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АНОТАЦІЯ 

Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та 

порівняльно-правова характеристика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львів, 2017. 

Дисертація присвячена виявленню природи правового механізму 

лобіювання, його особливостей у правових системах загального, 

континентального, європейського міждержавного типу та в Україні. 

У ході дисертаційного дослідження на підставі аналізу наукових позицій 

констатується недостатня увага до правового регулювання лобіювання, хоча 

питання лобіювання як такі є об’єктом наукового дослідження вже достатньо 

давно. 

Завдяки відповідній методології, що обумовлена предметом дисертаційного 

дослідження, а саме діалектичному, системному, діяльнісному підходам та 

використанню формально-логічних, структурно-функціональних прийомів та 

засобів дослідження, а також загальнотеоретичної та порівняльно-правової 

методології вдалося проаналізувати таке явище, як правовий механізм 

лобіювання, виявити його природу та особливості у загальному, 

континентальному, європейському міждержавному типах правових систем та в 

Україні, вдосконалити низку інших положень, пов’язаних із явищем, що 

досліджується. 

У роботі виявлено умови формування та функціонування інституту 

лобіювання, наголошено, що він є дієвим лише за їх наявності, а саме: 

поліцентрична політична система, демократичний її характер, розвинуте 

громадянське суспільство, свобода вираження думок і поглядів та інші. 

Лобіюванню притаманні ознаки, що характеризують його як соціальне 

явище: можливість через цей інститут вираження групових інтересів, що 
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досягається через вплив уповноважених на це представників (лобістів) на 

суб’єктів публічної влади з метою закріплення в офіційних актах інтересів 

зацікавлених осіб. Це дозволило трактувати лобіювання як цілеспрямований 

правомірний вплив представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з 

метою відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

У дисертації встановлена структура лобіювання: мета, суб’єкт, об’єкт, 

активність суб’єкта, засоби, результат. Метою є задоволення інтересів відповідних 

осіб, суб’єктом – представник цих інтересів (лобіст), об’єктом – суб’єкт публічної 

влади, забезпечується інтерес через активність суб’єктів лобіювання (вплив), а 

досягається завдяки засобам – економічним, політичним та іншому 

інструментарію досягнення мети, результатом є закріплення інтересів 

зацікавлених осіб в офіційних актах (як діях, так і документах). 

Все це стало підґрунтям для аналізу такого явища, як правовий механізм 

лобіювання. 

У роботі виявлено ознаки правового механізму лобіювання, зокрема: 

цілеспрямований характер; наявність системи правових засобів, що забезпечують 

процедуру лобіювання; він є своєрідною юридичною конструкцією впливу 

представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади. На їх основі 

правовий механізм лобіювання інтерпретовано як систему правових засобів 

впливу представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою 

закріплення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

У процесі дисертаційного дослідження були поглиблені знання про правові 

засоби лобіювання та уточнено їх поняття, а саме: це правові явища, використання 

яких представником групових інтересів для впливу на суб’єктів публічної влади 

повинне забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

У дисертації розмежовано поняття правового механізму лобіювання з 

поняттями механізму держави, механізму правового регулювання та іншими. 

Важливими з точки зору формування демократичної держави в Україні є 

кращі світові здобутки у сфері правового регулювання лобіювання. 
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Аналіз правового механізму лобіювання у англо-американських правових 

системах – США, Великобританії, Канаді, Австралії та інших – дозволив виявити 

особливості, притаманні цьому типові: наявність законів про лобіювання; 

різноманітність правових засобів лобіювання; фіксація інтересів зацікавлених осіб 

як у джерелах права, так і в правозастосувальних та правотлумачних актах різних 

суб’єктів публічної влади; вирізнення юридичної конструкції неформалізованим 

переліком суб’єктів лобіювання, вимоги до яких закріплені в джерелах права, та 

великою кількістю об’єктів впливу; регулювання процедури лобіювання 

джерелами права, зокрема локальними нормативними актами – кодексами 

поведінки, етики тощо. 

Дослідження правового механізму лобіювання у правових системах 

континентального типу дозволило виявити такі його особливості: лише незначна 

кількість держав цього типу формалізувала положення про лобіювання; у 

більшості держав спостерігається тільки фрагментарне функціонування цього 

механізму; розпорошеність правових засобів у законодавстві, що регулює 

різноманітні сфери суспільних відносин; лобістський вплив концентрується в 

основному на органах законодавчої влади; перелік суб’єктів лобіювання 

формалізується, а їх діяльність пов’язується із функціонуванням консультаційно-

дорадчих установ при суб’єктах публічної влади; процедура лобіювання 

регулюється через формалізацію поведінки суб’єктів публічної влади у відносинах 

з лобістами; інтереси зацікавлених осіб фіксуються в основному в нормативно-

правових актах. 

Специфічним є і правовий механізм лобіювання у європейських 

міждержавних правових системах: він складається із правових засобів, які повною 

мірою не забезпечують лобістську діяльність; обов’язкова реєстрація і звітність 

лобістів відсутні; об’єктом лобіювання є всі інституції міжнародної організації та 

їх посадові особи; процедура лобіювання забезпечується шляхом регулювання 

поведінки суб’єктів публічної влади у відносинах з лобістами; інтереси 

зацікавлених осіб фіксуються в інституційних актах. 
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У роботі встановлені також подібні ознаки для правових механізмів 

лобіювання правових систем загального, континентального та європейського 

міждержавного типу: основні засади лобіювання закріплені в провідних джерелах 

права; усі правові системи містять певний набір правових засобів лобіювання; 

офіційними актами, в яких закріплюються інтереси зацікавлених осіб, 

здебільшого є джерела права; юридична конструкція лобіювання має тенденцію 

до формалізації; усі правові системи містять положення, що регулюють процедуру 

лобіювання. 

Аналіз такого явища, як лобіювання в Україні, свідчить, що така діяльність 

здійснюється, проте закон про лобіювання відсутній, що зумовлює необхідність 

створення правового підґрунтя для поведінки учасників суспільних відносин у цій 

сфері; обговорюються законопроекти щодо лобіювання в Україні, але 

дискусійність низки положень викликає потребу в їх доопрацюванні, зокрема 

щодо природи лобіювання, його правового механізму, правових засобів тощо. 

