістської діяльності, у США існує закон 

про обов’язкову реєстрацію агентств, що діють в інтересах іноземних 

компаній. У 1988 році закон про лобістську діяльність був прийнятий в 

Канаді. Він, зокрема, передбачає обов’язкову реєстрацію лобістів та 

опублікування звіту про їх діяльність. В даний час закони про лобістську 

діяльність підготовлені до розгляду в таких країнах, як Бразилія і Австралія.  

Друга модель характерна для країн, в яких спеціальний закон про 

лобістську діяльність відсутній, однак лобізм визнається невід'ємною 

частиною політичного процесу і регулюється іншими законодавчими актами. 

Така модель регулювання лобістської діяльності існує в багатьох 

європейських країнах. Так, у Німеччині лобізм регулюється низкою 

законодавчих актів, наприклад: "Регламентом діяльності Бундестагу", 

"Регламентом діяльності федерального уряду", "Єдиним положенням про 

федеральні міністерства". Всі ці акти дозволяють групам тиску брати участь 

в якості експертів у підготовці законопроектів та адміністративних 

документах, у відкритих інформаційних засіданнях комітетів Бундестагу. 

"Кодекс поведінки члена Бундестагу" не забороняє депутатам займатися 

представництвом інтересів, але зобов'язує депутатів розкривати свою 

зацікавленість у тих чи інших рішеннях на засіданнях парламенту і 

оприлюднити свої зв'язки з представниками груп тиску.  
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Третя модель працює в тих країнах, де створено потужний і 

ефективний механізм впливу груп тиску на процес прийняття політичних 

рішень. Йдеться про скандинавську систему трипартизму, в рамках якої 

групи інтересів представлені у вигляді асоціацій, які мають право на 

постійній основі брати участь у виробленні політичних рішень.  

У європейських країнах створені інституційні механізми акумулювання 

і агрегування інтересів. Наприклад, у Франції групи тиску можуть 

включатися в політичний процес через Економічну і соціальну раду. Саме 

цей орган є «точкою доступу» для багатьох груп тиску, що впливають на 

процес прийняття політичних рішень. Хоча рішення Ради формально носять 

рекомендаційний характер, реально вони володіють вагомим авторитетом, і 

законопроекти, схвалені Радою, без труда проходять слухання у профільних 

комітетах парламенту.  

Четверта модель характерна для країн, в яких лобізм не тільки не 

регулюється законом або законодавчими актами, але не визнається існуючим 

де-факто. Так, лобістська діяльність в таких країнах, як Італія та Індія, 

прирівнюється до корупції і карається законом.  

У країнах з неусталеним законодавством масштабний інформаційний 

вплив на депутатів може призвести до того, що прийняті закони 

відображають не об’єктивний стан проблеми, а покликані максимізувати 

прибуток для певних секторів промисловості і навіть окремих підприємств. 

При цьому іноді економічні наслідки таких законів є негативними для 

суспільства. Ця ситуація характерна, зокрема, для Росії, де в результаті 

активного впливу груп тиску бізнесу на законотворчий процес, закони 

містять передумови для зловживань, порушень і корупції.  

У Росії відсутня законодавче регулювання лобістської діяльності і не 

створені ефективні інституційні механізми впливу груп тиску на політичний 

процес. Групи тиску беруть участь в роботі консультаційних структур, однак 

такі органи не стали ефективними каналами агрегування інтересів і часто 

перетворюються на декоративні структури. Ігнорування владою об’єктивного 
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існування механізмів тиску з боку громадянського суспільства призводить до 

появи неформальних механізмів лобістської діяльності та сприяє широкому 

поширенню корупції.  

Широко поширеною є практика запрошення представників груп тиску 

на засідання профільних комітетів і комісій парламенту. Ефективність 

лобізму в рамках таких структур розрізняється за такими параметрами, як: 

хто запрошує на засідання, визначає порядок денний і наскільки 

обов'язковими до виконання є прийняті на засіданнях рішення. У різних 

країнах порядок денний і склад запрошених визначається по-різному. У ряді 

країн існують інституціоналізовані структури, через які групи тиску можуть 

впливати на процес прийняття політичних рішень. У Франції, наприклад, 

існує Економічна і соціальна рада. Цей орган об’єднує представників 

основних груп тиску і покликаний акумулювати інтереси громадянського 

суспільства, враховувати їх у подальшій роботі. У Росії був створений 

аналогічний інститут – Громадська палата, до якої увійшли, в тому числі, 

представники бізнес-спільноти.  

Лобісти беруть активну участь у засіданнях профільних комітетів і 

парламентських слуханнях. Однак самі практикуючі лобісти говорять про 

низьку ефективність інформаційного впливу на депутатів або чиновників під 

час таких заходів. До моменту проведення слухань більшість депутатів вже 

мають усталену думку по суті розглянутого питання і під час публічних 

обговорень їх увагу неможливо залучити новими аргументами.  

Інформаційний вплив в рамках спеціально створених дорадчих 

структур суттєво обмежено здатністю і бажанням слухачів засвоювати 

інформацію. На публічних слуханнях лобісти не можуть персоніфікувати і 

індивідуалізувати аргументацію, а апеляції до «суспільного блага» навряд чи 

можуть бути ефективні в сучасному суспільстві. Тому, як правило, 

інформаційний вплив доповнюється неформальними контактами лобістів та 

осіб, які приймають рішення.  
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Незважаючи на це, лобісти все ж активно відвідують слухання та 

наради. Важлива функція слухань полягає в тому, що на них і представники 

груп тиску, і самі депутати і чиновники можуть «оцінити ступінь підтримки 

протилежної думки», тобто лобісти оцінюють, наскільки багато зусиль 

докладають конкуруючі групи тиску для лобіювання протилежного рішення. 

Якщо вони бачать, що використовуваних ними ресурсів недостатньо для 

успішного вирішення проблеми, то вони можуть шукати союзників серед 

інших груп тиску і створювати коаліції для посилення лобістського ефекту. 

Враховуючи стислі рамки та завдання дисертаційного дослідження, при 

вивченні закордонного досвіду лобістської діяльності та її регулювання, 

надалі обмежимось розглядом відповідного законодавства та практики 

провідних демократичних країн світу: держав англосаксонської правової 

системи (США, Канада, Велика Британія), а також країн континентального 

права (ФРН). Вказаний вибір обумовлений наявністю найбільш розвиненого 

законодавства з проблем лобістської діяльності у зазначених країнах та, 

одночасно, різними підходами до регулювання даного політико-правового 

явища. Також вважаємо необхідним розглянути практику лобістської 

діяльності в інституціях Європейського Союзу, оскільки в Україні на 

законодавчому рівні закріплено євроінтеграційні прагнення (зокрема, Закон 

України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу" [94]), а рівень впливу центральних 

структур ЄС на європейські країни, в тому числі і не членів ЄС, є значним та 

має тенденцію до посилення.  

Аналіз закордонного законодавства з регулювання лобістської 

діяльності розпочнемо з США. Важко не погодитись з думкою вітчизняних 

(В.Ф. Нестерович) та зарубіжних (М.Г. Зяблюк, О.П. Любімов, П.О. Толстих) 

дослідників про те, що Сполучені Штати Америки разом із Конституцією та 

інститутом президентства дали міжнародній правовій спільноті такий 

конституційно-правовий механізм взаємодії органів державної влади та 

різноманітних суспільних груп, як лобіювання, в процесі інституціоналізації 
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якого накопичено унікальний досвід, що може бути використаний при 

прийнятті відповідного вітчизняного законодавства [76, с. 111].  

Важливим кроком із вдосконалення правового регулювання лобістської 

діяльності було ухвалення у 1938 р. федерального закону "Про реєстрацію 

зарубіжних фірм" (Foreign agents registration (FARA)). Даний закон був 

спрямований проти діяльності в середині країни агентів фашистської 

Німеччини, яка значно посилилась перед Другою світовою війною. У 1943 р. 

Верховний Суд США роз’яснив, що основною метою вказаного закону є 

виявлення агентів, які працюють на іноземні організації та займаються 

підривною діяльністю або поширюють іноземну пропаганду. Згодом 

внаслідок післявоєнних змін у світі норми даного закону застаріли, тому, 

Конгресом до нього було внесено низку змін у 1966, 1989, 1995 і 1998 рр. 

Зміни провели юридичне розмежування між політичною пропагандою та 

діяльністю іноземних суб’єктів господарювання у сфері економіки, 

відокремили у якості об’єкту іноземного лобіювання урядові установи, а 

також більш детально регламентували систему звітності лобістів, які 

захищали іноземні інтереси. Зміни до закону змістили акценти регулювання з 

пропагандистської на політичну та економічну діяльність. Зазначимо, що 

нині цей закон регулює діяльність не тільки іноземних представників, а і дії 

осіб, що представляють іноземний уряд, іноземну політичну партію, 

самостійний суб’єкт, або іншого, так званого, іноземного принципала, який 

займається «лобістською діяльністю», або є частиною представництва 

іноземного клієнта [62, с. 61]. 

Розглянуті нами законодавчі акти регулювали окремі аспекти 

лобістської діяльності в США, проте залишали більшу частину зазначеного 

суспільно-політичного явища поза правовим полем. Тому, з кінця 20-х років 

ХХ ст. у США розпочалася робота над прийняттям загального закону про 

регулювання лобістської діяльності. У 1928 р. сенатор Т. Карреуей вніс 

законопроект про контроль за лобістською діяльністю, який був схвалений 

сенатом, проте, не пройшов у палаті представників. В 1935 р. сенатор Х. Блек 
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та конгресмен Г. Сміт внесли, відповідно, до сенату та палати представників 

законопроекти, в яких містились вимоги про реєстрацію лобістів, а також про 

надання групами тиску звітів про свої законодавчі інтереси та витрати на 

лобізм. Сенат у 1935 р., а палата представників у 1936 р. ухвалили вказані 

законопроекти, проте, останні містили розбіжності, які погоджувальна 

комісія не змогла узгодити. Тому закон не був прийнятий [165, с. 15]. Більш 

вдалою була діяльність з врегулювання лобістської діяльності, яку здійснила 

об’єднана комісія, в якій активну участь брали вчені-політологи. Так, 

представники Комісії з питань законодавчих органів влади Американської 

асоціації політичної науки рекомендували розробникам законопроекту «аби 

усі групи, представники яких з’являються в комісіях конгресу, реєструвались 

та надавали повні дані про своє членство, фінанси тощо, а голова зазначеної 

комісії Дж. Геллуоей наполягав на обов’язку лобістів надавати квартальні 

звіти про свої витрати [164, с. 101].  

Разом з іншими рекомендаціями комісії Лафолета – Мотроні в 

законопроект про реорганізацію конгресу було внесено і проект закону про 

регулювання лобістської діяльності, який складав третій розділ цього закону 

і мав назву "Федеральний закон про регулювання лобістської діяльності". 2 

серпня 1946 р. президент США підписав прийнятий закон. У параграфі 266 

цього закону зазначалося, що його чинність поширюється на будь-яку особу, 

«яка безпосередньо або через своїх представників, службовців або інших осіб 

збирає чи отримує грошові кошти та інші цінності з метою їх використання, 

головним чином, для досягнення одного з таких завдань: а) прийняття чи 

відхилення Конгресом Сполучених Штатів будь-якого законодавчого акту, б) 

впливу прямого чи опосередкованого на прийняття чи відхилення Конгресом 

США будь-якого законодавчого акту» [29, с. 173]. Слід зазначити, що у 

вказаному законі термін «особа» включає в себе фізичну особу, товариство, 

комітет, асоціацію, корпорацію та будь-яку іншу організацію чи групу осіб 

[35, с. 153]. У параграфі 267 закону детально було прописано процедуру 

реєстрації лобістів секретарем сенату та клерком палати представників. Так, 
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лобіст зобов’язаний був під присягою у письмовому вигляді подати заяву, в 

якій вказував свої дані, дані особи, що його наймала, або в чиїх інтересах він 

діяв, строк найму, суму винагороди тощо. При цьому він також зобов’язаний 

щоквартально під присягою надавати звіт про свою діяльність, в якому 

зазначалися всі кошти, отримані і витрачені у попередньому кварталі; особи, 

яким були сплачені будь-які суми; найменування публікацій та видань, в 

яких надруковані матеріали по законопроектах, якими займався лобіст. У 

параграфі 269 закону були зазначені і правові обмеження лобістської 

діяльності, зокрема, відповідальність і заборони. Будь-яка особа, що 

порушувала положення цього закону, підлягала грошовому штрафу, 

тюремному ув’язненню або обом видам покарання одночасно. Додатковою 

мірою покарання було позбавлення права займатись лобістською діяльністю 

протягом трьох років [29, с. 174, 175]. 

"Федеральний закон про регулювання лобістської діяльності" не був 

досконалим та постійно критикувався. Так, він не вимагав реєстрації від тих, 

хто витрачав на лобізм власні кошти. Закон не розповсюджував свою дію на 

лобіювання у виконавчих органах державної влади. Також в законі не було 

визначено орган, відповідальний за його виконання. Клерк палати та 

секретар сенату виступали в якості зберігачів реєстраційних заяв і звітів, в 

них не було права вимагати від груп інтересів того, щоб вони 

зареєструвалися. Хоча порушення закону було кримінальним злочином, 

Міністерство юстиції не займалось перевіркою лобістів і виконувало свої дії 

лише після отримання скарг [35, с. 154]. За 34 роки дії закону було проведено 

лише шість судових розглядів за порушення лобістами норм законодавства 

[161, с. 286]. На думку М.Г. Зяблюка, для того, хто бажав обійти вказаний 

закон, це не було складно. Проте значна кількість груп впливу не ухилялась 

від реєстрації, про що свідчать реєстраційні списки конгресу, отже, закон 

частково виконував свою функцію [35, с. 155].  

