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На початку творчого шляху

Роль держави в житті сус-
пільства надзвичайно велика, 
адже більшість державних рі-
шень так чи інакше стосуються 
життєвих інтересів як окремих 
громадян, так і широких верств 
населення – пенсіонерів, праців-
ників бюджетної сфери, підпри-
ємців і т.д. Ось чому в громадян, 
їх об’єднань та інших суб’єктів 
суспільних відносин виникає 
природне бажання впливати на 
процес прийняття і здійснення 
рішень держави. Цей цілком за-
кономірний процес, властивий 
демократичним державам з роз-
виненим громадянським суспіль-
ством, і є лобізмом.

Зазначена проблема ще не-
достатньо детально вивчена у 
вітчизняній науці. На даний час 
в Україні досліджувались лише 
окремі аспекти інституту лобіз-
му. Так, обговорювались існуючі 
законопроекти про лобіювання 
(А. Євгеньєва) [2], питання мож-
ливої сфери легалізованої 
лобістської діяльності (К.В. Ман-
жул, І.І. Нікітчук) [9], аспекти 

лобістської діяльності окремих 
відомств (О.Л. Порфімович) [13] 
та органів місцевого самовряду-
вання (О.В. Молодцов) [10]. 

Проте, незважаючи на пере-
лічені спроби висвітлити інститут 
лобізму і зростаючий науковий 
інтерес до цієї теми в Україні, 
можна впевнено стверджувати, 
що у вітчизняній юридичній науці 
бракує єдиного комплексного до-
слідження щодо названої про-
блеми як в галузі конституційного 
права України, так і в українській 
юриспруденції взагалі, не існує 
узагальненої уяви стосовно са-
мого явища «лобізму», не сфор-
мовано понятійного апарату цьо-
го складного механізму владно-
суспільних відносин. У той же час 
системний аналіз усього комп-
лексу проблем, пов’язаних з 
лобістською діяльністю в де-
ржаві, неможливий без ретель-
ного вивчення вказаного суспіль-
но-політичного явища, визначен-
ня його термінології, понятійного 
апарату і змісту. 

Дана стаття є спробою виз-
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начитися з тим, що ми розуміємо 
під термінами «лобізм», «лобію-
вати», «лобіст», який сенс вкла-
даємо в ці поняття. Окремі вчені, 
зокрема, російський дослідник 
О.П. Любимов, пропонують умов-
но поділити понятійний апарат, 
що стосується лобістської діяль-
ності, на 2 групи. До першої нау-
ковець відносить категорії, 
пов’язані з професійними лобіс-
тами й лобістською діяльністю, 
до другої – що належать до тер-
мінології непрофесійних лобістів 
[8, с. 17]. Указана позиція має 
свої аргументи. Наприклад, при 
характеристиці організаційно-
правових форм й видів лобістсь-
кої діяльності, треба відрізняти 
професійних лобістів від тих, для 
кого лобістські контакти не є ос-
новою професійної діяльності. 
При цьому, слід відзначити, що 
сутність лобістських відносин – 
вплив на органи державної вла-
ди з метою прийняття певних уп-
равлінських рішень – не зале-
жить від того, хто чинить зазна-
чений вплив – професійний 
лобіст чи так званий «лобіст на 
годину». Як слушно зауважив із 
цього приводу один з перших до-
сл ідник ів лобізму в СРСР  
М.Г. Зяблюк, досліджуючи лобіст-
ську діяльність у США, – про-
фесійним лобістам, або лобістам 
за посадою, не завжди все під 
силу. Вони виконують певне коло 
обов’язків, а коли цього потребу-
ють обставини або сама сутність 

проблеми, значна частина впли-
ву спричиняється іншими особа-
ми або організаціями, що висту-
пають у цьому випадку пред-
ставниками відповідних інтере-
сів. Немає особливого смислу 
дискутувати про те, чи називати 
президента корпорації лобістом, 
оскільки він був «лобістом на го-
дину». Можна й не називати, але, 
якщо він «натиснув», то за суттю 
це те ж саме, що і «виступив у 
ролі лобіста» [4, с. 17]. 