Правовий механізм лобіювання як цілісна конструкція станом на сьогодні 

відсутній: суб’єкти лобіювання не визначені, як і не визначений та не 

формалізований статус суб’єкта та об’єкта лобіювання; не формалізована 

процедура лобіювання (частково врегульована лише у сфері запобігання корупції); 

система правових засобів не повна та не впорядкована; лобіювання здійснюється 

зазвичай щодо центральних органів публічної влади з метою зафіксувати інтереси 

зацікавлених осіб у нормативно-правових актах. 

Виокремлені у роботі і основні засади правового регулювання лобіювання, 

на які потрібно зважати українському законодавцю: корисність цивілізованого 

лобіювання, витребуваність його в умовах функціонування правової 

демократичної держави; правове регулювання лобістської діяльності суттєво не 

впливає на рівень корупції, натомість неефективне законодавство збільшує 

правовий нігілізм та ризик корупції; жорсткі законодавчі обмеження щодо лобістів 

негативно впливають на слаборозвинуту галузь лобістських послуг та часто не 

дотримуються навіть у державах з дуже високим рівнем правопорядку; правове 

регулювання лобістської діяльності в Україні потрібне, насамперед як каталізатор 
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становлення та розвитку такої галузі; світові та вітчизняні тенденції ведуть до 

зменшення участі держави в регулюванні суспільних відносин. 

Серед основних моделей правового регулювання лобіювання: ринково-

договірне регулювання, саморегулювання, законодавче регулювання-сприяння, 

законодавче регулювання-обмеження. Для України найбільш витребуваним 

видається законодавче регулювання-сприяння, що стимулюватиме професійну 

лобістську практику. 

Розроблені пропозиції щодо вдосконалення закону про лобіювання в 

Україні, а саме: удосконалення понятійно-категоріального апарату лобіювання; 

запровадження добровільної державної реєстрації лобістів з вільним доступом 

громадськості до реєстру; встановлення конкретного обсягу прав та привілеїв, 

якими наділятимуться зареєстровані лобісти порівняно з незареєстрованими; 

встановлення відповідальності за подання чи внесення недостовірних відомостей 

до реєстру, невчасне внесення відомостей, а також за зловживання своїми правами 

або порушення професійної етики, що передбачатиме призупинення чи 

припинення реєстрації, а також адміністративний штраф. 

Ключові слова: лобіювання, правові засоби лобіювання, правовий механізм 

лобіювання, закон про лобіювання, лобіювання в Україні. 
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SUMMARY 

Bryzitsky M. I. The Legal Mechanism of Lobbying: General Theoretical and 

Comparative Legal Characteristics. - Qualifying scientific work preserving manuscript 

rights.  

Thesis for a degree of Candidate of Science in Law, specialty 12.00.01 "Theory 

and History of State and Law; the history of political and legal studies ". - Ivan Franko 

National University of Lviv, Lviv, 2017.  

The thesis is concerned with the nature of the legal mechanism of lobbying, its 

features in the common, continental, European interstate type legal systems and in 

Ukraine.  

In the course of the thesis research, based on the analysis of scientific positions, it 

was discovered that insufficient attention is paid to the legal regulation of lobbying, 

although lobbying has been the subject of scientific research for a substantial period of 

time.  

Phenomenon of legal mechanism of lobbying was analyzed utilizing the 

corresponding methodology, which is relevant to the subject of the thesis research, 

namely: dialectic, systemic and activity approaches, as well as the use of formal-logical, 

structural-functional methods and types of research, general theoretical and comparative 

legal methodology. Nature and features of lobbying were highlighted in the common, 

continental, European interstate type legal systems and in Ukraine, a number of other 

provisions, connected with this phenomenon under study were elaborated and 

improved.  

The thesis deals with conditions of formation and functioning of the lobbying 

institute. It has been emphasized that lobbying institute is effective only if the following 

conditions are present: polycentric political system, its democratic character, developed 

continental society, freedom of expression, etc.  

Lobbing, due to specific features is characterized as a social phenomenon: it 

implies a possibility to express group interests, which is achieved through the influence 

of its representatives (lobbyists) upon the subjects of public authority in order to 

consolidate the interests of stakeholders in official acts. This claim made it possible to 
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regard lobbying as a deliberate legitimate influence of the representative of the group 

interests upon the subject of public authority in order to reflect stakeholders’ interests in 

official acts.  

The thesis establishes the structure of lobbying: its purpose, subject, object, 

activity of the subject, means, result. The aim of lobbying is satisfaction of stakeholders’ 

interests, the subject is the representative of these interests (the lobbyist), the object is 

the representative of public authority, the interest itself is provided through the activity 

of subjects of lobbying (influence), and is achieved through economic, political and 

other means of achieving the goal, the result is to consolidate the interests of 

stakeholders in official acts (both actions and documents).  

The above stated notions formed the basis for analyzing a phenomenon of the 

legal mechanism of lobbying.  

The work deals with signs of legal mechanism of lobbying, in particular: its 

purposeful character; the existence of a legal means that enable a lobbying procedure; 

its peculiar legal structure of influence of the representative of group interests upon the 

subject of public authority. Therefore, the legal mechanism of lobbying is interpreted as 

a system of legal means of influence of the representative of the group interests upon 

the subject of public authority in order to consolidate the interests of stakeholders in the 

official acts.  

In the course of the thesis research, in-depth knowledge of legal means of 

lobbying was obtained and its notions clarified thus: they are legal phenomena, the use 

of which by the representative of group interests for the influence upon the subjects of 

public authority should ensure the reflection of stakeholders’ interests in official acts.  

The legal mechanism of lobbying is being differentiated from the notions of the 

mechanism of the state, the mechanism of legal regulation etc. 

In terms of formation a democratic state in Ukraine, the best global achievements 

in the field of legal regulation of lobbying should be taken into consideration. 