Слід зазначити, що "Федеральний закон про регулювання лобістської 

діяльності" неодноразово був об’єктом судових розглядів, під час яких були 
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спроби його уточнити та навіть відмінити. Зокрема, у 1948 р. Національна 

асоціація промисловців ініціювала у судовому порядку розгляд справи про 

визнання закону таким, що не відповідає Конституції США. Федеральний 

окружний суд Вашингтону визнав "Федеральний закон про регулювання 

лобістської діяльності" неконституційним на тій підставі, що він є занадто 

абстрактним та не чітким, тому не відповідає умовам правового 

регулювання. Верховний Суд США скасував це рішення, проте, не вніс 

роз’яснень у тлумачення закону. У 1953 р. у зв’язку з розглядом у суді 

чергового лобістського скандалу, суд нижчої інстанції визнав закон про 

регулювання лобістської діяльності неконституційним з вищезазначених 

підстав. Верховний Суд США в 1954 р. відмінив це рішення та визнав закон 

конституційним, проте, вніс у його тлумачення таки корективи, що за 

визначенням американських юристів «врятував конституційність закону 

тільки переписавши його» [35, с. 155]. 

В постанові Верховного Суду, зокрема, було прямо визначено, що 

закон регулює лише «лобізм у загальноприйнятому змісті», тобто, «прямі 

контакти з членами конгресу з питань обговорюваного або передбаченого 

федерального законодавства». До лобістських дій, що підлягали 

регулюванню, суд включив лише «подання, зроблені безпосередньо до 

конгресу, його членів або комітетів» [145]. Таким чином, Верховний Суд 

США значно обмежив застосування "Федерального закону про регулювання 

лобістської діяльності", адже, сфера його дії не розповсюджувалась на 

непряме (опосередковане) лобіювання. Крім того, службовці апарату 

конгресу не вважались об’єктами лобіювання. Звичайно, що багато лобістів 

змогли після цього не звітувати про свою діяльність. При всіх недоліках 

зазначеного нормативного акту він діяв до 1996 р., хоча протягом всього 

цього часу на розгляд конгресу пропонувалась низка законопроектів з 

регулювання лобістської діяльності. Також, в 70-ті роки ХХ ст., в умовах 

появи нових лобістських рухів та кризи довіри громадян США до влади, було 

прийнято ряд федеральних законів, що деталізували окремі питання 
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лобістської діяльності. 

У 1971 р. затверджено федеральний акт "Про федеральні виборчі 

кампанії" (Federal Election Campaign Act – FECA), доповнений у 1974, 1976 та 

1979 рр. Цей акт і поправки до нього обмежили фінансові потоки приватних 

осіб і комітетів політичної дії, через які йшло фінансування суб’єктів 

лобіювання до виборчих фондів кандидатів на виборні посади. Вказані 

обмеження були предметом судового розгляду у справі "Bukley v. Valeo" та в 

1976 р. рішенням Верховного Суду США визнані такими, що не суперечать 

Конституції США. Проте за даними дослідників, зокрема, П.А. Толстих, 

вказані норми не повністю виконували свою обмежувальну функцію. Так, 

поправка від 1974 р., що обмежувала суми внесків комітетів політичної дії, 

через які йшли кошти лобістів, не обмежувала кількості таких комітетів. 

Відтак, великі корпорації створювали декілька комітетів політичної дії 

з метою «розподілити» необхідну суму [126, с. 176]. Політичну суть FECA 

додає той факт, що в 2002 р. Конгресом були зроблені зміни до нього у 

Законі про реформу двопартійної кампанії, ("McCain-Feingold"). Головним 

предметом реформування стали виборчі комісії, а з-поміж інших цілей 

законом підвищувалась роль «м’яких грошей» у фінансуванні кампанії, 

заборонивши національним комітетам партій перевищення витрат будь-яких 

засобів, які не підпадали під дію федеральних обмежень. 

В 1976 р. прийнято федеральний акт "Про лобіювання недержавними 

громадськими організаціями", який у 1990 р. доповнено положенням 

податкової адміністрації США про лобіювання. Вказані норми стосуються 

лобіювання недержавних громадських та дослідницьких організацій та 

встановлюють відсоток бюджету зазначених структур, який може бути 

призначений для лобіювання. У 1977 р. були затверджені стандарти етичної 

поведінки для службовців органів виконавчої влади (Standards of Ethical 

Conduct for Employees of the Executive Branch), а в 1978 р. – кодекс етичної 

поведінки конгресменів (The Ethics in Government Act), які були доповнені 

поправками у 1989, 1991 та 1995 рр. Вказані нормативні акти заборонили 
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займатися лобіюванням державним службовцям протягом 1 року з моменту 

припинення своїх повноважень, а також здійснювати лобіювання з тих 

питань, якими вказана особа займалася перебуваючи на державній службі. 

Дія кодексу розповсюджується як на членів конгресу, так і на працівників 

його апарату. Контроль за дотриманням зазначених нормативних актів 

покладено на офіс з урядової етики [156, с. 142].  

Крім того, у 80-ті роки ХХ ст. були прийняті окремі галузеві норми про 

лобіювання. Так, в 1986 р. – вступили в силу ст.ст. 4911 та 162 (е) 

податкового кодексу США, що визначають порядок оподаткування суб’єктів 

лобіювання; в 1989 р. – ст.ст. 112 та 407 федерального акту "Про реформу 

Міністерства житлового будівництва і міського розвитку" від 1989 р., які 

спрямовані на забезпечення відкритості лобіювання даної урядової установи; 

а в 1989 р. прийнято ст. 1352 Зводу законів США, більш відому як «поправку 

Берда» (Byrd Amendment) до федерального акту "Про асигнування на 

Міністерство внутрішніх справ". Вказана норма заборонила використання 

федеральних коштів на лобіювання та зобов’язала підрядчиків звітувати про 

свою лобістську діяльність [3, с. 7]. 

Спільні зусилля конгресу та особисто Президента США Б. Клінтона 

дозволили прийняти у 1995 р. федеральний акт "Про відкритість лобіювання" 

(Lobbying disclosure act). У 1998 р. акт був доповнений технічними 

поправками (Lobbying Disclosure Technical Amendments Act of 1998) [152]. 

Зазначений закон є базовим нормативно-правовим актом у галузі 

лобіювання. Дія вказаного акту розповсюджується на лобістську діяльність 

не тільки у Конгресі США, а і у виконавчій владі. Акт визначає правові 

категорії лобіювання, перераховує 19 видів діяльності, що не підпадають під 

поняття «лобізм». За визначенням акту лобістом є особа, яка витрачає не 

менш ніж 20% свого часу на лобістську діяльність, має багаточисельні 

контакти з членами законодавчих та виконавчих органів влади та отримує за 

свої послуги від клієнтів не менш ніж 5000 доларів протягом 6 місяців. За 

порушення вказаного закону порівняно із законом про регулювання 
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лобістської діяльності 1946 р. в п’ять разів підвищено розмір штрафів, проте, 

на відміну від закону 1946 р. не передбачено позбавлення волі. В акті 

ретельно прописано порядок реєстрації, звітування, а також оподаткування 

суб’єктів лобіювання. Так, лобісти та лобістські фірми зобов’язані 

зареєструватись у секретаря офісу сенату по громадським записам, останній 

доводить всю інформацію про лобіста до відома громадської інспекції. Існує 

дві форми реєстрації: LD-1 – для тих, хто реєструється вперше та LD-2 – для 

тих, хто вже був зареєстрований раніше. Кожні півроку лобісти та лобістські 

фірми зобов’язані направити детальний звіт про свою діяльність (згідно 

затвердженої форми) у вказаний офіс по громадським записам [151]. 

Окрім зазначеного базового закону з питань лобістської діяльності, на 

регулювання окремих аспектів лобістської діяльності спрямований 

прийнятий в 2007 р. федеральний акт "Чесного лідерства і відкритої влади" 

(Honest Leadership аnd Open Government Act), який конкретизував форми 

контактів представників влади з лобістами та лобістськими об’єднаннями з 

метою мінімізації корупційних ризиків під час здійснення лобіювання. Крім 

того, за даними Д.С. Базилевича та В.Ф. Нестеровича рішення Верховного 

Суду США від 1990 р., що визначає порядок направлення, так званих, 

«записок друзів суду» до вищих судових інстанцій при розгляді ними 

поточних судових справ є фактичним дозволом лобістам здійснювати вплив 

на ухвалення судових рішень, у тому числі тих, що мають прецедентний 

зміст [3, с. 7, 8]. 

Отже, досвід США у регулювання лобістської діяльності має свою 

довгу історію та повчальні приклади. Звичайно, діюче у США законодавство 

не вирішує всіх проблем, пов’язаних з лобізмом, зокрема, лишає поза увагою 

т.зв. непряме лобіювання. Проте, розглянуті нормативні акти створюють 

умови для більш прозорої діяльності як лобістів, так і посадових осіб, що 

необхідною ознакою цивілізованого співіснування влади та суспільства.  

Розглянувши досвід регулювання лобістської діяльності у США, 

перейдемо до вивчення подібної практики у Канаді. Базовим законом, що 
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регулює лобістську діяльність в країні є акт "Про реєстрацію лобістів" 

(Lobbyists Registration Act) від 1989 р. Вказаний закон дає визначення 

поняття лобіст, встановлює класифікацію та порядок реєстрації лобістів, 

визначає методи лобіювання, перелік дій, що не вважаються лобізмом. Згідно 

акту виокремлюються три типи лобістів: лобісти-консультанти (Consultant 

Lobbyists), корпоративні «вбудовані» лобісти (in-house lobbyists (corporate)) 

та «вбудовані» лобісти від організації (in-house lobbyists (organizations)) [2]. 

Розглянемо більш детально кожен з вказаних видів. 

Лобістами-консультантами вважаються особи, які за плату в інтересах 

будь-якої організації або приватної особи здійснюють наступні дії: по-перше, 

звертаються до державного службовця з метою (а) розробки проекту закону; 

(б) прийняття, зміни або відміни будь-якого законопроекту або іншого 

законодавчого акту, регламенту; (в) розробки або зміни державної програми, 

державної політики; (г) отримання субсидії, гранта; по-друге, організовують 

зустріч державного службовця з третьою особою. Корпоративні «вбудовані» 

лобісти – це особи, найняті організацією або приватною особою, значну 

частину (20% та більше) обов’язків яких складає спілкування з державними 

службовцями в інтересах роботодавця з питань: (1) розробки проекту закону; 

(2) прийняття, зміни або відміни будь-якого законопроекту або іншого 

законодавчого акту, регламенту; (3) розробки або зміни державної програми, 

державної політики; (4) отримання субсидії, гранта. «Вбудовані» лобісти від 

організації – це особи, які є співробітниками організації та в обов’язки яких 

(незалежно від обсягу займаного часу) входить виконання в інтересах їх 

компанії-роботодавця тих же дій, що здійснюють корпоративні «вбудовані» 

лобісти. Як видно з перелічених засобів лобістської діяльності, акт 

розповсюджується на лобістську діяльність в органах законодавчої та 

виконавчої влади, предметом лобіювання є нормативно-правові акти 

парламенту, уряду та урядових установ. Водночас, парламентська система 

Канади побудована за вестмінстерською моделлю – члени уряду є одночасно 

членами парламенту, що сприяє зміщенню центру лобіювання до 
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парламенту. Слід зазначити, що законодавство Канади передбачає такий 

особливий метод лобіювання як внесення до парламенту, так званого, 

«приватного» законопроекту. Фізичні та юридичні особи, які зацікавлені у 

прийнятті «приватного» законопроекту, сплачують при винесенні його на 

розгляд, а також на кожній стадії його розгляду в парламенті спеціальний 

податок. В залежності від стадії законотворчої діяльності його сума складає 

від 100 до 800 канадських доларів [3, с. 10].  

Реєстрацію лобістів у Канаді здійснює Центральне бюро реєстрації 

Канади, яке кожен рік оприлюднює фінальний (підсумковий) звіт. Лобісти-

консультанти та корпоративні «вбудовані» лобісти реєструються у вказаному 

органі самостійно, перші повинні зареєструватись протягом десяті днів після 

здійснення передбачених актом лобістських дій, другі – протягом двох 

місяців. Формою реєстрації є направлення у Центральне бюро реєстрації 

Канади наступної інформації: 1) ім’я та місце роботи лобіста; 2) ім’я та 

юридична адреса роботодавця; 3) організаційно-правова форма компанії-

роботодавця; 4) вид діяльності компанії-роботодавця; 5) питання, з яких 

лобіст спілкувався з державним службовцем; 6) державні органи, в яких 

працюють державні службовці, з якими спілкувався лобіст; 7) методи 

комунікації між лобістом та державним службовцем. Реєстрацію 

«вбудованих» лобістів від організації здійснює компанія-роботодавець у 

випадку, якщо загальна кількість часу протягом якого всі робітники 

організації здійснюють лобістську діяльність, складає не менш ніж 20% від 

загального часу їх зайнятості. В даному випадку компанія-роботодавець 

відправляє у регулюючий орган інформацію про всіх співробітників, 

зайнятих лобістською діяльністю, незважаючи на конкретний обсяг часу, 

протягом якого вони здійснюють лобістські дії [61, с. 14, 15].  