Даючи визначення поняттю 
«лобіст», вважаємо, необхідно 
як виходити з функціонального 
(соціально-політичного) значен-
ня цього терміна, так і не зали-
шати поза увагою його інші 
складники, зокрема, формаль-
но-юридичні ознаки статусу 
лобіста.

Сам термін «лобі» має анг-
ломовне походження, хоча в ан-
глійську мову він прийшов із се-
редньовічної латини й викорис-
товувався для визначення про-
ходів або критих галерей у мо-
настирях. Згодом (приблизно з 
ХVII-го ст.) в Англії словом «лобі» 
стали називати приміщення для 
прогулянок у палаті громад пар-
ламенту. На думку російського 
вченого А.С. Автономова перехід 
сугубо церковного терміна у світ-
ську лексику пов’язано з тим, що 
з часу формування англійського 
парламенту його збори проводи-
лись нерегулярно, в різних по-
мешканнях, а часом навіть у різ-
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них містах [1, с. 6].

Як бачимо, слово «лобі» 
пов’язано з місцем розташуван-
ня законодавчого органу Вели-
кобританії – парламенту. Якщо 
звернутись до словника іншо-
мовних слів, зокрема, до англо-
російського, він тлумачить тер-
мін «lobby» так: «1. Вестибюль, 
приймальня, фойє; парламент-
ські кулуари; мітинг перед будів-
лею парламенту (з поданням пе-
тиції). 2. Намагатись вплинути на 
членів парламенту чи конгресу, 
«обробляти» їх» [11, с. 461]. Сам 
переклад цього слова вказує на 
його функціональну (соціально-
політичну) ознаку: впливати на 
членів парламенту. 

За Коротким політичним 
словником «лобі, лобісти» – це 
система контор та агенцій круп-
них монополій або організованих 
груп при законодавчих органах 
США, що здійснюють вплив (аж 
до підкупу) на законодавців і де-
ржавних чиновників, з метою 
прийняття рішень (певних зако-
нопроектів), отримання урядових 
замовлень, субсидій на користь 
організацій, які вони презенту-
ють; «лобі» називають і агентів 
цих контор і агенції (інакше – 
«лобісти)» [6, с. 205]. Оскільки 
діяльність лобістів іноді відбу-
вається на межі дозволеного, 
мають місце випадки, коли вони 
здійснюють не тільки роз’яс-
нювальну роботу, а нерідко й від-
вертий підкуп депутатів. Тому в 

дужках і зроблено припущення 
– «аж до підкупу». Указане трак-
тування лобізму цілком слушне: 
адже доволі частим є випадки 
корупційних скандалів на ґрунті 
лобізму.

З наведеного переліку тлу-
мачень терміна «лобі» («лобіс-
ти») логічно випливає його фун-
кціональний зміст – спричиняти 
тиск, впливати на представників 
органів державної влади (чинов-
ників, депутатів) з метою прий-
няття тих чи інших рішень в інте-
ресах певних осіб або груп. 
Подібним чином наводиться 
формулювання цього терміна в 
доповіді представника Експерт-
ного інституту Російського союзу 
промисловців і підприємців й 
Фонду розвитку парламентариз-
му в Росії. У ній слова «лобі» й 
«лобізм» інтерпретуються як 
система і практика реалізації ін-
тересів різних груп (союзів та 
об’єднань) громадян шляхом ор-
ганізованого впливу на законо-
давчу й адміністративну діяль-
ність державних органів [5, с. 54]. 
Такий підхід до розуміння понят-
тя «лобізм» відбиває його полі-
тикосоціальний аспект і ро-
бить його досить широким. У той 
же час це розширене поняття 
лобіювання є доволі вдалим, ос-
кільки цей процес є досить бага-
тоохоплюючим явищем. 

У вищезгаданій доповіді в 
характеристиці лобізму досить 
слушно зазначено, що він сам по 
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собі – це висококваліфікована 
діяльність, яка має політичний 
смисл, правове обґрунтування і 
служить інтегральним елемен-
том демократичної правової сис-
теми [5, с. 54]. Трактування цьо-
го поняття як інтегрального еле-
мента демократичної правової 
системи чітко дає зрозуміти його 
політичний зміст. Проте вказа-
ний політичний складник лобізму 
має також і юридичне обґрунту-
вання, оскільки спирається на 
правові вимоги. 