An analysis of the legal mechanism of lobbying in the Anglo-American legal 

systems - the United States, Great Britain, Canada, Australia, and others - allowed us to 

identify the peculiarities inherent in that type: the existence of laws about lobbying; a 
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variety of legal lobbying tools; fixation of the interests of stakeholders both in the 

sources of law, and in law explanatory and law enforcement legal acts of various 

subjects of public authority; the distinction of legal structure with an unformalized list 

of subjects of lobbying, requirements for which are stated in the sources of law, and a 

large number of objects of influence; regulation of lobbying procedures by sources of 

law, including local regulations - codes of conduct, ethics, etc. 

Analysis of the legal mechanism of lobbying in legal systems of continental type 

allowed us to reveal such features: only a small number of countries have formalized the 

provisions on lobbying; in most countries this mechanism functions only fragmentarily; 

there exists a dispersion of legal means in legislation that regulates various spheres of 

public relations; lobbying influence is concentrated mainly on legislative bodies; the list 

of subjects of lobbying is formalized, and their activity is associated with the 

functioning of consultative and advisory bodies attached to the subjects of public 

authority; the procedure of lobbying is regulated through the formalization of the 

behavior of subjects of public authority in relations with lobbyists; the interests of 

stakeholders are recorded mainly in normative legal acts.  

Legal mechanism of lobbying in European interstate legal systems is also 

specific: it consists of legal means that do not fully ensure lobbying activity; obligatory 

registration and reporting of lobbyists are absent; the object of lobbying are all the 

institutions of an international organization and their officials; lobbying procedure is 

provided by regulating the behavior of public authorities in relation to lobbyists; the 

interests of stakeholders are recorded in the institutional acts.  

Similar features of legal mechanisms of lobbying in legal systems of common, 

continental and European interstate type are traced in the thesis as follows: the basic 

principles of lobbying are fixed in the main sources of law; all legal systems contain a 

certain set of legal means of lobbying; official acts, in which the interests of 

stakeholders are established, are mostly the sources of law; the legal structure of 

lobbying tends to formalize; all legal systems contain provisions governing the lobbying 

procedure. 
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An analysis of such a phenomenon as lobbying in Ukraine shows that such 

activity is being carried out, but there is no lobbying law, which necessitates the creation 

of legal basis for regulating the behavior of participants of public relations in this area; 

bills on lobbying in Ukraine are being discussed, but the controversy of a number of 

provisions calls for their refinement, in particular regarding the nature of lobbying, its 

legal mechanism and means, etc. The legal mechanism of lobbying as a complete 

structure is absent at present: subjects of lobbying are not defined, as well as the status 

of the subject and object of lobbying; lobbying procedure isn’t formalized (only partly 

regulated in the sphere of corruption prevention); the system of legal remedies is not 

complete and ordered; lobbying is usually carried out in relation to central public 

authorities in order to designate the interests of stakeholders in regulatory acts.  

Basic principles of legal regulation of lobbying, which Ukrainian lawmakers need 

to take into account are highlighted as follows: the usefulness of civilized lobbying, a 

demand for it in the conditions of functioning of a legal democratic state; the legal 

regulation of lobbying does not significantly affect the level of corruption; instead, 

ineffective legislation increases legal nihilism and the risk of corruption; severe 

legislative restrictions on lobbyists negatively affect the underdeveloped sector of 

lobbying services and are often not considered even in countries with a very high level 

of law and order; legal regulation of lobbying in Ukraine is needed, first of all, as a 

catalyst for the formation and development of the very sphere of lobbying itself; world 

and national tendencies lead to a reduction of the state's participation in the regulation 

of social relations.  

Market-contractual regulation, self-regulation, legislative regulation as 

promotion, legislative regulation-restriction are among the main models of legal 

regulation of lobbying. Legislative regulation-promotion is the most demanded type of 

regulation for Ukraine for stimulating professional lobbying practice. 

Proposals on improving the law on lobbying in Ukraine were developed, namely: 

refinement of the conceptual-categorical lobbying apparatus; introduction of voluntary 

state registration of lobbyists with the public's free access to it; the establishment of a 

number of rights and privileges which will be granted to registered lobbyists in 
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comparison with unregistered ones; establishment of liability for submission or 

inaccurate submission of information to the register, untimely submission of 

information, abuse of their rights or violation of professional ethics, which would 

include suspension or termination of registration, as well as an administrative fine.  

Key words: lobbying, legal means of lobbying, legal mechanism of lobbying, 

law on lobbying, lobbying in Ukraine.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Формування правової, демократичної 

держави в Україні є важливим завданням сьогодення, яке потребує зусиль усього 

суспільства. Важливими ознаками такої держави є вільне вираження особою своїх 

переконань та участь в управлінні державними справами. До інститутів, що 

забезпечують досягнення вказаних цілей в сучасних умовах, відносять і 

легалізований у суспільстві інститут лобіювання, який сприяє розв’язанню низки 

питань, задоволенню інтересів суб’єктів суспільних відносин у встановленому 

законом порядку. 

Актуальність теми обумовлюється потребою прийняття закону про 

лобіювання в Україні, який зафіксував би основні параметри правового механізму 

лобіювання, створив підґрунтя для діяльності у цій сфері суспільних відносин. 

Тому важливим для юридичної науки є виявлення природи правового механізму 

лобіювання, встановлення його особливостей у правових системах різних типів. 

Питання лобіювання висвітлюються у працях Є. Б. Тихомирової, Л. Зеттера, 

Р.-Ж. Шварценберга, Д. Лоурі, В. Ачкасова, В. Рудзіо, Ф. Фарнеля, П. Кислого та 

Ч. Вайза, Ф. Баумгартнера, А. Ноунса, В. Ісакова, М. Дюверже, П. Фельдмана, 

Ф. Шамхалова, Д. Виговського, В. Сергєєва, Р. Кобця та С. Панциря. 