Акт "Про реєстрацію лобістів" не розповсюджує свою дію на таких 

осіб, що діють виключно в рамках своєї компетенції: 1) членів законодавчих 

або виконавчих органів влади провінцій; 2) членів дипломатичних місій, що 

представляють інтереси іноземних країн; 3) членів представництва ООН та 
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інших міжнародних організацій, для яких законодавчо передбачено імунітет. 

Також лобізмом не вважається: (а) письмове або усне звернення до 

парламенту, здійсненне в ході процедур, письмові стенограми яких доступні 

для громадськості; (б) письмове або усне звернення до державного 

службовця з метою застосування або інтерпретації будь-якого акту 

парламенту стосовно заявника, або компанії, яку він представляє; (в) 

письмове або усне звернення до парламенту, здійсненне у відповідь на 

звернення з боку державного службовця з проханням дати коментарій 

стосовно прийняття нормативного акту. 

Окрім базового закону регулювання лобістської діяльності у Канаді 

здійснюють також акти про парламент і регламент парламенту, які містять 

вичерпний перелік правил і рекомендацій, що стосуються діяльності 

парламентаря під час залучення його до лобістської діяльності. Крім того, в 

країні діє кодекс поведінки лобістів від 1995 р., який закріплює правила 

поведінки осіб, що здійснюють лобіювання. Зокрема, це заборона 

здійснювати незаконний вплив та запропоновувати посадовим особам 

вчиняти дії, що можуть привести до конфлікту інтересів. За дотриманням 

вимог нормативних актів при здійсненні лобіювання слідкує спеціально 

призначений радник з етики (Ethics Counsellor), який в разі їх порушення 

організовує розслідування інциденту. Після завершення розслідування звіт, 

що містить відомості про отримані лобістом кошти та здійсненні витрати, 

відправляється у центральне бюро реєстрації Канади та в кожну з палат 

парламенту, де на підставі звіту виноситься висновок. Слід зазначити, за 

порушення акту "Про реєстрацію лобістів" передбачена кримінальна 

відповідальність, проте в законі немає положень про санкції в разі 

порушення кодексу поведінки лобістів [136, с. 3].  

Отже, канадська модель регулювання лобістської діяльності є більш 

ліберальна, ніж американська, оскільки не передбачає фінансової звітності 

лобістів (тільки в разі розслідування інцидентів радником з етики) та не 

встановлює обмежень на лобіювання для колишніх державних службовців. 
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Ще більш ліберальним є підхід до регулювання лобістської діяльності у 

Великої Британії, де немає закону про лобістську діяльність. 

Фундаментальним нормативним актом, що легалізує лобістську діяльність в 

країні вважається Білль про права 1689 р., який гарантує право громадян на 

подання петицій до органів влади. Крім того, окремі питання лобістської 

діяльності врегульовано низкою нормативних актів парламенту та уряду, 

важливою є роль конституційно-правових традицій та звичаїв у сфері 

парламентської етики. В країні також існують розвинені форми саморегуляції 

лобістів – асоціація професійних політичних консультантів, асоціація 

консультантів у сфері зв’язків з громадськістю тощо.  

Розглядаючи регулюючі акти з питань лобістської діяльності у Великої 

Британії слід зазначити, що в країні вважають за потрібне регулювати 

поведінку та фінансові інтереси членів парламенту та державних службовців, 

а не зацікавлених груп впливу. Безпосереднє регулювання взаємовідносин 

лобістів та державних службовців здійснює комітет по стандартах у 

публічній сфері (Committee on Standarts in Public Life), створений в 1994 р. 

при прем’єр-міністрі Дж. Мейджорі. У першій доповіді комітету зазначалось, 

що здійснювати лобіювання в парламенті та міністерствах є невід’ємним 

правом кожного. З самого початку своєї діяльності комітет виходив з того, 

що контролювати необхідно не лобістів, а тих, кого лобіюють. Вказане 

рішення пояснювалось тим, що створення єдиного реєстру лобістів, окрім 

звичайних організаційних проблем, буде створювати імідж «закритої» влади 

та створювати перепони каналам вертикальної комунікації у суспільстві. 

Лобісти ж, на думку співробітників комітету, можуть самостійно 

об’єднуватись у спілки, створювати власні «правила поведінки» та 

самостійно слідкувати за їх виконанням. Як ми вже зазначали, у Великої 

Британії створені та активно діють наступні професійні організації лобістів: 

асоціація професійних політичних консультантів (The Association of 

Professional Political Consultants), асоціація консультантів у сфері зв’язків з 

громадськістю (The Public Relations Consultants Association), інститут зв’язків 
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з громадськістю (The Institute of Public Relations). За даними дослідників, 

останнім часом наявною є тенденція уніфікації внутрішніх правил вказаних 

асоціацій. Такі лобістські організації як асоціація професійних політичних 

консультантів та інститут зв’язків з громадськістю ведуть власні списки 

лобістів [126, с. 184]. Отже, правила діяльності лобістів (в Великої Британії 

це фізичні і юридичні особи) встановлюються внутрішніми корпоративними 

нормами, а контролем за їх дотриманням займаються громадські структури – 

вищезазначені лобістські об’єднання. 

Розглядаючи нормативні акти з питань етики держслужбовців та 

парламентарів, відзначимо декілька з них. Основним документом, що 

визначає правила поведінки державного службовця під час контактів з 

лобістами є кодекс державного службовця (Civil Service Code) на основі 

якого кожне відомство приймає свій кодекс управлінця (Management Code). В 

палаті громад британського парламенту правила взаємодії парламентарія з 

представниками груп впливу регулює кодекс поведінки палати громад (House 

of Commons Code of Conduct), а у палаті лордів – кодекс поведінки палати 

лордів (House of Lords Code of Conduct). Характеризуючи вимоги до тих, 

державних службовців, кого лобіюють, встановлені кодексом державного 

службовця, відзначимо наступне: а) державні службовці повинні 

документувати свої контакти із сторонніми організаціями та особами; б) 

державні службовці не повинні отримувати подарунки, грошові переводи 

тощо; в) у разі виникнення конфлікту між особистими та громадськими 

інтересами державний службовець повинен орієнтуватись на громадський 

інтерес. Серед правил, встановлених кодексом поведінки палати громад та 

кодексом поведінки палати лордів, зазначимо такі: члени британського 

парламенту можуть отримувати гонорари за консультування суб’єктів 

лобіювання, проте їм заборонено здійснювати подібні дії під час 

законодавчого процесу. Тобто парламентарі не можуть отримувати платню за 

свою діяльність у парламенті – голосування, внесення або зняття 

законопроектів, а також за спроби переконати своїх колег або урядовців 
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вчинити зазначені дії; член парламенту не може вносити на обговорення 

проблеми, що торкаються його інтересів, проте, може брати участь в їх 

обговоренні, відкрито заявивши про свою зацікавленість у питанні; у разі 

виникнення конфлікту інтересів, парламентарій, як і державний службовець, 

має орієнтуватись на державний інтерес [146]. 

Важливу роль в регулюванні лобістської діяльності у британському 

парламенті відіграє також акт про запровадження парламентського реєстру 

фінансових інтересів депутатів, прийнятий у 1975 р. Вказаний реєстр містить 

детальні відомості про всі угоди, укладені парламентарями з консультантами, 

представниками юридичних та лобістських фірм. Відповідальним за ведення 

реєстру є парламентський уповноважений з питань стандартизації. Окрім 

ведення вказаного реєстру до повноважень парламентського уповноваженого 

входить консультування членів парламенту з питань дотримання кодексів 

поведінки та розслідування інцидентів про неналежну поведінку. Згідно 

зазначеного акту від 1975 р. член парламенту повинен щорічно повідомляти 

про свої фінансові інтереси для їх внесення у відповідний реєстр, що є 

публічним [146, с. 31]. Так само парламентар має повідомляти про отриману 

ним винагороду за послуги з консультування груп інтересів та надавати до 

реєстру відповідні контракти. Крім того, члени парламенту, що мають 

фінансову зацікавленість у питаннях, які виносяться на обговорення, повинні 

відкрито заявити про це у виступі. Якщо питання, що розглядається, 

безпосередньо й особисто торкається парламентарія, він не має права у цьому 

випадку голосувати. Працюючи в комітетах парламенту та контактуючі з 

парламентарями та урядовцями, члени парламенту також зобов’язані 

заявляти про свою можливу зацікавленість [126, с. 184, 185]. Що ж до умов 

діяльності лобістів у Великої Британії, то в країні діють одні з найбільш 

ліберальних умов відвідання парламенту.  

Незважаючи на тривалі традиції парламентаризму та суворий 

державний і громадський контроль, протягом 90-х років минулого сторіччя 

Велика Британія стала свідком гучних лобістських скандалів, відомих як 
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«лобігейт» в 1998 р. та «шотландський лобігейт» в 1999 р. Крім того, в 2001 

р. публічний скандал викликали повідомлення про те, що колишній депутат 

від консервативної партії Н. Гамілтон за солідну винагороду вирішував 

бізнес-питання відомої мережі магазинів "Харродс". За даних обставин у 

1998 р. секретар кабінету міністрів Р. Вілсон випустив "Керівництво для 

державних службовців: контакти з лобістами", де ретельно були прописані 

правила поведінки чиновників при спілкуванні з представниками груп 

впливу. Питання регулювання лобістської діяльності у Великої Британії 

залишається в полі зору громадськості та політиків. Зокрема, в січні 2009 р. 

було оприлюднено черговий звіт комітету парламенту стосовно дослідження 

діяльності лобістів у країні. Вказаний документ рекомендує на 

законодавчому рівні закріпити у Великої Британії регулювання всього 

комплексу проблем, пов’язаних з лобізмом [3, с. 9]. 

Розглянувши англосаксонську модель регулювання лобістської 

діяльності, перейдемо до континентальної (європейської) моделі 

регулювання даного політико-правового явища. Серед країн 

континентального права найбільш розвиненим є німецький досвід 

нормативного регулювання лобістської діяльності. Важко погодитись з 

думкою В.Ф. Несторовича проте, що сутнісною рисою лобіювання у ФРН є 

домінування неформальних лобістських контактів, які здебільшого не мають 

юридично регламентованої форми [79, с. 104]. Адже саме у ФРН питання 

лобіювання урегульовано низкою нормативних актів. Проте слушною є теза 

В.Ф. Нестеровича про те, що німецькі академічні кола та політикум 

намагаються використовувати замість термінів «лобіювання» та «лобіст» такі 

визначення як «організоване представництво інтересів» та «групи інтересів» 

з метою нейтралізації в очах громадськості негативного історичного відтинку 

явища лобістської діяльності [77, с. 59–60]. 

Базовими нормами для здійснення лобістської діяльності в країні 

вважаються ст. 9 Конституції ФРН, де закріплено право громадян створювати 

об’єднання та товариства (спілки), а, отже, гарантовано визнання основних 
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суб’єктів лобістської діяльності. Важливе значення має також ст. 17 

Конституції ФРН, яка надає право «кожному самостійно, або спільно з 

іншими звертатись з проханнями або скаргами у відповідні органи та 

парламент» [46, с. 551, 584]. Вказана норма створює умови для лобістської 

діяльності, проте, у ФРН парламентська практика розгляду петицій, на 

відміну від країн англосаксонської правової системи, не стала ефективним 

інструментом роботи для груп інтересів. Так, у 1968 р. під час розгляду у 

Бундестазі ФРН петиції, пропозиція однієї з фракцій щодо участі укладачів 

петиції у її розгляді була відхилена парламентською більшістю [171, с. 116]. 

Групи інтересів не залишили без уваги діяльність парламентарів, що 

призвело навіть до кількох політичних скандалів у німецькому парламенті. В 

результаті рішенням Бундестагу ФРН від 21 вересня 1972 р. було прийнято 

два нормативні акти, спрямовані на врегулювання лобістської діяльності у 

законодавчій діяльності. Це положення про реєстрацію представників спілок 

(груп інтересів) при бундестазі та кодекс поведінки членів бундестагу. 

Прийняттям "Положення про реєстрацію спілок та їх представників 

при Бундестазі ФРН" парламент намагався здійснити інституціоналізацію 

контактів груп інтересів з депутатами та забезпечити їх відкритість. Вказані 

положення містять п’ять пунктів: президент бундестагу веде списки, до яких 

вносяться всі спілки; вислуховування (участь у роботі комітетів парламенту) 

представників спілок відбувається лише тоді, коли спілки зареєструвались та 

повідомили про свою назву та місцезнаходження, склад правління, сферу 

інтересів, кількість членів, ім’я голови спілки та адресу представництва; 

пропуск у будівлю бундестагу представникам спілок видається лише в разі 

повідомлення ними всіх вищезазначених відомостей; внесення до списку не 

обумовлює претензії бути вислуханим або отримати перепустку; списки 

оприлюднюються президентом бундестагу щорічно [158]. 

Характеризуючи вказаний нормативний акт відзначимо кілька аспектів. 

По-перше, положення носить регуляторно-стимулюючий характер, 

реєстрація спілок (груп інтересів) є виключно добровільною, стимулом до неї 
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є можливість виступити у комітетах та комісіях парламенту та отримати 

пропуск у будівлю бундестагу. По-друге, реєстрація носить більшою 

частиною інформативний характер, адже положення закріплює реєстрацію 

тільки юридичних осіб – спілок (груп інтересів). При цьому перелік 

необхідних відомостей про лобістську групу є досить змістовним. У той же 

час, не підлягають декларуванню витрати на лобістську діяльність, оскільки, 

на думку законодавця, контроль за вказаним питанням є надто складним 

[116, с. 115]. Що ж до кодексу поведінки членів бундестагу, то як, і 

відповідні британські нормативні акти, вказаний документ присвячений 

внутрішньому лобістської діяльності, але є більш ліберальним для депутатів. 