Конституція України, як і кон-
ституційно-правові акти інших 
країн світу, закріплює у ст. 38 
право громадян на участь в уп-
равлінні державними справами 
[2; 1996. – № 30. – Ст. 141]. Лобізм 
– це специфічний елемент полі-
тичної системи, що спирається 
на невід’ємне конституційне пра-
во громадян брати участь в уп-
равлінні державними справами. 
А чи має зазначене право певні 
обмеження? У даному випадку 
заслуговує на увагу думка  
В.Г. Павлова, який стверджує, що 
лобізм – це специфічний інститут 
політичної системи, за допомо-
гою якого різні громадські й ко-
мерційні організації впливають 
на процес прийняття державних 
рішень у межах конституційних 
повноважень громадян брати 
участь в управлінні державою 
[12, с. 19]. Вітчизняний Основний 
Закон надає право своїм грома-
дянам брати участь в управлінні 

державними справами, проте, 
накладає певні обмеження в пи-
таннях впливу на діяльність низ-
ки владних структур (зокрема, 
судової гілки влади). Ці обмежен-
ня поля діяльності лобізму зна-
ходять своє продовження в низ-
ці конституційних і процесуаль-
них законів.  Лобіювання є 
невід’ємним правом громадян та 
їх об’єднань, яке має певні зако-
нодавчі обмеження. 

Отже, маємо підстави ствер-
джувати, що лобізм – це особли-
ве явище демократичної право-
вої системи, що полягає в кон
ституційному праві громадян у 
межах, передбачених чинним за-
конодавством, брат участь в 
управлінні державними справа-
ми шляхом впливу на органи де-
ржавної влади. 

Британський експерт К. Кумс 
підкреслює, що в західній нау-
ковій літературі найчастіше вжи-
ваються 2 визначення лобізму: 
(1) як реалізація права кожного 
громадянина звертатися з кло-
потанням до свого уряду, і (2) як 
професійна діяльність співробіт-
ників спеціальних консультантів, 
найнятих компаніями, діловими 
й професійними асоціаціями, 
профспілками чи іншими група-
ми для представлення інтересів 
цих організацій у процесі форму-
вання державної політики [7, 
с. 34]. І знову ж таки має місце 
поділ формулювання терміна 
«лобізм» на трактування його в 
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широкому сенсі – як реалізація 
права кожного громадянина 
звертатися з клопотанням до 
свого уряду й у вузькому – як 
професійна діяльність, метою 
якої є представлення перед де-
ржавними органами інтересів 
певних груп. 

Саме вузьке, формально-
професійне тлумачення кате-
горії «лобізм» наводить один з 
американських словників юри-
дичних термінів: «Лобісти – це 
люди, які займаються бізнесом 
(отже, лобізм – це вид бізнесу) і 
переконують законодавців при-
ймати бажані закони й відхиляти 
ті з них, які не є бажаними. Такі 
люди діють в інтересах своїх 
клієнтів» [15, с. 282]. 

Так і російський правозна-
вець О.П. Любимов, автор де-
кількох крупних робіт з питань 
лобізму, дає 2 визначення до-
сліджуваного терміна. На його 
думку, лобізм в широкому сенсі 
– це діяльність громадян, їх груп, 
організацій та інших суб’єктів 
правовідносин по обстоюванню 
чиїхось інтересів. Враховуючи 
необхідність правового регулю-
вання питань, пов’язаних з 
лобістською діяльністю, він про-
понує наступну дефініцію лобіз-
му в правовому (інституціональ-
ному) розумінні як сукупність 
норм, що регулюють взаємодію 
(участь) громадян, громадських 
об’єднань, організацій, які спе-
ціалізуються на лобістській 

діяльності, інших суб’єктів пра-
вовідносин з органами держав-
ної влади й органами місцевого 
самоврядування для здійснення 
впливу на прийняття необхідних 
лобістам рішень [8, с. 32].