Водночас проблеми юридичної формалізації лобіювання, правових засобів 

лобіювання є найбільш актуальними та поширеними в літературі, зокрема, ними 

займалися В. Нестерович, О. Дягілєв, С. Васильєва, К. Манжул та І. Нікітчук, 

О. Одінцова, О. Порфімович, А. Онупрієнко, В. Головко, М. Оніщук, К. Кумс, 

М. Рачинська, О. Щербанюк.  

Окрім того, питання лобіювання є предметом у порівняльно-правових 

дослідженнях Р. Чарі, Р. де Карія, В. Джонсона, Н. Гнатуш, В. Чіркіна, 

К. Джілсона, К. Томаса, А. Лічхарта, В. Дінана, С. Ейнсворта, В. Федоренка, 

Н. Зяблюка, Дж. Ґейтса, Д. Базілевича, Б. Квятковскі, Дж. Річардсона, 

Є. Топалової.  
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Однак загальнотеоретична та порівняльна характеристика правового 

механізму лобіювання у вітчизняній науці на монографічному рівні не 

здійснювалася. 

Усе це визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертація виконана на 

кафедрі теорії та філософії права юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка у межах кафедральних тем 

«Актуальні питання правотворення та правозастосування в Україні» (2012–

2015 рр., номер державної реєстрації 0112U003525) і «Техніка та технологія 

юридичної практики» (2015–2017 рр., номер державної реєстрації 0115U003954). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виявлення природи правового механізму лобіювання, його особливостей у 

правових системах загального, континентального, європейського міждержавного 

типу та в Україні. 

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких основних завдань: 

– удосконалити положення про природу лобіювання, його поняття та 

структуру; 

– виявити ознаки правового механізму лобіювання та сформулювати 

його поняття; 

– поглибити знання про правові засоби лобіювання; 

– виявити особливості правового механізму лобіювання в правових 

системах загального типу; 

– виявити особливості правового механізму лобіювання в правових 

системах континентального типу; 

– виявити особливості правового механізму лобіювання в європейських 

міждержавних правових системах; 

– виявити подібні ознаки правового механізму лобіювання у правових 

системах загального, континентального та європейського міждержавного 

типу; 
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– охарактеризувати стан та виявити особливості правового механізму 

лобіювання в Україні; 

– розробити пропозиції щодо формування правового механізму 

лобіювання в Україні. 

Об’єктом дослідження є правовий механізм лобіювання. 

Предметом дослідження є природа правового механізму лобіювання, його 

особливості у правових системах загального та континентального типу, 

європейських міждержавних правових системах та в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять філософські підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. 

Філософські засади дисертаційного дослідження ґрунтуються на положеннях 

діалектичного підходу, що дозволило розглядати правовий механізм лобіювання 

як явище, що функціонує і розвивається. 

На різних етапах дослідження застосовано загальнонаукові методи – 

діяльнісний, системний, зокрема структурно-функційні прийоми і засоби 

пізнання, політологічний. 

Серед спеціально-юридичних методів застосовано загальнотеоретичний – для 

виявлення основних ознак правового механізму лобіювання та порівняльно-

правовий – для виявлення особливостей правового механізму лобіювання у 

правових системах різних типів. 

Логічні прийоми і засоби супроводжували весь процес дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлюється тим, що у 

вітчизняному загальнотеоретичному правознавстві ця дисертація є одним із 

перших досліджень правового механізму лобіювання, в якому виявляються його 

природа та особливості у правових системах загального, континентального та 

європейського міждержавного типу. 

Наукова новизна дослідження конкретизується у таких положеннях: 

уперше:  

– виявлено ознаки правового механізму лобіювання: є системою правових 

засобів лобіювання; має цілеспрямований характер – закріплення інтересів 
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зацікавлених осіб в офіційних актах; є юридичною конструкцією впливу 

представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади; забезпечує 

процедуру лобіювання, в ході якої здійснюється застосування правових засобів. 

Ці ознаки дозволили сформулювати поняття правового механізму лобіювання як 

системи правових засобів впливу представника групових інтересів на суб’єкта 

публічної влади з метою закріплення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб; 

– виявлено особливості правового механізму лобіювання в правових системах 

загального типу: наявність законів про лобіювання; правові засоби лобіювання 

більш різноманітні; закріплення інтересів зацікавлених осіб здійснюється як у 

джерелах права, так і в правозастосувальних та правотлумачних актах різних 

суб’єктів публічної влади; юридична конструкція вирізняється 

неформалізованим переліком суб’єктів лобіювання, вимоги до яких закріплені 

в джерелах права, та великим обсягом об’єктів впливу – суб’єктів владних 

повноважень, серед них і органів судової влади; процедура лобіювання 

регулюється джерелами права, зокрема локальними нормативними актами – 

кодексами поведінки, етики тощо; 

– виявлено особливості правового механізму лобіювання в правових системах 

континентального типу: фрагментарність, невпорядкованість правових засобів, 

за винятком небагатьох держав, які формалізували лобіювання; переважає 

лобіювання нормативно-правових актів парламенту; перелік суб’єктів 

лобіювання часто формалізований шляхом створення консультативно-дорадчих 

установ при суб’єктах публічної влади, а лобістський вплив в основному 

концентрується на законодавчому органі; процедура лобіювання здебільшого 

забезпечується шляхом жорсткого регулювання поведінки суб’єктів публічної 

влади у відносинах з лобістами; 

– виявлено особливості правового механізму лобіювання в європейських 

міждержавних правових системах: правові засоби не повністю забезпечують 

лобістську діяльність, при цьому можуть мати загальнообов’язковий або лише 

рекомендаційний характер; лобійований інтерес фіксується в інституційних 

актах; відсутня обов’язкова реєстрація та звітність лобістів, об’єктом 
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лобіювання є усі інституції міжнародної організації, їх члени, посадові особи 

та інший персонал, а також національні органи держав-учасниць, що беруть 

участь в розробці і реалізації політики такої організації; процедура лобіювання 

забезпечується шляхом регулювання поведінки суб’єктів публічної влади у 

відносинах з лобістами; 