Згідно п. 8 цього кодексу, кожен депутат, що професійно, або за винагороду 

займається проблемами, які виносяться на обговорення комітету, перед 

початком слухань зобов’язаний заявити про свою зацікавленість. 

При цьому, право парламентарія на голосування та виступ у цьому 

випадку не обмежується. Крім того, згідно вказаного кодексу, кожен депутат, 

що має додаткові прибутки, повинен вносити у довідник бундестагу 

відомості про те, де і ким він працює, та хто є його роботодавцем. За даними 

дослідників, вказані відомості не стають відомими широкому загалові, проте 

фактор відкритості перед колегами змушує депутатів залишатись у рамках 

виконання своїх обов’язків. На регулювання відносин із зовнішніми 

лобістами спрямовані також положення ст. 73 Регламенту діяльності 

Бундестагу ФРН. Норма передбачає можливість парламентських комітетів 

проводити громадські слухання за участю компетентних осіб та 

представників груп інтересів. Парламентська практика свідчить, що перевагу 

у можливості взяти участь у роботі комітетів отримують ті групи інтересів, 

що зареєструвались у реєстраційному списку [117, с. 116].  

Нормативне регулювання лобістської діяльності у ФРН не залишило 

поза увагою і взаємодію лобістів з виконавчою владою. Згідно ст. 10 

регламенту діяльності федерального уряду спілки (групи інтересів) можуть 

звертатись з питань, що їх цікавлять до відповідного міністра. При цьому до 
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канцлера спілки можуть звертатись лише в особливих випадках. Вказана 

норма законодавства містить фактичне обмеження на лобістські дії відносно 

глави уряду ФРН, виходячи з його особливого місця у владній структурі 

Німеччини. Окрім названого регламенту уряду, лобізм у сфері виконавчої 

влади регулює "Єдине положення про федеральні міністерства", ст. 23 якого 

передбачає можливість участі представників зацікавлених груп впливу у 

законопроектній роботі відповідних міністерств. За даними дослідників, три 

чверті прийнятих у бундестазі законів ґрунтувались на підставі урядових 

законопроектів, що робить виконавчу владу переважним об’єктом 

лобіювання. Підсумовуючи досвід регулювання лобістської діяльності у ФРН 

слід зазначити, що відповідне законодавство у країні є ліберальним, проте, 

містить достатньо стимулів та механизмів для того, аби зробити лобістський 

процес більш відкритим та прозорим. Серед недоліків вказаного єдиного 

положення дослідники відзначають відсутність чітких критеріїв, за якими 

групи впливу залучаються до законопроектної роботи уряду. Отже, питання 

участі спілок у вказаній діяльності урядових структур залежить від рішення 

конкретного чиновника [120, с. 36].  

Питання фінансування політичних партій, як прояв лобізму, в різних 

країнах вирішується по-різному. Заборона на будь-які види фінансування 

партій, окрім державної, діє в Скандинавських країнах. Заборона на 

фінансування партій з боку організацій бізнесу існує в США. Однак групи 

тиску бізнесу можуть подолати цю заборону шляхом створення формально 

незалежних комітетів політичної дії, які збирають кошти на підтримку 

політичних партій.  

Іншим способом впливу на партійну політику є продаж місць у 

партійних списках. Купуючи прохідне місце в партійному списку для своєї 

людини, фінансуюча організація отримує можливість контролювати дії партії 

«зсередини». Ефективність таких вбудованих лобістів досить висока, 

оскільки вони можуть не тільки впливати на позицію партії з того чи іншого 

питання, але і створювати вбудовані групи тиску, встановлювати зв’язки з 
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відповідними органами виконавчої влади для отримання контролю за 

процесом прийняття рішень в їх цікавить області. 

Завершуючи розгляд закордонного досвіду регулювання лобістської 

діяльності не можна залишити поза увагою питання про взаємовідносини 

груп впливу з владними інституціям Євросоюзу. Адже євроінтеграційні 

процеси змушують лобістів підійматися з національного рівня до 

загальноєвропейського. Розглядаючи суб’єкти й об’єкти так званої 

«євролобістської діяльності» на сучасному етапі, автор погоджується з 

думкою В.Ф. Нестеровича, про те, що існує три групи суб’єктів лобіювання 

на рівні ЄС: комерційні, суспільні та регіональні. Вплив цих суб’єктів є 

спрямованим на «інституційний трикутник ЄС» – Європарламент, 

Єврокомісію та Раду ЄС, довкола яких існує близько тисячі комітетів і 

комісій, що мають консультативний, дорадчий та експертний статус та є 

дієвою платформою для репрезентації лобістських інтересів [80, с. 13].  

Слід зазначити, що від самого початку створення 

загальноєвропейських інститутів до їх діяльності долучались міжнародні 

громадські організації та представники муніципальної влади європейських 

країн, лобістський вплив яких було легалізовано. Так, у 1952 р. прийнято 

резолюцію Ради Європи, яка передбачала консультації з громадськими 

організаціями, а в 1954 р. визначено основні критерії, за якими громадська 

організація мала отримати статус консультативного члена РЄ: «мета 

(організації) повинна збігатися з прагненнями Ради Європи, організація має 

бути репрезентативною в своїй сфері діяльності та в своєму географічному 

районі, вона має бути структурованою міжнародною організацією, що має 

штаб-квартиру та генерального секретаря» [20]. За даними дослідників, 

сьогодні більш ніж 350 громадських організацій мають консультативний 

статус в Раді Європи. У Європейському парламенті асамблея громадських 

організацій домоглася створення комітету парламентарів та комітету у 

зв’язках з громадськими організаціями, які ініціюють спільні дії між 

парламентарями та представниками громадських структур. Також активним є 
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лобістський вплив молодіжних громадських організацій, зокрема, 

Європейського Центру молоді та Європейського молодіжного фонду, що 

беруть участь у відпрацюванні програм діяльності європейських інституцій. 

Завдяки впливові громадських структур та за їх активної участі було 

розроблено, прийнято та ратифіковано Європейську конвенцію про визнання 

правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій. Вказана конвенція 

була прийнята у квітні 1986 р., а з січня 1991 р. її підписали та ратифікували 

Австрія, Бельгія, Греція, Португалія, Словенія, Швейцарія та Велика 

Британія. Зазначений міжнародний акт визнає особливу роль міжнародних 

неурядових організацій у діяльності в інтересах міжнародного співтовариства 

з метою реалізації цілей та завдань, закріплених у статуті Організації 

Об’єднаних Націй та статуті Ради Європи; дає визначення міжнародних 

неурядових організацій та покликаний співдіяти вказаним структурам на 

європейському рівні. Так само тривалим є досвід регіонального лобістської 

діяльності на загальноєвропейському рівні, адже з середини 50-х років з 

ініціативи Парламентської Асамблеї Ради Європи запроваджено постійний 

орган, до якого входять обрані представники місцевих і регіональних органів 

самоврядування. Після відповідної ухвали Комітету міністрів ЄС був 

створений конгрес органів місцевого та регіонального самоврядування 

європейських країн, який веде діалог з представниками урядів та 

парламентарів країн Євросоюзу [17]. 

Окрім зазначених нормативних актів, правовими засадами лобістської 

діяльності в Європейському Союзі вважаються ст.ст. 21, 194 та 195 Договору 

про заснування ЄС, що гарантують громадянам Євросоюзу право направляти 

петиції до Європарламенту, при якому діє спеціально уповноважена особа – 

парламентський посередник. Зміцнення євроінтеграційних процесів сприяло 

посиленню лобістської діяльності транснаціональних корпорацій та 

національних комерційних структур країн ЄС на загальноєвропейському 

рівні, що обумовило ініціювання питання про необхідність прийняття 

спеціальних норм з регулювання лобістської діяльності. Отже, в 1989 р. 
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вказану проблему було винесено на розгляд Європарламенту представником 

Данії, за результатами чого розробкою кодексу поведінки лобістів та їх 

відкритої реєстрації зайнявся депутат від Бельгії М. Гале. В доповіді 

останнього були закріплені основні понятійні питання лобістського процесу, 

порядок реєстрації та звітності. В якості лобіста визначена «особа, яка 

виступає за дорученням третьої особи на захист її інтересів». Висновком 

доповіді була пропозиція стимулювати саморегулювання лобістських 

організацій, що призвело до розробки корпоративного кодексу поведінки 

лобістів, прийнятого на пленарному засіданні Європарламенту в 1997 р. 

Однак, пропозиція про звітність лобістів була при цьому відхилена. 

Депутати Європарламенту продовжували підіймати питання про необхідність 

регулювання лобістської діяльності. В результаті Європарламент схвалив дві 

доповіді з регулювання лобіювання, підготовлені євродепутатами Г. Фордом 

(Велика Британія) та Ф. Норманном (Франція), внаслідок чого була ухвалена 

система стимулів для зареєстрованих лобістів: право вільного доступу у 

будинки владних органів ЄС та участь у їх роботі. Це, у свою чергу, 

зобов’язало лобістів декларувати подарунки та послуги, які були надані 

євродепутатам та службовцям органів ЄС. Крім того, питаннями регуляції 

лобістської діяльності займаються самі лобісти. Так, на рівні Європейського 

Союзу утворено та діє товариство євролобістів, яке представляє корпоративні 

інтереси лобістів та є певною самоврядною структурою [85, с. 218]. 

Власне, дослідження досвіду розвинених країн світу з багатими 

традиціями лобізму, свідчить, що для них характерна чітка правова 

регламентація даного інституту. Явище лобізму існує об’єктивно, і на нього 

неможливо не зважати, однак, в Україні спеціальне законодавство, що 

регулює лобістську діяльність, відсутнє. 

Зазначимо також, що окремими народними депутатами України 

визнавалась необхідність законодавчого регулювання лобістської діяльності 

в Україні, результатом чого було внесення на розгляд Верховної Ради 

України кількох законопроектів. Проте вони не були ухвалені. Це: 1) проект 
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Закону України "Про лобіювання в Україні" № 3188 від 13.04.1999 р., 

внесений народним депутатом І. Шаровим [98]; 2) проект Закону України 

"Про правовий статус груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських 

груп) у Верховній Раді України" № 3188-1 від 3.11.1999 р., внесений 

народним депутатом Ю. Сахном [100]; 3) авторський проект Закону України 

"Про регулювання лобістської діяльності в органах державної влади" – не 

внесений до парламенту, проте оприлюднений серед науково-експертної 

громадськості 25.09.2003 р. народним депутатом України А. Ткачуком [105]; 

4) проект Закону України "Про діяльність лобістів у Верховній Раді України" 

№ 8429 від 9.11.2005 р., поданий народним депутатом І. Гринівим [13] і 5) 

проект ЗУ "Про регулювання лобістської діяльності в Україні" № 7269 від 

20.10.2010 р., внесений народним депутатом В. Коновалюком [106] 

Враховуючи, що сьогодні в Україні законодавство з питань впливу 

громадськості на прийняття нормативно-правових актів обмежується 

вищерозглянутими нормативно-правовими актами і при цьому не тільки не 

існує нормативно визначеного поняття лобізму, а і зареєстрованих проектів 

нормативних актів з цього питання, ми зобов’язані розглянути у 

дисертаційному дослідженні перелічені проекти, які, зокрема, в різний час 

вносились на розгляд Верховної Ради України. 

Отже, проаналізуємо проект Закону України "Про лобіювання в 

Україні" № 3188 від 13.04.1999 р., внесений народним депутатом України 

І. Шаровим. Ст. 1 законопроекту визначає лобіювання як діяльність громадян 

та їх об’єднань  будь-якого виду та форми, не заборонених законом, в тому 

числі політичних, релігійних, профспілкових, комерційних, жіночих, 

молодіжних тощо, зареєстрованих як «лобісти», для легального впливу на 

органи законодавчої і виконавчої державної влади та органи місцевого 

самоврядування, метою якої є відстоювання інтересів різних зацікавлених 

верств та груп населення в здійсненні певної економічної, соціальної, 

культурної політики в Україні, сприяння у здійсненні державою 

протекціоністської політики на національному, регіональному, галузевому 
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рівнях, формування адекватного інтересам лобістів правового поля, системи 

практичної реалізації відповідних політичних і соціально-економічних 

програм, формування певної громадської думки в державі. Вказана норма 

законопроекту дає наступне поняття лобістської діяльності – будь-який 

контакт чи спроба контакту, включаючи підготовку та планування 

діяльності, дослідження та іншої підготовчої роботи, метою якої є її 

використання в контактах, та координація лобістської діяльності з іншими. 

Також ст. 3 проекту встановлює, що лобістський контакт – це усний чи 

письмовий (включаючи засоби електронного зв'язку) зв'язок з представником 

влади, який здійснюється від власного імені або від імені зацікавленого 

клієнта з метою: 1) формулювання, зміни чи прийняття законодавчого акту; 

2) формулювання, зміни чи прийняття іншого нормативно-правового акту 

(указу, постанови, рішення, програми тощо); 3) управління та виконання  

програми чи політики (переговори, надання державних контрактів, позик, 

грантів, дозволів чи ліцензій); 4) призначення особи на посаду, яке має 

затверджуватися Верховною Радою чи Президентом України. Вказана норма 

законопроекту містить перелік дій, які не є лобістськими: контакти, що 

здійснюються представником органу влади при виконанні службових 

обов’язків; контакти представника ЗМІ по збору інформації для її 

оприлюднення; статті, публікації, виступи; зустріч з представником влади без 

намагання вплинути на нього; відповідь на запит представника влади.  