На соціально-політичному й 
функціональному підході до ка-
тегорії «лобіст» наголошують 
спеціалісти російського Агенства 
економічних новин. На їх думку, 
воно вже повністю склалося в 
Росії: «Лобістом у нас називають 
того, хто вдало обстоює певні ін-
тереси – корпоративні, регіо-
нальні, цехові та ін. Це поняття 
багато в чому аналогічно політо-
логічному терміну «лідер груп ін-
тересів» [14, с. 11]. У цій газетній 
статті провадиться умовний 
поділ лобістів на 3 «вагові кате-
горії», куди входять: (1) «перші 
особи» комерційних, державних 
і політичних структур; (2) регіо-
нальні лідери, більша частина 
роботи яких складається в побу-
дові взаємовідносин з феде-
ральним центром, від чого зале-
жить ефективність лобіювання 
різних проектів, пов’язаних з кон-
кретним регіоном. Особливо це 
стосується фінансових питань, 
від яких залежать бюджети ре-
гіонів, можливість виплат за-
робітних плат тощо; (3) «лобісти-
професіонали» (умовна назва), 
в групу яких увійшли відомі під-
приємці й політичні діячі [14, 
с. 11]. Виходить, що головною оз-
накою лобіста вважають його 
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здатність обстоювати певні інте-
реси, тобто здійснювати процес 
лобіювання.

Описуючи це політико-пра-
вове явище, можемо впевнено 
констатувати широкий спектр 
сфер існування лобізму й наяв-
ність багатьох підходів до його 
формулювання. З урахуванням 
проаналізованого теоретичного 
матеріалу, маємо можливість 
обґрунтовано стверджувати, що 
такі терміни, як «лобізм», «лобію-
вання», «лобіст», необхідно тер-
мінологічно розмежовувати, при 
цьому варто визначитися з ро-
зумінням указаних понять у зна-
ченні широкому –політико-со-
ціальному або соціально-функ-
ціональному і вузькому – фор-
мально-юридичному або юри-
дично-інституціональному.

Насамперед потрібно роз-
межувати категорії «лобізм», 
«лобіст» і «лобіювання». Слова 
«лобізм» і «лобіювання» в ук-
раїнській і в англійській мовах 
мають відмінності, що характе-
ризують їх різне лексичне зна-
чення: «лобізм» має властивості 
терміна, що характеризує від-
повідну сукупність ознак явища 
або сукупності явищ, а «лобію-
вання» означає процес виконан-
ня якої-небудь дії.

Наведемо авторське визна-
чення терміну «лобізм» у широ-
кому (політико-соціальному) ро-
зумінні: це специфічний ме-
ханізм взаємодії влади й суспіль-

ства, який будучи невід’ємним 
складником демократичної 
політичної системи, регулює 
весь спектр суспільних відно-
син, пов’язаних з процесом об-
стоювання громадянами та їх 
об’єднаннями своїх інтересів 
шляхом впливу на владні струк-
тури з метою змусити останні 
до прийняття рішень в інтере-
сах указаних громадян, їх 
об’єднань або третіх осіб. Цей 
особливий механізм взаємодії 
влади й суспільства має свій по-
нятійний апарат, специфічну 
сферу діяльності й місце в полі-
тико-правовій системі. При цьо-
му, категорією «лобіюванням» у 
широкому (політико-соціально-
му) смислі необхідно розуміти 
процес впливу (тиску) громадян 
або їх груп на органи влади з ме-
тою змусити останні до прийнят-
тя рішень в інтересах указаних 
громадян, їх об’єднань або третіх 
осіб.

Лобістом же слід вважати 
особу або об’єднання осіб, які 
впливають на органи влади з 
метою змусити їх до прийнят-
тя рішень у власних інтересах, 
або інтересах третіх осіб. 