– виявлено подібні ознаки правового механізму лобіювання у правових системах 

загального, континентального та європейського міждержавного типу: основні 

засади лобіювання закріплені в провідних джерелах права; усі правові системи 

містять певний набір правових засобів лобіювання; офіційними актами, в яких 

закріплюються інтереси зацікавлених осіб, здебільшого є джерела права; 

юридична конструкція лобіювання має тенденцію до формалізації; усі правові 

системи містять положення, що регулюють процедуру лобіювання; 

– охарактеризовано стан та виявлено особливості правового механізму 

лобіювання в Україні: система правових засобів не повна та не впорядкована; 

закон про лобіювання відсутній, а пропоновані законопроекти містять суттєві 

недоліки; переважає лобіювання нормативно-правових актів центральних 

органів публічної влади; статус суб’єкта та об’єкта лобіювання не 

формалізований; процедура лобіювання частково врегульована правовими 

засобами в сфері запобігання корупції; 

удосконалено:  

– положення про природу лобіювання, а саме виокремлено такі його ознаки: є 

формою представництва групових інтересів (інтересів зацікавлених осіб); 

метою лобіювання є задоволення інтересів зацікавлених осіб; суб’єктами 

лобіювання є уповноважені зацікавленими особами представники (лобісти та 

їх об’єднання); об’єктом лобістських дій є суб’єкти публічної влади; 

лобіювання здійснюється через цілеспрямований вплив представника 

зацікавлених осіб на суб’єкта публічної влади; здійснюється цей вплив за 

допомогою різних засобів, зокрема правових; результатом лобіювання є 

офіційні акти (як дії, так і документи). Ці ознаки дозволили сформулювати 

поняття лобіювання як цілеспрямованого правомірного впливу представника 
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групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою відображення в 

офіційних актах інтересів зацікавлених осіб; 

– структуру лобістської діяльності, до складу якої входять: мета, суб’єкт, об’єкт, 

сама активність, засоби, результат; 

набули подальшого розвитку: 

– поняття правових засобів лобіювання як правових явищ, використання яких 

представником групових інтересів для впливу на суб’єкта публічної влади 

повинне забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених 

осіб; 

– положення про умови формування та функціонування інституту лобіювання: 

поліцентрична політична система; компроміс суспільних інтересів; 

демократичний характер політичної системи; реальний розподіл влади; 

розвинуте громадянське суспільство; гарантована свобода вираження думок і 

поглядів; 

– пропозиції до змісту вітчизняного закону про лобіювання. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки та 

пропозиції дисертаційного дослідження можуть використовуватись у науково-

дослідницькій роботі для подальшого розвитку концепції правового механізму 

лобіювання; для подальшого розвитку науки загальної теорії права; для 

підготовки підручників, посібників, методичних матеріалів; у навчальному 

процесі при викладанні таких дисциплін, як: «Загальна теорія права», «Загальна 

теорія держави», «Конституційне право», «Порівняльне правознавство». 

Положення дисертації, висновки та пропозиції можуть використовуватись у 

національній нормотворчості. 

Запропоновані автором рекомендації враховані Робочою групою з підготовки 

проекту Закону України «Про лобіювання», який 5 жовтня 2016 року 

зареєстрований у Верховній Раді України під №5144-1. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювались на засіданнях кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного університету імені Івана Франка та наукових і науково-
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практичних конференціях, круглих столах: ХX звітна науково-практична 

конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 6–7 лютого 2014 року); Х міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Луцьк, 21–22 березня 2014 року); Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання 

прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 16 травня 

2014 року); ХXІ звітна науково-практична конференція «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12–13 лютого 

2015 року); Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми порівняльного 

правознавства» (м. Ужгород, 6–8 травня 2015 року); ХXІІ звітна науково-

практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 4–5 лютого 2016 року); Круглий стіл на тему: «Визначення 

оптимальної моделі регулювання лобіювання в Україні як наступного кроку до 

відкритості та прозорості у взаємодії із органами державної влади» (м. Київ, 

15 червня 2015 року); публічне обговорення законопроекту «Про лобіювання» 

(м. Львів, 22 липня 2016 року). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли своє 

відображення в 11 публікаціях (5 статтях, опублікованих у фахових наукових 

виданнях, одна з яких у зарубіжному, та 6 тезах доповідей науково-практичних 

конференцій).  

Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

4 розділів, які об’єднують 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

який налічує 297 найменувань, та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 

215 сторінок, з яких 32 сторінки – список використаних джерел та 2 сторінки – 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ 

1.1. Стан розробки досліджуваної проблеми 

Питання лобіювання не є новим для вітчизняної юридичної науки, а тому 

проведення додаткових розвідок потребує детального обґрунтування, з 

посиланням на (не)повноту та (не)достатність висвітлення тих чи інших проблем 

у літературі. Проте питанню власне правового механізму лобіювання як у 

вітчизняній, так і зарубіжній юридичній літературі спеціальних монографічних 

досліджень не присвячено. 

Отже, для встановлення загальних закономірностей правового механізму 

лобіювання необхідним стало насамперед вивчення тих наукових напрацювань, 

які пов’язані із виявленням природи лобіювання, встановленням його соціальної 

сутності, виведенням дефініції. 

Загальнотеоретичні питання лобіювання висвітлюються у працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, через концепцію відкритого 

суспільства і комунікацій з громадськістю (Є. Б. Тихомирова [1]), як 

конституційно-правовий інститут (О. В. Дягілєв [2], В. Ф. Нестерович [3]), 

політичний процес формування публічної політики (В. А. Лєпьохін [4], Л. Зеттер 

[5], Дж. E. Андерсон [6]), інформування владних інституцій (У. Курчевська [7]), 

взаємодію публічної влади і суспільства (Р.-Ж. Шварценберг [8]), необхідний 

компонент підприємницької діяльності (Д. Лоурі [9]), засіб зв’язку між потребами 

та суб’єктами їх вирішення (В. А. Ачкасов [10], С. В. Васильєва [11]) тощо. 

Водночас загальнотеоретичне дослідження лобіювання у вітчизняній науці не 

здійснювалось. 