Проект закону розмежовує терміни «лобіст» та «професійний лобіст». 

Зокрема, згідно ст. 3 проекту, лобіст – це фізична чи юридична особа, яка від 

власного імені або на замовлення інших зацікавлених осіб – груп інтересів – 

здійснює легальний вплив на Президента України, органи державної 

законодавчої або виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на 

посадових осіб зазначених органів та Адміністрації Президента України у 

межах і у спосіб, не заборонений законом; а професійний лобіст – це фізична 

чи юридична особа, яка займається лобіюванням на замовлення – від імені 

клієнта, що є зацікавленою в лобіюванні тих чи інших офіційно визнаних для 



 

 

139 

цієї мети об’єктів за грошову чи іншу винагороду. Законопроект дає 

визначення такого терміну як клієнт – особа чи організація, яка наймає іншу 

особу для проведення лобіювання від її імені. Ст. 2 законопроекту визначає 

способи лобіювання: особисті  зустрічі, письмові  звернення, через  засоби  

масової інформації або в інший законний спосіб. В якості об’єктів 

лобіювання можуть бути: Верховна Рада України, народні депутати України, 

Кабінет Міністрів України, Президент України, Національний банк України, 

Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, депутати 

місцевих рад (ст. 6 законопроекту). 

Законопроект передбачає наявність лобістів з місцевим статусом, 

діяльність яких розповсюджується на певну адміністративно-територіальну 

одиницю або регіон, що визначається самим лобістом; всеукраїнських 

лобістських об’єднань, діяльність яких поширюється на територію всієї 

України і які мають місцеві представництва у більшості її областей; 

міжнародних лобістських об’єднань, що представляють в Україні інтереси 

міжнародних політичних, економічних, соціальних, наукових, культурних, 

релігійних, тощо структур (ст. 17). Лобістське утворення діє на підставі 

положення (ст. 20 проекту), яке містить відомості щодо фізичної або 

юридичної особи – лобіста; мети та завдання лобістського утворення; права і 

обов’язки членів лобістського об’єднання; особливості створення і діяльності   

лобістського утворення, об’єднання лобістів, фізичних осіб-лобістів.  

Законопроект передбачає «подвійну» реєстрацію лобістів. Так, згідно 

ст. 21 проекту, усі лобісти підлягають реєстрації при органі державної влади 

або органі місцевого самоврядування, стосовно якого здійснюється 

лобіювання. При цьому обов’язковим є надання інформації стосовно 

керівництва групи лобістів, кількості членів та сфери інтересів. Крім того, 

відповідно до ст. 22 проекту, лобістські утворення, об’єднання та спілки 

лобістів мають легалізуватись в Міністерстві юстиції або у місцевих органах 



 

 

140 

виконавчої влади, виконкомах місцевих рад (лобістські утворення з місцевим 

статусом). Відомості про легалізацію підлягають оприлюдненню в ЗМІ.  

Серед прав лобістських утворень, передбачених ст. 29 проекту, 

відзначимо наступні: право брати участь у законодавчому процесі в Україні, 

координуючи свою діяльність з усіма суб'єктами законодавчої ініціативи на 

всіх стадіях проходження законопроектів; право брати участь у процесі 

управління державою через лобіювання органів державної виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування; право на самостійні або колективні 

звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування; право 

брати участь і бути заслуханими на запрошення комітетів та комісій органів  

державної влади та органів місцевого самоврядування; право брати участь у 

громадських слуханнях, зокрема, в парламентських; право звертатися з 

питань, що входять в коло лобістських інтересів, до відповідних міністрів та 

Президента України; право одержувати від органів державної влади та 

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і 

завдань; право вносити пропозиції до органів державної влади і управління. 

Ст. 29 проекту передбачені і обов’язки лобістів, зокрема, дотримуватись 

Конституції та законів України, систематично надавати звіти до реєструючи 

органів. Слід зазначити, що ст. 30 законопроекту містить обов’язок об’єктів 

лобіювання систематично розглядати і обговорювати пропозиції лобістів. 

Лобісти зобов’язані щороку оприлюднювати дані про свої бюджети (ст. 34). 

Згідно ст. 21 законопроекту Положення про діяльність  лобістів необхідно 

внести в  регламенти діяльності  відповідних  органів  державної влади. 

На думку вітчизняних вчених, «загальною рисою статусу президента в 

напівпрезидентських державах є прагнення поставити президента над 

традиційними галузями влади, всіма інститутами держави в самостійній 

якості, зокрема, як арбітра, координатора органів державної влади, держави і 

суспільства» [12, с. 222]. Слід також зазначити, що, на відміну від Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України, Президент України є не 

колегіальним, а одноосібним державним органом. Отже, виходячи з 
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зазначеного, ми вважаємо неприпустимим розглядати посаду Президента 

України в якості можливого об’єкту лобіювання.  

Аналізуючи статус Національного банку України, зазначимо, що згідно 

ст. 6 Закону України "Про Національний банк України", основною його 

функцією є забезпечення стабільності грошової системи України. Ст. 53 

вказаного Закону закріплює гарантії невтручання органів законодавчої та 

виконавчої влади, їх посадових осіб в діяльність Національного банку. 

Виходячи із зазначеного, логічною виглядає заборона здійснення 

лобістського впливу на діяльність вказаної державної установи. Крім того, на 

нашу думку, Конституції та законам України суперечать положення ст.ст. 12, 

17 та 18 законопроекту. Адже вказані норми фактично передбачають участь 

іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в здійсненні лобістської 

діяльності в Україні. 

Такими, що суперечать законодавству України, виглядають і 

положення ст. 30 законопроекту. Вказана норма передбачає, що народні 

депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи органів державної 

влади та місцевого самоврядування мають право укладати контракти з 

лобістами, згідно з якими виконується робота за додаткову винагороду. У той 

же час ст. 8 Закону України "Про статус депутата місцевих рад" забороняє 

депутатам отримувати гонорари та винагороди безпосередньо чи 

опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ними депутатських 

повноважень. Вже згадувана нами ст. 8 Закону України "Про статус 

народного депутата України" забороняє народним депутатам 

використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих, 

цілях. Крім того, на думку Д.С. Базилевича та В.Ф. Нестеровича, наявність 

такої норми створює умови для маскування під укладення контракту надання 

хабара службовій особі. 

Невиправданим виглядає і включення питання про примусовий розпуск 

всеукраїнських та міжнародних лобістських утворень до юрисдикції 

Конституційного Суду України. Справді, в ряді країн, наприклад, у ФРН 
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питання про відповідність нормам Конституції програмних положень та 

діяльності політичних партій і громадських організацій входить до 

компетенції конституційного суду. В Україні ж Конституція (ст. 150) та 

Закон України "Про Конституційний Суд України" чітко визначають 

повноваження Конституційного Суду. Це встановлення відповідності 

Конституції законів, інших актів Верховної Ради, Президента, Кабінету 

Міністрів; офіційне тлумачення законів України; висновок щодо дотримання 

процедури імпічменту. Для розгляду таких питань як примусовий розпуск 

об’єднань громадян існують суди загальної юрисдикції. Вказана норма буде 

створювати необґрунтовані перешкоди особам, що бажають здійснювати 

лобістську діяльність. 

Крім того, на наш погляд, конструкція та термінологія законопроекту є 

також дещо недосконалою та суперечливою. В проекті є два визначення 

терміну «лобіювання» (ст. 1, 3), два визначення термінів «лобіст» та 

«професійний лобіст» (ст. 3,7), які дещо різняться між собою; наявність 

одночасно таких дефініцій як лобіст, лобістське утворення, лобістське 

об’єднання без пояснень співвідношення між ними. Слід також погодитись з 

думкою Д.С. Базилевича та В.Ф. Нестеровича про те, що використання у 

понятті «лобіст» категорії «групи інтересів» для позначення замовника 

лобістських послуг призводить до колізії правових норм безпосередньо у 

законопроекті, оскільки автори при розкритті змісту поняття «професійний 

лобіст» за аналогічної ситуації використовують вже інший термін – «клієнт». 

Крім того, термін «група інтересів» є політологічною науковою категорією і 

його використання як юридичного поняття вважається некоректним. 

Перейдемо до розгляду проекту Закону України "Про правовий статус 

груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських груп) у Верховній Раді 

України" № 3188-1 від 3 листопада 1999 року, внесеного народним 

депутатом Ю. Сахном. Вказаний законопроект в якості суб’єкту лобізму 

визначає групи, об’єднані спільними інтересами (далі групи спільних 

інтересів) – це об’єднання громадян України, що представляють певні 
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економічні і соціальні інтереси зацікавлених верств і груп населення та 

мають право легальними шляхами впливати на формування законодавства 

України (ст. 1). Ст. 4 законопроекту містить перелік вказаних груп інтересів: 

громадські організації, професійні спілки, організації підприємців або їх 

об’єднання, міжпартійні і робочі групи, міжпарламентські групи. 

Законопроект зазначає, що в якості груп спільних інтересів по здійсненню 

лобістського впливу можуть виступати громадські організації, організації 

профспілок та підприємців лише з всеукраїнським статусом (ст.ст. 5,6). В 

якості об’єкту лобістського впливу законопроект визначає народних 

депутатів України, їх фракції і групи, комітети і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України (ст. 3). 

Законопроект містить також обмеження на здійснення впливу стосовно 

Голови Верховної Ради України, його заступників, працівників структурних 

підрозділів Секретаріату і Управління справами Верховної Ради України. На 

наш погляд, вивід із сфери лобістського впливу Голови Верховної Ради 

України та його заступників є слушним, адже Конституція та Закон України 

"Про Регламент Верховної Ради України" наділили їх значними 

організаційними повноваженнями по забезпеченню діяльності українського 

парламенту. Так, Голова Верховної Ради веде засідання та організовує роботу 

Верховної Ради України, підписує акти, прийняті Верховною Радою (ст. 88 

Конституції України). Ст.ст. 27, 28, 78, 80 Закону України "Про Регламент 

Верховної Ради України" закріплюють широкі повноваження Голови 

Верховної Ради України та його заступників як при проведенні засідань 

парламенту, так і при здійсненні підготовки до них, зокрема, з питань 

законопроектної роботи, що можуть використовуватись для впливу на 

обговорення та прийняття депутатами рішень.   

Серед дискусійних положень законопроекту відзначимо наступні. Як 

ми вже зазначали, термін «група інтересів» має більше політологічне 

значення. Крім того, спірним виглядає закріплення таких суб’єктів лобізму як 

міжпартійні та міжпарламентські депутатські групи. На наш погляд, народні 
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депутати України як представники народу мають лобіювати інтереси його 

певних груп, проте з цією метою зацікавлені особи (лобісти) повинні 

офіційно звертатись до парламенту. В разі їх реєстрації спілкування лобістів 

та депутатів має бути відкритим і прозорим, про що обидві сторони повинні 

звітувати. Отже, реєструватись мають саме «зовнішні» лобісти. Що ж до 

відстоювання депутатами власних інтересів, то, як ми вже зазначали, Закон 

України "Про статус народного депутата України" забороняє їм 

використовувати свої повноваження в особистих цілях. Спірним є положення 

про створення міжпарламентських лобістських груп (ст. 8), адже вказані 

групи можуть виступати засобами впливу з боку іноземних державних 

структур, зокрема, іноземних парламентів. На наш погляд, діяльність в сфері 

міждержавних  відносин не може бути предметом лобістських дій. 

Виглядають дискусійними і окремі положення про реєстрацію 

позапарламентських груп інтересів, зокрема, необхідність сплати 

реєстраційного збору та збір підписів 130 народних депутатів. Вказані 

вимоги, особливо остання, будуть значною мірою безпідставно звужувати 

можливості громадськості по представленню своїх інтересів у парламенті та 

забезпечувати доступ до Верховної Ради лише «своїм» лобістам. Також, на 

наш погляд, більш вдалим було б закріплення вимоги до народних депутатів 

України при роботі у комітетах обов’язково розглядати письмові пропозиції 

лобістів, а не обов’язково враховувати їх. Адже до парламентарів можуть 

надходити зовсім протилежні пропозиції. Слід зазначити, що в законопроекті 

не вказані дії, які є підставою накладання санкцій на лобістів, не визначений 

також порядок контролю за їх діяльністю. 

Розглянемо положення проекту Закону України "Про регулювання 

лобістської діяльності в органах державної влади", оприлюдненого 

25.09.2003 р. народним депутатом України А. Ткачуком. Ст. 2 проекту 

визначає лобістську діяльність як взаємодію юридичних та фізичних осіб з 

органами державної влади з метою здійснення впливу на розробку та 

прийняття вказаними органами нормативно-правових актів та інших рішень в 



 

 

145 

особистих інтересах або інтересах окремих клієнтів. Вказана норма в якості 

суб’єкта лобістської діяльності закріплює лобіста – громадянина України, що 

здійснює як безоплатно, так і за грошову або іншу винагороду (гонорар) 

лобістську діяльність в інтересах третіх осіб (клієнтів), який зареєструвався в 

якості лобіста і отримав ліцензію на право заняття лобістською діяльністю у 

встановленому законом порядку. При цьому клієнт – це українські та 

іноземні комерційні та некомерційні організації, що захищають свої інтереси. 