Далі варто визначитися з 
термінологією щодо лобізму у 
вузькому (формально-юридич-
ному або юридично-інституціо-
нальному) розумінні. Зазначимо, 
що таке трактування розгляду-
ваної термінології є умовним, ос-
кільки в Україні вказані поняття 
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На початку творчого шляху
законодавчо ще не закріплені. 
Але існуюча нормативна практи-
ка зарубіжних країн, наявні зако-
нодавчі пропозиції стосовно вре-
гулювання названого питання й 
необхідність дослідження зазна-
ченої проблематики в кон-
ституційно-правовому аспекті, 
дають підстави для спроби виз-
начити понятійний апарат лобіз-
му саме в юридичному сенсі. На 
нашу думку, лобізм – це сукуп-
ність норм, які вимагають пра-
вової легалізації, базуються на 
невід’ємному конституційному 
праві громадян на участь в уп-
равлінні державними справами 
і регулюють відносини на зако-
нодавчому рівні, що виникають 
у процесі обстоювання грома-
дянами, своїх інтересів або тих, 
презентуються ними, шляхом 
незаборонених законом методів 
впливу на органи державної вла-
ди й органи місцевого самовря-
дування.

Таким чином, під лобіюван-
ням у юридично-інституціональ-
ному смислі розуміється процес 
впливу (тиску) громадян або їх 
груп (об’єднань), що мають 
бути зареєстровані в спеціаль-
ному порядку, на органи держав-
ної влади й органи місцевого са-
моврядування, перелік яких під-
лягає нормативному закріплен-
ню, з метою змусити останні 
до прийняття рішень в інтере-
сах указаних ос іб, їх груп 
(об’єднань) або тих, чиї інтере-

си вони презентують. Близьким 
до лобіювання є термін «лобіст-
ська діяльність» («лобістські 
дії»), під яким необхідно розуміти 
безпосередню взаємодію юри-
дичних і фізичних осіб, які підля-
гають реєстрації в спеціально-
му порядку, на певні органи де-
ржавної влади й органи місцево-
го самоврядування, перелік яких 
підлягає нормативному закріп-
ленню, з метою впливу на 
розробку і прийняття зазначе-
ними органами законів, підза-
конних актів, адміністратив-
них, політичних та інших рі-
шень у своїх інтересах або в ін-
тересах третіх осіб (клієнтів). 
Можемо підсумувати, що лобію-
вання є ширшим родовим понят-
тям, що характеризує лобістсь-
кий процес взагалі; тобто вплив 
(тиск) на владні структури для 
обстоювання певних інтересів. 
Під терміном «лобістська діяль-
ність» («лобістські ді ї») ро-
зуміється більш вузьке видове 
поняття, що визначає безпосе-
редні дії лобістів з використан-
ням конкретних засобів впливу 
(наприклад, подання законопро-
ектів, зустріч з депутатами, 
ініціювання публікацій у засобах 
масової інформації тощо). 

Під лобістом треба мати на 
увазі зареєстровану у спеціаль-
ному порядку фізичну або юри-
дичну особу, яка впливає на від-
повідні нормативно визначені 
органи державної влади й орга-
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ни місцевого самоврядування з 
метою змусити об’єкти впливу 
до прийняття рішень у власних 
інтересах або інтересах третіх 
осіб (клієнтів).

З нашого погляду, наведені 
дефініції категорій «лобізм», 
«лобіювання», «лобістська діяль-
ність» та «лобіст» у політико-со-
ціальному та юридично-інститу-
ціональному трактуванні стисло, 
але змістовно характеризують 
саме явище лобізму та його 
складники. Це явище суспільно-
політичного життя вимагає пра-
вової легалізації, оскільки його 
норми, які на сьогодні мають 
лише суспільно-політичну при-

роду, регулюють важливу сферу 
відносин, пов’язаних із впливом 
різноманітних громадських 
структур на процес державного 
управління. Лобізм є широким 
інституціональним поняттям, що 
має власний особливий понятій-
ний апарат, своє теоретичне 
обґрунтування і значний емпі-
ричний матеріал для подальших 
ґрунтовних досліджень. 

Аналіз понятійного апарату 
лобізму дозволяє зробити вис-
новок, що це складне явище сус-
пільно-політичного життя вима-
гає правового розкриття й урегу-
лювання з чітким окресленням 
його дозволених меж.
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