У юридичній літературі лобіювання висвітлюється здебільшого через 

концепцію діяльності (В. Рудзіо [12], Ф. Ж. Фарнель [13], К. Манжул та 

І. Нікітчук [14], Дж. К. Ліберман [15], П. Кислий, Ч. Вайз [16], Ф. Р. Баумгартнер і 

Б. Л. Ліч [17], А. Дж. Ноунс [18] та ін.), проте дослідниками по-різному 
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трактується її структура. Таким чином, для уточнення поняття «лобіювання» та 

його елементів необхідним стало звернення до основних положень загальної 

теорії діяльності (М. С. Каган [19], А. Н. Леонтьєв [20], Р. С Нємов [21], Е. Г. Юдін 

[22] та ін.). 

Із визначених загальних ознак лобіювання та його функцій в суспільстві 

зроблено висновок про необхідний зв’язок лобіювання з тими феноменами, які у 

соціально-політичній, зокрема державно-юридичній, практиці та в юридичній 

науці вважаються правовими, – перш за все з державою та правом. Відтак для 

встановлення правової природи лобіювання досліджувались питання впливу 

суспільних відносин на правові норми та здатність права бути засобом (інструментом) 

досягнення певних цілей (праці Л. М. Герасіної і М. І. Панова [23], С. С. Алєксєєва 

[24], О. В. Онуфрієнка [25], а також судова практика Верховного суду США  

[26–27]). 

Останнє дозволило виокремити правові явища, що є інструментами 

досягнення мети лобіювання, тобто його правовими засобами. Питанням 

правових засобів та їх властивостей присвячені праці Г. Л. Знаменського [28], 

Б. І. Пугінського [29], П. М. Рабіновича [30], Г. В. Ф. Гегеля [31], К. В. Шундікова 

[32], С. С. Алєксєєва [33], Т. І. Тарахонич [34], Л. П. Рассказова [35]. На їх основі 

виокремлено правові засоби лобіювання, що раніше в літературі не 

досліджувались. Додатково слід було відмежувати правові засоби від правової 

процедури, питанням якої присвячені праці О. О. Середи [36], А. В. Басова [37]. 

Для проведення класифікації правових засобів лобіювання постала потреба 

звернутись до праць вчених, які досліджували форми, методи, способи здійснення 

лобістської діяльності (В. В. Ісаков [38], М. Дюверже [39], П. Я. Фельдман [40], 

Ф. І. Шамхалов [41], В. Ф. Нестерович [42], П. Скваєр [43]). 

Об’єднані спільною метою та організовані в єдину систему, правові засоби 

становлять правовий механізм, дослідженню концепції якого присвячені роботи 

К. В. Шундікова [44], Т. Г. Альберди [45]. Відмежування власне правового 

механізму від загальнонаукової категорії «механізм» та спеціальноюридичних 

«механізм держави» (В. В. Копєйчиков [46]), «механізм державної влади» 
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(В. Є. Гулієв [47]), «механізм правового регулювання» (С. С. Алєксєєв [48], 

В. К. Бабаєв [49], О. Б. Вєнгєров [50], В. І. Гойман [51], М. С. Кельман [52], 

І. І. Лукашук [53], О. В. Малько [54], Р. К. Русінов [55], М. Г. Шарце [56]), 

«механізм правотворчості» (Д. А. Ковачєв [57], С. В. Сінюков [58]), «механізми 

контролю суспільства над владою» (С. В. Калашніков [59]), «механізм реалізації 

права (правореалізації)» (Ю. С. Рєшетов [60]), «механізм реалізації правових 

норм» (Ю. М. Тодика [61]), «механізм народовладдя» (Ю. О. Тихомиров [62]), 

«механізм реалізації безпосередньої демократії, самоврядування народу, 

народного суверенітету» (Г. М. Волянська [63]), «механізм реалізації прав, свобод 

та обов’язків людини і громадянина» (М. О. Баймуратов [64]); «механізм 

правового гарантування» (В. В. Речицький [65]) та інших здійснювалось на основі 

праць О. В. Радченка [66], С. С. Алєксєєва [67], Л. А. Луць [68], С. В. Сінюкова 

[69]. 

Для формування основних моделей правового механізму лобіювання у 

правових системах загального та континентального типу, а також виокремлення 

правового механізму лобіювання у міждержавних правових системах 

використовувалися порівняльно-правова література та відповідне законодавство. 

Так, закріплення лобіювання як права «клопотати перед урядом про 

задоволення своїх скарг» у Великій хартії вольностей [70], англійському Біллі про 

права [71] та Першій поправці до Конституції Сполучених Штатів Америки [72], а 

також сформована на працях Дж. Медісона [73], А. де Токвіля [74] та Дж. Мілля 

[75] правова доктрина склали перші правові засоби лобіювання у правових 

системах загального типу. Виявлення особливостей даних правових систем та їх 

впливу на відповідний правовий механізм здійснювалось через звернення до 

праць в основному зарубіжних дослідників та спеціального законодавства [76–80], 

що дозволило зробити висновки про: офіційне визнання та як, мінімум, часткову 

формалізацію механізму лобіювання усіма правовими системами даного типу 

(Р. де Карія [81]); закріплення в джерелах права найвищої юридичної сили 

принципу свободи вираження як фундаментального правового засобу лобіювання 

(Д. Тіндалл [82]); наявність значної кількості судових прецедентів, що 
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функціонують як правові засоби лобіювання (Р. Чарі [83]); більшу різноманітність 

правових засобів лобіювання внаслідок гнучкості та відкритості правотворчої та 

правозастосовчої діяльності порівняно з системами континентального типу 

(В. Р. Джонсон [84], В. Е. Чіркін [85], Н. Гнатуш [86], К. Джілсон [87]); 

відповідність правового механізму лобіювання потребам плюралістичних 

суб’єктів та існування правових засобів, що забезпечують виявлення та 

узгодження групового інтересу, формування відповідних груп (К. С. Томас [88], 

А. Лійхарт [89]); високий рівень «саморегулювання» лобістської діяльності, 

доповнення правового механізму положеннями локальних нормативних актів – 

кодексів поведінки, етики тощо (В. Дінан [90]); часту кодифікованість норм права, 

що регулюють лобістську діяльність, існування спеціальних нормативно-правових 

актів (С. Аінсворт [91], В. Федоренко [92]); наявність правових засобів 

лобіювання органів судової влади (Н. Г. Зяблюк [93], Дж. Б. Ґейтс та 

Ч. А. Джонсон [94]). 