Законопроектом також передбачена діяльність лобістських організацій 

(компаній) – юридичних осіб, основними статутними завданнями яких є 

надання лобістських послуг (ст. 2). Свою діяльність вказані компанії 

здійснюють виключно через зареєстрованих лобістів (ст. 6), отже вони не є 

суб’єктами лобіювання.  

Законопроект передбачає «подвійну» реєстрацію лобістів. Реєстрацію 

лобістів та видачу їм ліцензій на здійснення вказаної діяльності здійснює 

Міністерство юстиції. Для видачі ліцензії, яка діє три роки, лобістом 

заповнюється картка встановленої форми та сплачується збір в розмірі десяті 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Міністерство юстиції регулює 

діяльність лобістів; аналізує та оприлюднює їх звіти; веде реєстр виданих та 

анульованих ліцензій; за наявності підстав звертається до суду з вимогою про 

стягнення з лобістів штрафу або анулювання ліцензії (ст. 7, 8, 17). У звітах 

лобісти повідомляють про своїх клієнтів; витрачені кошти та отриманні 

результати. Для взаємодії з конкретною державною установою лобістам 

необхідно отримати акредитацію в ній, для чого він звертається з 

відповідною заявою. Слід зазначити, що рішення про відмову у наданні 

ліцензії або акредитації лобіст може оскаржити в суді (ст.ст. 7, 15).  

Сфера дії законопроекту розповсюджується на Верховну Раду України 

та органи виконавчої влади, лобістська діяльність у суді забороняється. Крім 

того, лобістами не можуть бути: експерти, консультанти; особи, що займають 

посади в органах державної влади, або протягом року звільнився з органів 

державної влади;  іноземці; судимі; особи, що не мають вищої освіти тощо. 
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Клієнтами лобістів можуть бути тільки недержавні організації (ст.ст. 3, 9, 10). 

Методами лобістської діяльності визначаються такі: подання до органів 

державної влади інформації та проектів рішень; участь в роботі комітетів, 

комісій, інших структур Верховної Ради та органів виконавчої влади; усні, 

телефоні, інші контакти з депутатами та держслужбовцями; виступи та 

публікації в ЗМІ. Лобіст має право в судовому порядку оскаржити дії 

посадової особи, яка перешкоджає його діяльності (ст. 13, 14). Серед вад 

законопроекту слід відзначити його дещо суперечливу конструкцію. Адже, 

лобістська діяльність визначається в ньому як взаємодія фізичних та 

юридичних осіб із органами влади (ст. 2), а лобістські дії можуть виконувати 

виключно фізичні особи. Дискусійним виглядає обмеження лобістської 

діяльності тільки стосовно суду. Тобто за логікою авторів законопроекту 

лобістський вплив може здійснюватись стосовно правоохоронних та 

контролюючих структур. З тексту законопроекту не зрозуміло, чи дозволяє 

він лобіювання в органах місцевого самоврядування. Крім того, такі 

обмеження як здійснення лобіювання тільки особами з вищою освітою та 

визначення в якості клієнтів виключно юридичних осіб, на наш погляд, 

необґрунтовано звужують поле лобізму. 

Першою статтею проекту Закону України "Про діяльність лобістів у 

Верховній Раді України" № 8429 від 9.11.2005 р., внесеного народним 

депутатом України І. Гринівим, передбачено, що лобіст – це зареєстрований 

у Верховній Раді України у встановленому порядку громадянин України, 

який на платній або безоплатній основі від імені та в інтересах юридичної 

особи (клієнта), в межах і у спосіб, не заборонені Конституцією України, 

законами України, здійснює вплив на суб’єктів, перелік яких визначено цим 

Законом, з метою впливу на розробку, обговорення і прийняття проектів 

законів України та інших рішень Верховної Ради України (лобістський 

вплив). В якості об’єктів лобістського впливу ст. 3 законопроекту називає 

народних депутатів України, комітети та тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України. Ст. 5 проекту встановлює обмеження лобістської 
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діяльності в залежності від предмету впливу: прийняття нормативно-

правових актів індивідуального характеру; здійснення лобістського впливу, 

спрямованого на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 

ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. 

Вказана норма законопроекту містить також перелік заборонених методів 

лобіювання: погрози, надання народним депутатам України грошей, 

безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, 

кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей лобістом або організацією, 

засновником, власником або членом керівного органу якої є лобіст.  

Ст. 4 проекту встановлює дозволені методи лобіювання: 

розповсюдження серед народних депутатів України пропозицій щодо 

необхідності прийняття нових законів України або змін до них, 

інформаційно-аналітичних матеріалів, результатів соціологічних досліджень; 

прийом народним депутатом України лобіста; надсилання на ім'я народного 

депутата України поштою заяв, скарг та пропозицій; телефоні розмови; 

телеграфні або факсимільні повідомлення; присутність на засіданнях 

комітетів або тимчасових спеціальних комісій парламенту та участь в їх 

роботі (ст. 6). Законопроектом передбачено також надання переліку 

відповідних документів та сплату реєстраційного збору. Вказаний підрозділ 

Апарату парламенту здійснює нагляд за діяльністю лобістів. 

Позитивними рисами законопроекту є закріплення обов’язку лобістів 

подавати після кожної сесії детальний звіт, в якому зазначаються всі 

лобістські дії та витраченні на них кошти (зведений звіт про лобістську 

діяльність оприлюднюється щорічно (ст.ст. 7, 12)); закріплення засобів 

нагляду за діяльністю лобістів, зокрема, відвідання публічних заходів, що 

проводяться лобістами за участі депутатів, отримання копій 

розповсюджуваних лобістами матеріалів (ст. 9). У разі порушень з боку 
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лобіста до нього застосовуються такі санкції як попередження, зупинення дії 

свідоцтва на відвідання Верховної Ради, анулювання свідоцтва (ст. 10). Серед 

вад законопроекту слід відзначити те, що в якості клієнта лобіста можуть 

виступати тільки юридичні особи, а також вимогу про сплату реєстраційного 

збору в розмірі 50 мінімальних заробітних плат помножену на кількість 

комітетів парламенту, які буде відвідувати лобіст. При цьому реєстрація діє 

лише протягом сесії. Вказані вимоги, особливо остання, значно обмежують 

можливості громадськості по здійсненню лобіювання. 

Завершуючи розгляд законодавчих ініціатив, проаналізуємо положення 

проекту Закону України "Про регулювання лобістської діяльності в Україні", 

внесений до Верховної Ради народним депутатом від Партії регіонів 

Валерієм Коновалюком. За словами його автора, даний законопроект 

покликаний врегулювати лобістську діяльність в Україні, яка хоча офіційно й 

не визнана українським законодавством, але здійснюється в органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Законопроект пропонував 

врегулювати лобістську діяльність, що проводиться в таких органах 

держвлади та місцевого самоврядування: Верховна Рада; Адміністрація 

Президента; Кабінет Міністрів; міністерства й інші центральні органи 

виконавчої влади; Верховна Рада Криму; Рада міністрів АРК; сільські, 

селищні, міські, районні й обласні ради. 

Документ визначав поняття «лобіювання» як здійснений на замовлення 

законний вплив зареєстрованих і акредитованих в установленому порядку 

осіб (лобістів) на органи державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при розробці та прийнятті ними нормативно-

правових актів. Лобістами при цьому можуть виступати як зареєстровані 

фізичні або юридичні особи. Державну реєстрацію лобістів пропонувалося 

покласти на Міністерство юстиції України, яке веде Реєстр лобістів України. 

При цьому лобістові необхідно було кожні три місяці звітувати перед 

відомством про свою діяльність. Держконтроль і нагляд за діяльністю 

лобістів повинні було здійснювати Мін’юст, правоохоронні органи, органи 
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державної податкової служби та прокуратури та інші органи державної влади 

в межах своїх повноважень і встановленими законодавством України чином. 

Загалом, лобістська діяльність визначалася в якості «підприємницької 

діяльності з надання лобістських послуг», а лобістські послуги – як 

діяльність лобіста, яка включає в себе лобіювання та інші заходи з підготовки 

та планування лобіювання [16]. 

Крім розмитого змісту понять, головним недоліком (не враховуючи 

обставину того, що текст законопроекту містив низку фразеологічних і, 

навіть, пунктуаційних помилок, а це свідчило про те, що його банально 

фахово не вичитували [16] проекту В. Коновалюка була відсутність 

прописаних механізмів забезпечення гласності лобіювання. Неприйнятним 

наслідком цього було унеможливлення українського суспільства знання того, 

хто впливає на процес прийняття тих чи інших рішень, у який спосіб і на 

кого здійснюється такий вплив, а відтак – бути позбавлення 

поінформованості щодо політичних сил і конкретних осіб, які б несли 

політичну відповідальність за прийняття відповідних рішень. 

Варто ще зазначити, що 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України у 

другому читанні підтримала урядовий проект закону про основи державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–

2017 роки (№ 1699-VII). Законом затверджуються основи державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки та вносяться зміни до Закону "Про засади запобігання та протидії 

корупції", згідно з якими, зокрема координацію реалізації затвердженої 

Верховною Радою антикорупційної стратегії здійснює спеціально 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики. 

Антикорупційна стратегія спрямована на досягнення таких результатів: 

1) створення в Україні системи прийняття рішень з антикорупційної 

політики на основі аналізу достовірних даних про корупцію, моніторингу 

виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним 

спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у 
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партнерстві з громадянським суспільством, а також формування громадської 

підтримки в подоланні корупції; 

2) створення прозорих принципів фінансування виборів, діяльності 

політичних партій, усунення коррупціонногенних ризиків у діяльності 

виборних органів, посилення громадського контролю над їх діяльністю; 

3) створення системи високопорядною та професійної публічної 

служби відповідно до міжнародних стандартів і кращим світовим досвідом; 

4) запровадження ефективних антикорупційних програм в центральних 

органах виконавчої влади, а також на державних підприємствах, 

забезпечення для суспільства прозорості їх діяльності; 

5) продовження реформування законодавства про державні закупівлі з 

метою усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи 

проведення державних закупівель; 

6) реформування судової влади в Україні й усунення ризиків корупції в 

судочинстві та діяльності органів кримінальної юстиції; 

7) усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування 

сприятливого для відмови від корупційної практики клімату бізнесу та 

нетолерантного ставлення бізнесу до корупції; 

8) реалізація права осіб на доступ до інформації, забезпечення 

відкритості суспільно необхідної інформації, яка може використовуватися 

для виявлення та припинення корупційної практики, дієвий державний 

контроль над реалізацією відповідного законодавства; 

9) створення системи інструментів, які уможливлять ефективне 

виявлення та розслідувати корупційних злочинів; 

10) формування в суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції. 

Окреме питання у законі приділяється проблемам лобізму. Так, у 

розділі, присвяченому запобіганню корупції, непрозоре та незаконне 

лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес-структур визначається як одна 

з головних проблем, що стимулює корупцію на найвищому державному 

рівні. Для запобігання і викорінення корупційних проявів лобізму 
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антикорупційна стратегія передбачає проведення низки заходів, а саме 

прийняття відповідного законодавства щодо визначення правових засад 

лобіювання та унормування лобіювання як легального демократичного 

шляху взаємодії громадянського суспільства та правової держави. Такий 

законодавство на думку авторів стратегії має містити: 

 визначення легальних форм і способів лобіювання; 

 створення законодавчих перепон для корупції у правотворчій сфері; 

 передбачення захисту суб’єктів правотворення від незаконного впливу 

на їхню діяльність; 

 передбачення інформування громадськості про те, хто і чиї інтереси 

лобіює в органах державної влади; 

 створення ефективних механізмів контролю за лобіюванням; 

 запровадження юридичної відповідальності для учасників лобістських 

правовідносин і визначення відповідних санкцій за незаконне лобіювання. 

Вже у 2016 році ідея ухвалення спеціального закону про лобіювання 

знову почала обговорюватись у верховній Раді України. Інститутом 

професійного лобіювання та адвокасі, а також деякими народними 

депутатами в липні 2015 року запропоновано проект закону "Про відкритість 

та прозорість здійснення лобіювання в Україні" (в останньому варіанті – 

закон "Про лобіювання". Серед задекларованих завдань розробники 

передбачають наступні: 

 забезпечення реалізації конституційного права громадян брати участь в 

управлінні державними справами, зокрема шляхом визначення правових 

основ лобіювання; 

 сприяння активному залученню громадян, інститутів громадянського 

суспільства та суб’єктів господарювання до процесу прийняття нпа; 

 мінімізація проявів корупції та злочинів у сфері службової діяльності в 

процесі прийняття (участі в прийнятті) органами державної влади, їх 

посадовими і службовими особами нормативно-правових актів; 



 

 

152 

 посилення прозорості та ефективності діяльності органів державної 

влади, їх посадових і службових осіб.  

Розглянувши законодавство України, яке стосується участі 

громадськості в прийнятті владних рішень, а також наявні законопроекти у 

вказаній сфері, спробуємо висловити власні пропозиції з легалізації явища 

лобізму в Україні. Як вже було зазначено, на наш погляд, необхідним є 

прийняття окремого закону України, що буде регламентувати здійснення 

лобістської діяльності, та закріплення норм про лобіювання в діючих 

нормативних актах. Також виглядає доцільним прийняття низки нормативно-

правових актів з питань державної служби та типового статуту місцевої 

територіальної громади, в яких необхідно закріпити окремі положення 

стосовно лобістської діяльності.  