Правовий механізм лобіювання у правових системах континентального типу 

вирізняється більшою різноманітністю, а тому комплексному дослідженню 

піддавався лише у загальних працях із питань лобіювання – Д. Базілевича [95], 

В. Ф. Нестеровича [96], дослідженнях Організації економічного співробітництва 

та розвитку [97]. Тому пошук спільних для даних правових систем правових 

засобів зумовив необхідність звернутися до фундаментальних праць класиків 

романо-германської правової традиції, зокрема «Суспільного договору» 

Ж.-Ж. Руссо [98], а також Європейської конвенції з прав людини [99]. Ці джерела 

заклали основу правового механізму лобіювання та практично визначили межі 

усіх інших його параметрів. 

Так, подальше дослідження відповідного законодавства держав, які 

належать до цієї правової сім’ї [100–108], показало, що континентальна модель 

лобіювання вирізняється другорядним, допоміжним характером цієї діяльності 

відносно демократичних цінностей, а також переважно ієрархічно організованим, 

секторальним представництвом інтересів різними об’єднаннями, для яких 

лобіювання не є єдиною метою. На практиці такі особливості виявляються в дещо 
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іншому наборі та змістовому наповнені правових засобів, що становлять механізм 

лобіювання. 

Зважаючи на значні відмінності у правових системах різних держав, для 

встановлення загальних особливостей даних правових систем досліджувались 

праці, предметом яких були питання лобіювання у Франції (Е. Шел [109], 

Г. Анхайер [110]), Німеччині (Р. Шпіт [111], К. Розенов-Вільямс [112]), Польщі 

(Б. Квятковскі [113]), Швеції (Л. Левін [114]) та ін. 

Наділення міждержавних органів владними повноваженнями, здатними 

впливати на конкретні права та обов’язки індивідів, можливість прийняття такими 

органами загальнообов’язкових правил поведінки, а також незмінна тенденція до 

поступового делегування державами–членами міжнародних спільнот своїх 

повноважень створюють умови для формування правового механізму лобіювання 

у міждержавних правових системах, для аналізу якого використовувалися 

дослідження в галузі міжнародного права (Дж. Річардсон [115], Б. Касіді [116], 

Л. Кірк [117], Н. Каупі [118], В. Руденкова [119], Л. Рон [120], К. Ерд-Люреот 

[121], В. Ф. Нестерович [122–123]), міжнародно-правове закріплення цього 

інституту, а також внутрішні документи міжнародних організацій [124–146]. 

На основі проведеної порівняльно-правової роботи зроблено висновок, що 

незалежно від формалізації лобіювання, будь-яка демократична правова система 

містить той чи інший обсяг правових засобів лобіювання, зокрема й Україна. Тому 

подальше встановлення їх складу та особливостей застосування у вітчизняній 

юридичній практиці вимагало детального розгляду законодавства та наукових 

досліджень, зокрема щодо питання конституційності інституту лобіювання в 

Україні (В. Ф. Нестерович [147], А. Євгеньєва [148], О. Порфімович [149], 

О. Дягілєв [150]), артикуляції інтересів (Д. Виговський [151]), інституційного 

оформлення (В. Сергєєв [152], Є. Б. Тихомирова [153], А. М. Онупрієнко [154]), 

методів впливу (В. Ф. Нестерович [155]), досвіду застосування (М. В. Лациба 

[156]), підготовки лобістів (Р. Кобець і С. Панцир [157]). 

Аналіз таких правових засобів, а також врахування напрацювань 

дослідників дозволили критично оцінити деякі законодавчі підходи до 
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формування правового механізму лобістської діяльності, її правового 

забезпечення. Так, підготовані впродовж 1999–2003 років чотири проекти законів 

з питань лобіювання [158–161], а також представлений громадськості у 2016 році 

проект закону «Про лобіювання» [162] не витримують критики громадськості 

(С. Писаренко [163], круглий стіл на тему: «Визначення оптимальної моделі 

регулювання лобіювання в Україні як наступного кроку до відкритості та 

прозорості у взаємодії із органами державної влади» [164]) та експертного 

середовища (Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ [165]), не 

враховують закордонного досвіду (First Report of the Committee on Standards in 

Public Life [166]) та вітчизняних реалій (О. В. Скрипнюк [167], Індекс сприйняття 

корупції [168]). Попри єдність у літературі навколо твердження про необхідність 

інституту лобіювання в демократичному суспільстві (Л. Курдашвілі [169], Т. Лейф 

[170], О. О. Одінцова [171]), його регламентація повинна відповідати сучасним 

вимогам щодо децентралізації державної влади і делегування частини державних 

повноважень інститутам громадянського суспільства (О. Лобел [172]), 

здійснюватися системно (С. Чумаков [173]), послідовно (В. Головко [174]), 

неагресивно (Е. Х. Топалова [175]) з пропагандою цивілізованих його способів 

(М. Оніщук [176]) та застосуванням непрямого регулювання (С. Васильєва [177–

178]). 

Окремо варто звернути увагу на вітчизняні юридичні дисертаційні 

дослідження з питань лобіювання: «Конституційно-правові аспекти лобіювання у 

правотворчому процесі України» В. Ф. Нестеровича [3], «Правовий інститут 

лобіювання: конституційно-правовий аспект» О. В. Дягілєва [4] та «Правове 

регулювання лобізму в сучасній Україні» О. О. Одінцової [171]. Перші дві роботи 

виконані за спеціальністю «Конституційне право», третя – «Теорія та історія 

держави і права». 