Так, ми вважаємо за необхідне обмежити предмет лобістського впливу 

положеннями, викладеними в ст. 9 проекту Закону України № 3188 

народного депутата України І. Шарова та ст. 5 проекту Закону України № 

8429 народного депутата України І. Гриніва [13]. Разом із тим, вказаний 

перелік обмежень предмету лобістської діяльності доцільно доповнити 

наступними положеннями: «також забороняється здійснення лобістських дій 

з метою впливу на прийняття рішень (законодавчих та інших нормативних 

актів) з питань: внесення змін до Конституції України; виборчого 

законодавства; державного будівництва та судоустрою; зовнішньої політики; 

оборонної політики; національної безпеки; правоохоронної діяльності; 

монетарної політики; амністії».  

Що ж до встановлення обмежень лобіювання стосовно об’єктів впливу, 

то, як зазначалось вище, слід погодитись із пропозиціями про заборону 

лобістського впливу щодо судових органів, Збройних Сил (доцільніше 

визначити Міністерство оборони України), ДПСУ, Служби безпеки України, 

Міністерства внутрішніх справ (ст. 10 законопроекту № 3188 І. Шарова), 

стосовно Голови Верховної Ради України, його заступників (ст. 3 

законопроекту № 3188-1 Ю. Сахна). Також, варто врахувати пропозицію 
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народного депутата України А. Ткачука про неможливість здійснення 

лобістської діяльності експертами, консультантами та радниками органів 

державної влади. Слід доповнити також включення експертів, консультантів 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування до переліку 

посадових осіб, стосовно яких забороняється здійснення лобізму.  

У дисертаційному дослідженні ми вже розглядали причини, що 

обумовлюють, на нашу думку, неможливість здійснення лобістської 

діяльності стосовно судових органів, Президента України, прокуратури, 

Служби безпеки України, МВС, Центральної виборчої комісії,  

Національного банку України. Розглядаючи таких посадових осіб як 

Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр міністр 

України необхідно відзначити їх особливі повноваження та місце у сфері 

виконавчої  влади. Так, згідно ст. 44 Закону України "Про Кабінет Міністрів 

України", Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету міністрів 

України та координує діяльність його членів; формує проект засідання уряду, 

скликає засідання уряду та головує на них; має значні установчі 

повноваження; в разі відсутності Прем’єр-міністра його повноваження 

виконують Перший віце-прем’єр-міністр або віце-прем’єр міністр згідно з 

розподілом повноважень. Відповідно до ст. 45 Закону України "Про Кабінет 

Міністрів України", Перший віце-прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністри 

організують виконання програми діяльності уряду, очолюють відповідний 

урядовий комітет, забезпечують підготовку питань для розгляду на 

засіданнях Кабінету Міністрів України. Звідси доцільною виглядає 

необхідність виводу голови уряду та його заступників зі сфери лобіювання. 

Що ж до таких посадових осіб як голова та секретар місцевої ради, то згідно 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вказані посадові 

особи скликають сесії ради та повідомляють про їх проведення, забезпечують 

підготовку сесії та питань, що виносяться на її розгляд, ведуть засідання сесії, 

координують діяльність постійних комісій ради (ст. 46, 50, 55), й тому 

повинні бути вільними від впливу з боку зацікавлених осіб.  
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Розглядаючи питання щодо прав лобістів, вважаємо доцільним 

рекомендувати закріпити наступні права: 1) отримувати проекти рішень, що 

готуються до прийняття відповідним державним органом; 2) направляти 

зауваження до проектів рішень і власні пропозиції з прийняття нормативних 

актів, або змін до них; 3) брати участь в роботі комітетів Верховної Ради, 

комісій та робочих груп місцевих рад, робочих груп органів виконавчої 

влади; 4) ініціювати проведення громадських слухань, конференцій, 

«круглих столів» тощо. Ступінь лобістського впливу, на наш погляд, повинна 

залежати від рівня владних структур. Так, народні депутати України, члени 

уряду зобов’язані розглядати пропозиції лобістів, в той час як депутати 

місцевих рад розглядають ці пропозиції, а в разі дотримання лобістами 

певної процедури (місцевої ініціативи, громадських слухань тощо), 

зобов’язані враховувати їх у своїй діяльності та розглянути на сесії ради. 

Контакти лобістів з державними службовцями та депутатами, на наш 

погляд, необхідно детально регламентувати. Так, державні службовці та 

депутати можуть спілкуватись виключно з зареєстрованими в їх установі 

лобістами; їхні спілкування мають відбуватись виключно в службових 

приміщеннях державних установ; про кожне спілкування з лобістами 

державний службовець або депутат складає письмовий звіт, який 

доповідається в орган реєстрації лобістів; у разі врахування державним 

службовцем пропозицій лобістів, він доповідає вказані пропозиції під час 

відповідних засідань державного органу або місцевої ради з обов’язковим 

викладенням відомостей про лобіста та його клієнта. Самі лобісти мають 

складати детальні звіти про свою діяльність щоквартально. 

Розглядаючи питання реєстрації лобістів, доцільно було б запровадити 

їх реєстрацію в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, 

стосовно яких здійснюється лобіювання. Крім того, виглядає доцільним 

ведення Загального Реєстру лобістів, наданих та скасованих дозволів на 

здійснення лобістської діяльності. На наш погляд, ведення зазначеного 

реєстру та нагляд за лобістською діяльністю може здійснювати Головне 
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управління державної служби України. Згідно з Положенням про Головне 

управління державної служби України, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 1180 від 26.09.2007 р., зазначений центральний орган 

виконавчої влади забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері 

державної служби; здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених 

законодавством України про державну службу; надає роз’яснення щодо 

застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування; проводить службові розслідування стосовно 

додержання державними службовцями  законодавства про державну службу, 

фактів порушення етики поведінки державного службовця. Тому, доцільним 

виглядає здійснення «подвійного» контролю за лобістською діяльністю: як з 

боку структурних підрозділів органу, до якого звернувся лобіст, так і з боку 

Головного управління державної служби України. 

Отже, в законопроекті доцільно закріпити наступне: «реєстрація 

лобістів у Верховній Раді України здійснюється спеціальним підрозділом 

Апарату Верховної Ради України; реєстрація лобістів у Кабінеті Міністрів 

України здійснюється спеціальним підрозділом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; реєстрація лобістів у центральному або місцевому органі 

виконавчої влади, Верховній Ради та Раді Міністрів Автономної Республіки 

Крим здійснюється у відповідних спеціальних підрозділах; реєстрація 

лобістів у місцевій раді здійснюється спеціальним підрозділом апарату 

(виконкому) ради, а в разі його відсутності реєстрацію здійснює секретар 

місцевої ради. Перед реєстрацією відповідний підрозділ або секретар 

місцевої ради перевіряє документи, надані лобістом, а також перевіряє у 

загальному реєстрі лобістів, чи не заборонено лобісту, що реєструється, 

здійснення лобістської діяльності.  

У разі неналежного оформлення документів заявнику надається термін 

для усунення недоліків. Після реєстрації лобіста дані стосовно нього та його 

клієнта (у разі наявності) направляються до відповідного підрозділу 

Головного управління державної служби України або його територіального 
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органу для включення відомостей до Загального Реєстру лобістів, наданих та 

скасованих дозволів на здійснення лобістської діяльності. Підрозділ, що 

здійснює реєстрацію лобістів, щоквартально надає звіти лобістів про їх 

діяльність, а також звіти державних службовців та депутатів про спілкування 

з лобістами до відповідного підрозділу Головного управління державної 

служби України, або до його територіального органу».  

Також, в законопроекті слід визначити порядок проведення 

розслідувань фактів порушення умов лобістської діяльності. Слід зазначити, 

що у розглянутих нами законопроектах, зокрема, проекті І. Гриніва виписані 

умови застосування санкцій до лобістів за здійснення ними відповідних 

порушень. Проте, жоден з проектів не передбачає нагляду за діяльністю 

державних службовців та їх звітність. На наш погляд, у законопроекті 

доцільно закріпити наступне: «нагляд за умовами здійснення лобістської 

діяльністю здійснюють відповідні реєструючи підрозділи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також відповідні підрозділи 

Головного управління державної служби України, або його територіальних 

органів. Для розслідування порушень умов лобістської діяльності 

створюються спеціальні комісії до складу яких входять: при розслідуванні 

лобістських інцидентів у Верховній Раді України – народні депутати 

України, представники відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради 

України та Головного управління державної служби України; у Кабінеті 

Міністрів України та у центральному органі виконавчої влади – 

представники відповідних реєстраційних підрозділів та Головного 

управління державної служби України; у місцевих органах виконавчої влади, 

органах місцевого самоврядування, Верховній Ради та Раді Міністрів 

Автономної Республіки Крим – представники відповідних реєстраційних 

підрозділів або секретар місцевої ради, представники територіального органу 

управління державної служби України та депутати відповідних рад. 

За результатами розслідування лобістських інцидентів складається звіт, 

що затверджується членами комісії та підлягає обов’язковому 
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оприлюдненню. У разі незгоди члена комісії із звітом його зауваження також 

підлягають оприлюдненню. У разі наявності у діях лобіста або державного 

службовця ознак кримінального або адміністративного правопорушення звіт 

направляється до прокуратури. В разі наявності порушень з боку лобіста 

реєструючий орган приймає рішення про позбавлення лобіста права 

здійснювати вказану діяльність протягом 1–3 років. Вказане рішення може 

бути оскаржене у суді. У разі наявності порушень з боку державного 

службовця звіт направляється до його керівника для прийняття рішень 

відповідно до Закону України "Про державну службу". У разі наявності 

порушень з боку посадових осіб, звільнення яких належить до компетенції 

Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або 

місцевих рад, звіт направляється для його розгляду на сесії Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради». 

Окрім прийняття Закону України, що буде регламентувати здійснення 

лобістської діяльності, в Законі України "Про Регламент Верховної Ради 

України", Регламенті Кабінету Міністрів України, регламентах міністерств, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади доцільно закріпити 

положення про порядок реєстрації та звітності лобістів, їх права та обов’язки, 

порядок нагляду за їх діяльністю та порядок розслідування лобістських 

інцидентів. Крім того, виглядає доцільним прийняття типового статуту 

місцевої територіальної громади, в якому слід закріпити умови діяльності 

лобістів, а також чіткий порядок здійснення місцевих ініціатив в залежності 

від кількості населення територіальної громади. Вказаний порядок 

проведення місцевих ініціатив не повинен бути занадто складним для 

виконання та обов’язково передбачати можливість усунення недоліків при 

наданні реєстраційних документів до органу місцевого самоврядування. Крім 

того, Указом Президента України № 742 від 11.09.2006 р. "Про Концепцію 

подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»" передбачено 

розроблення та прийняття Кодексу поведінки державних службовців та 

Адміністративно-процедурного кодексу України. На наш погляд, при 
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розробці та прийнятті вказаних нормативно-правових актів слід закріпити 

чіткий порядок спілкування державних службовців з лобістами та надання 

відповідних звітів до контролюючих структур.  

 

Висновки до розділу 3 

 

В розвинених західних державах накопичено значний досвід правової 

регламентації лобізму, який потребує вивчення і використання в Україні з 

метою запобігання та обмеження його можливих негативних проявів. 

Запровадження лобізму в жорсткі правові рамки, чітке законодавче 

регулювання, тобто правова інституціоналізація лобізму, без сумніву, можуть 

дати позитивний ефект і сприятимуть зміцненню української незалежності й 

ефективності держави в цілому. Слід вести мову й про те, як узаконити 

цивілізований лобізм, аби законодавчо підтримати цей вкрай важливий 

демократичний інститут, не давши вихолостити його потенційне значення 

для розвитку системи відносин держава–суспільство. 

Попри те, що місцем виникнення політичного лобізму з часів раннього 

Модерну і є британський парламент, країною-лідером із найбільшим 

досвідом політичної та судової практики й законодавчого забезпечення 

протягом півтора століття залишаються США. Також досконало розроблена 

правова база лобістської діяльності в Канаді й Австралії. В усіх цих і деяких 

дрібніших державах діють національні різновиди інституціональної 

плюралістичної (або англосаксонської) моделі реалізації лобіювання. Другою 

зразковою групою країн, в яких успішно функціонує лобізм як 

представницький інститут, є Австрія, Італія, Німеччина, Франція, Японія та 

ін., що втілюють у себе інституціональну корпоративну (або континентально-

європейську) модель. 

Зважаючи на належність української правової системи до романо-

германської правової сім’ї, несуперечливою видається розробка вітчизняного 

лібістського законодавства за принципами інституціональної корпоративної 
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моделі. При цьому, більшість дослідників наполягають на запровадженні в 

Україні саме німецького зразка регулювання даного типу лобізму, оскільки 

всередині інституціональної корпоративної моделі також можна виокремити 

підтипи: німецький (лобізм є легальним видом діяльності, однак 

спеціального закону про лобізм не існує) і французької (лобіювання є 

незаконним, однак існує Соціально-економічна рада, що складається з 

представників професійних груп країни, який виконує роль своєрідного 

«лобістського парламенту»). 

Німецький приклад приваблює, як мінімум визнанням доцільності 

існування лобізму як законної політичної практики, чого вимагають 

українські фахові кола. В палатах Бундестагу представлені кілька сотень 

лобістських структур федерального рівня. Завдяки реєстрації лобістські 

структури отримують офіційну можливість взяти участь в роботі профільних 

комітетів, відкрито формулювати свої думки на відкритих слуханнях і таке 

інше. Фактично превалюють саме експертні лобістські інструменти. 

Лобістські організації – це професійні експертні співтовариства, тільки не 

випадкові (як в українській практиці створення робочих груп), а 

інституціоналізовані – офіційно зареєстровані, мають чітко окреслене коло 

компетенції. Досвід Німеччини може дійсно бути використаний в Україні, 

принаймні, на етапах підготовки законопроектів. Це буде сприяти не тільки 

якісному розвитку самого інституту лобізму, але й підвищить якість 

законодавства. Експертні інструменти, на наш погляд – це, можливо, 

найбільш цивілізовані оптимальні методи впливу громадянського суспільства 

на законотворчий процес. 

Навряд чи варто однобічно переймати якусь одну модель: американську, 

німецьку чи французьку, тим паче, що дві останні, як і Австрія та Японія, 

історично увібрали в себе безліч положень англо-саксонського 

інституціонального плюралізму. Українські реалії не дозволяють 

застосовувати в повній мірі практику, характерну для розвинених держав. 

Сучасна Україна – це держава, що тільки стала на шлях системної 
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демократизації, з високим ступенем корупції та посттоталітарного 

бюрократизму, де поки відсутні професійні лобістські структури. Це 

виокремлює ще одну складову в становленні вітчизняного лобізму, без якї 

останній неможливий суб’єктно – професійні агенти лобіювання. Проте, їхнє 

визнання в даному статусі уможливлюється, знову ж таки, тільки з 

закріпленням їх місця законодавчо.  

Поки що в Україні не сформовано законодавчого регулювання 

лобістської діяльності, хоча для його створення є всі передумови, крім 

одного – правової держави з верховенством закону. Проте, існує 

формалізоване конституційно-правове підґрунтя, з якого можуть прорости 

паростки законодавства щодо лобізму. Не менш важливою передумовою для 

цього є інтенсифікація науково розроблених із початку ХХІ століття 

законопроектів. Кваліфіковані висновки та професійні рекомендації 

ґрунтуються на широкому опрацюванні досвіду лобіювання зарубіжних країн 

і спрямовані на вироблення вітчизняної моделі лобізму, вбираючи в себе 

найдієвіші здобутки різних політичних систем (Канади, Польщі, США, 

Франції, ФРН, Японії). Перший крок для цього – запровадження відповідного 

закону.  

Існуючі законопроекти у 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 та пов’язаних із ним понять; сфери лобістської 

діяльності та її обмеження; порядок реєстрації лобістів і нагляду за 

діяльністю як лобістів, так і об’єктів лобіювання; права й обов’язки 

учасників лобістських відносин; порядок розслідування порушень у сфері 

лобістської діяльності; 2) закріпити норми про лобіювання в діючих 

нормативних актах, зокрема, Законі України "Про Регламент Верховної Ради 
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України" й у Регламенті Кабінету Міністрів України; 3) прийняти 

нормативно-правові акти з питань державної служби й 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 і прозорий 

порядок взаємодії представників влади з лобістами. 

Відтак, побудова в українському суспільстві «цивілізованого» лобізму – 

це звикання до «гри за правилами в одному місті», перекрокування яких 

може номінуватися як корупція, кумівство, клієнталізм, персоналізм тощо, 

залежно від мети, методу та засобу його здійснення й нести відповідні 

санкції: від адміністративних штрафів, до кримінального покарання. Крім 

цього, як показує накопичений досвід, подібне регулювання має бути 

частиною більш широких зусиль щодо підвищення прозорості звітності, а 

також участі громадян. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити 

висновок, що лобістська діяльність взагалі та в Україні зокрема за тривалий 

період свого існування зазнала різні зміни за формою і змістом, але одне 

залишається незмінним – не можна заперечувати важливість цього явища для 

формування стійких зв’язків між бізнесом і державою і загалом – між 

громадянами та державою. 
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ВИСНОВКИ 

 

Лобіювання як складний політичний процес має позитивні та негативні 

сторони. Провести між ними межу можна тільки в законодавчий спосіб. 

Правове регулювання лобізму йшло шляхом визначення не тільки незаконної 

лобістської діяльності, але й форм і методів контролю над законним 

лобізмом. Дослідження теоретико-методологічних засад вивчення лобізму, а 

також практики його функціонування у політичній системі сучасної України 

та зарубіжних країн дає підставу зробити наступні висновки.  

1. Сучасна теорія лобізму знаходить своє відображення в концепціях 

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

теорії мереж, інституційних змін. Застосування неоінституціонального, 

структурно-функціонального та мережевого підходів дозволило уточнити 

зміст категорії «лобізм», яку можна визначити як систему цілеспрямованого 

впливу певних соціальних груп на владні органи 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 характерний: 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-значущих 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 демократичному 

середовищі з громадянським суспільствам. У ситуаціях інституціональних 

спотворень політичної системи, при відсутності правових та інших 

механізмів його контролю інститут лобізму може характеризуватися 

дисфункціональними особливостями, порушуючи стабільність і рівновагу в 
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політичній, соціальній, економічній та культурній сферах, сприяючи появі 

збоїв і деструктивних ситуацій в роботі інших політичних інститутів.  

2. Політична сутність лобістської діяльності характеризується низкою 

ознак: реалізацією права кожного громадянина чи групи представляти 

інтереси в органах державної влади; артикуляцією інтересів різних 

організацій у процесі формування державної політики за допомогою 

спеціальних співробітників або консультантів, найнятих компаніями, 

діловими і професійними асоціаціями, профспілками та іншими групами.  

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 

відіграють роль необхідного сполучної ланки між групою тиску й органами 

державної влади.  

Спільним об’єктом лобістської діяльності є система органів державної 

влади, на яку спрямовано вплив зацікавлених суб’єктів з метою прийняття 

політичних рішень. Як об’єктів лобіювання виділяють органи законодавчої, 

виконавчої, іноді судової влади. Ступінь впливу лобістів на апарат держави 

залежить від сформованих в країні правових норм та політичної практики, а 

також визначається специфікою інтересів групи тиску, можливістю його 

здійснення на різних рівнях державної влади.  

Метою лобістської діяльності є її планований результат, тобто той 

варіант вирішення питання, на досягнення якого спрямовані зусилля лобіста. 

Основним атрибутом мети є предмет. Він, насамперед, визначається 

інтересами груп тиску і виступає у вигляді ресурсу, проблеми або позиції.  

Методи лобістської діяльності – це основні способи й технології, 

використовувані лобістами на практиці (виступи лобістів на слуханнях у 

комітетах і комісіях парламенту; залучення до вироблення нормативних 

документів експертів; здійснення особистих зустрічей, контактів, 

переговорів; фінансування виборчих кампаній та ін.). Використання різних 
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методів (формальних і неформальних) залежить від транспарентності 

відносин груп тиску та органів державної влади, а також від традицій, 

цінностей політичної культури суспільства.  

Політична природа сучасного лобізму багатоаспектна, тому його 

класифікація ґрунтується на декількох критеріях: за суб'єктом (лобізм органів 

державної влади, корпоративний, галузевий, регіональний, іноземний), за 

об’єктом (законодавчий, виконавчий і судовий), за предметом (політичний, 

економічний, соціальний, культурний), за методами (конвенціональний 

(легальний) і неконвенціональний (латентний); прямий і непрямий) та ін.  

Сучасна світова практика лобізму виокремила низку його різновидів – 

GR (зв’язки з органами влади), GPR (громадські зв’язки з органами влади) та 

PA (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. У 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. В свою чергу поняття GPR та PA 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» 

асоціюється з корупцією та зловживаннями. Саме тому його замінюють 

термінами GPR або PA. 
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Базуючись на сукупності критеріїв для типології практичних моделей 

лобізму (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 виокремити наступні: інституціональна плюралістична 

(США, Велика Британія), інституціональна корпоративна (Франція, ФРН), 

неінституціональна корпоративна (Індія, Китай), квазіінституціональна 

корпоративна (Україна, РФ), а також дві теоретичні моделі лобізму: 

квазіінституціональна плюралістична і неінституціональна плюралістична. 

3. Базовими механізмами регулювання лобізму є інформаційний і 

правовий. Перший полягає в наданні законодавцям і держслужбовцям оцінок 

експертів, що підтверджують об’єктивний характер вимог зацікавлених 

суб’єктів, а також передбачають можливість контролювати процес 

лобіювання засобами масової інформації, що, в свою чергу, створює стимули 

для регулювання даної діяльності інститутами громадянського суспільства. 

Правовий контроль полягає в законодавчому забезпеченні лобізму, що 

можливо на основі нормативно-правового регулювання. Такий механізм є 

більш ефективним, оскільки передбачає ведення процедури реєстрації та 

акредитації лобістів, регламентацію взаємовідносин лобістів з клієнтами та 

органами влади, звітність лобістів та ін.  

Аналіз практики правового регулювання лобізму в сучасній Україні 

дозволяє зробити висновок про відсутність на даний час нормативно-

правового акта, що сприяє оптимізації формальної лобістської діяльності, а 

також інших механізмів, здатних встановити конвенціональний характер 

відносин лобістів та органів влади. 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 
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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).  

4. Українську модель лобізму можна ввжати квазіінституціональною 

корпоративною, базовими характеристиками якої є наступні її параметри: 

поширення вертикальних політичних відносин, обмежене використання в 

політичному процесі консенсуальних практик, деформування 

інституціонального ринку. Звідси ключами до розв’язання проблеми 

інституціоналізації лобізму можна вважати горизонтальну підзвітність у 

виробленні та реалізації політичних рішень, налагодження соціального 

діалогу між політичними áкторами та дотримання конституціоналізму та 

верховенства закону для всіх гравців. Найбільш оптимальним для перейняття 

зарубіжного досвіду є німецький підтип інституціональної корпоративної 

моделі за рахунок структурної спорідненості політичних і правових систем 

ФРН та України, а також запозичення вибіркових положень із 

інституціональної плюралістичної, при адаптації до вітчизняних умов. 

Специфіку функціонування лобізму в політичній системі сучасної 

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

домінування корпоративного представництва інтересів, передусім – 

промислово-фінансових груп, модифікованого особливістю 

трансформаційного процесу; по-друге, переважне використання в 

політичному процесі неконвенційних практик взаємодії груп тиску й органів 

державної влади, що є наслідком специфічного розвитку системи соціально-

політичного представництва в період трансформації політичної та 

економічної систем України; по-третє, посилення впливу груп тиску на 

виконавчі структури при збереженні впливу на законодавчі органи влади. 

5. Лобісти переважно використовують неформальні способи 

просування своїх інтересів у владні структури, що детермінує негативну 

позицію масових і елітних груп по відношенню до процесу лобіювання.  
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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 та ін. 

6. У практиці регулювання лобістської діяльності в Україні не склалося 

цілісного підходу до даної проблеми. Аналіз існуючих законопроектів в 

Україні підтверджує, що вони поверхнево та фрагментарно регламентують 

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

та закріпленню інституціональних форм конвенційного лобізму. 

Законодавство України побудовано таким чином, що само по собі не 

сприяє розвитку формального лобізму. Діючі 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; 2) нпа, 

що регулюють участь громадян в здійсненні державної політики в конкретній 

сфері інтересів, яка є об’єктом зацікавленості певних груп впливу; 3) правові 

акти, що встановлюють обмеження на здійснення лобізму в залежності від 

об’єкту можливих лобістських дій і переліку інтересів, які лобіюються. 

Суперечлива практика вітчизняного лобізму свідчить про недостатню 

участь громадськості у прийнятті владних рішень та про декларативний 

характер окремих правових норм. Регулятивний вакуум, який виникає при 

цьому, підміняє повноцінний лобізм неформальними практиками. Насправді, 

проблема куди більш глибша – вона криється на політико-режимному рівні. 

Тобто на рівні характеру функціонування політичної системи в Україні 

закладається ядро дисфункціонування лобізму. Це сфера публічної 

діяльності, в якій неформальні практики вживлюються в політико-правову 

інституціоналізацію суспільного життя. Від того в якій мірі та як подібний 

тип інституціоналізації викривляє цивілізовані стандарти лобізму й залежить 

предметний вимір над чим саме найближчими роками реформаторам 

доведеться працювати.  
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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 тих, ким лобіюють; права й обов’язки учасників 

лобістських відносин; порядок розслідування порушень в сфері лобістської 

діяльності; 2) закріпити норми про лобіювання в діючих нормативних актах, 

зокрема; 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.  

В майбутньому законі необхідно передбачити наступні галузі 

правового регулювання: цілі діяльності лобістів; взаємини лобістів з 

клієнтами, роботодавцями й органами державної влади; обмеження на 

заняття лобістською діяльністю; методи лобістської діяльності; права 

лобістів; порядок реєстрації лобістів; порядок акредитації та роботи лобістів 

в органах державної влади; звітність лобістів; відповідальність лобіста та 

інші положення, значущі для правотворчої діяльності.  

В цілому проведене дослідження дає підставу зробити висновок, що 

процес інституціоналізації лобізму в Україні не завершений, оскільки 

легально даний інститут не вбудований в політичну систему, не створені 

ефективні механізми контролю та регулювання лобістської діяльності; не 

сформовані умови для розвитку ефективних каналів комунікації 

громадянського суспільства з органами державної влади. Подолання 

інституційних та соціокультурних бар’єрів розвитку лобізму дозволить не 

тільки змінити його структурно-функціональні параметри, а й оптимізувати 

систему соціально-політичного представництва в сучасній Україні. 
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