Праця В. Ф. Нестеровича висвітлює історію лобіювання, розкриває його 

структуру, а також містить аналіз зарубіжного досвіду становлення та 

функціонування цього інституту. Зокрема, вченим запропоновано виокремлювати 

у зарубіжному конституційно-правовому досвіді лобіювання дві основні моделі: 
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англосаксонську та континентальну. Зазначається, що вітчизняне лобіювання 

більше тяжіє до останньої, де воно здійснюється через систему консультативно-

дорадчих установ при органах державної, здебільшого виконавчої влади, які й 

виступають основним об’єктом лобіювання. Крім того, на подібність до 

європейських зразків вказує також дослідження походження українського 

лобіювання. Разом з тим підкреслюється, що головною перевагою американської 

субмоделі, яка може бути адаптована на національно-правовий ґрунт, є 

унормування лобіювання спеціальним законом, на противагу сегментарному 

європейському його врегулюванню низкою суміжних нормативно-правових актів 

різної юридичної сили. 

У роботі О. В. Дягілєва багато уваги приділяється термінології, формам 

лобістської діяльності та законодавчим пропозиціям щодо його інституціоналізації 

в Україні. Автор поділяє методи лобіювання на прямі та непрямі, виокремлює 

законодавче, виконавче та судове лобіювання, а також лобіювання в органах 

місцевого самоврядування, стверджує, що на сьогодні в Україні існує 

конституційно-правове підґрунтя для здійснення цивілізованої лобістської 

діяльності. 

О. О. Одінцовою сформульовано цілі правового регулювання лобістської 

діяльності в Україні, розроблено пропозиції щодо основних його положень та 

запропоновано професійний (етичний) кодекс лобіста. Зазначається, що закон про 

лобізм дозволить перетворити лобістську діяльність у правомірний та 

цивілізований інструмент взаємодії суспільства і влади; відмежує цю діяльність 

від корупційних та інших протиправних дій; захистить органи державної влади 

від незаконного впливу з боку зовнішніх інтересів; сприятиме прийняттю більш 

професійних та відповідальних державних рішень; підвищить прозорість 

лобіювання через доступ громадськості до інформації про його предмет та засоби; 

забезпечить рівний доступ зацікавлених осіб до всього обсягу відкритих законом 

відомостей, що в цілому сприяло б оптимізації соціально-економічного розвитку 

країни. Крім того, автор підкреслює, що для легалізації інституту лобізму в 

Україні і для мінімізації його можливих негативних проявів прийняття одного 
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закону недостатньо, є необхідним функціонування цілісного правового механізму. 

Зокрема, повинна функціонувати низка суміжних законодавчих актів, що 

опосередковано контролюють цю сферу: закони про етику державних службовців, 

про виборчі кампанії, про боротьбу з корупцією, законодавчі акти у сфері 

оподаткування та ін. 

Разом з тим загальнотеоретичний та порівняльний аналіз власне правового 

механізму лобіювання у вітчизняній науці на монографічному рівні не 

здійснювався. 

 

 



31 

 

1.2. Методологія дослідження 

Важливе значення для поглиблення знань щодо правового механізму 

лобіювання, гарантій правомірної поведінки учасників суспільних відносин у цій 

сфері, становлення вітчизняної концепції демократичного суспільства, підготовки 

пропозицій та рекомендацій стосовно вирішення нагальних проблем у ході 

формування такого механізму в Україні має методологія дослідження. 

У сучасній науковій літературі відсутній єдиний підхід до розуміння 

методології. Одні автори під методологією розуміють вчення про організацію 

діяльності [179, с. 20]; другі – тип раціонально-рефлексивної свідомості, що 

спрямований на виявлення, удосконалення та конструювання методів у різних 

сферах духовної та практичної діяльності [180, с. 553]; треті – вчення про 

структуру, логічну організацію, методи, засоби і форми діяльності дослідника в 

процесі пізнання ним досліджуваних явищ [181, с. 42]. 

Така різноманітність підходів знаходить відображення і в розумінні 

методології права чи правознавства. 

Так, Д. А. Керімов вважає, що методологія права передбачає систему методів 

дослідження правових об’єктів (вчення про ці методи), узагальнення теоретичних 

положень, що мають гносеологічне значення, а також включає світорозуміння, 

світогляд дослідника [182, с. 95]. 

Висловлюються і інші міркування щодо поняття методології: сукупність 

принципів, методів та рівнів дослідження державно-правових явищ [183, с. 10]; 

система підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх 

використання при вивченні державно-правових явищ [184, с. 618]; зумовлена 

особливостями правової реальності цілісна та узгоджена система способів 

пізнання, що включає такі складові: загальний (філософський) підхід, 

загальнонаукові методи, спеціальні методи, власні правові методи [185, с. 26]. 

Загалом, варто погодитися з тим, що методологія – це сукупність підходів, методів 

та засобів пізнання державно-правових явищ, які спрямовані на отримання 
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соціально значимих знань про них та організації їх у відповідну систему [186, с. 

48]. 

Вибір методологічних складових у межах цього дисертаційного дослідження 

обумовлюється його предметом – основними загальними закономірностями 

(природою) правового механізму лобіювання та його особливостями у загальному, 

континентальному, європейському міждержавному типі правових систем, оскільки 

будь-який аналіз потребує застосування адекватних природі досліджуваного 

об’єкта підходів, методів та засобів пізнання. 

Основу цієї методології становить діалектичний підхід, центральною 

складовою якого є теорія розвитку. Відомо, що діалектика є наукою про найбільш 

загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення, а тому у ході пізнання 

дійсності цей підхід вимагає виявлення всезагальних взаємозв’язків у процесі 

розвитку відповідних явищ [187, с. 51]. 

Діалектична методологія ґрунтується на таких філософських принципах, як: 

об’єктивність, всебічність, конкретність, історизм, повнота пізнання, а 

неправильне їх застосування може перешкодити одержанню істинних результатів 

[188, с.293–295]. 

Такі принципи, як і основні засади діалектики, супроводжували весь процес 

дисертаційного дослідження та дозволили проаналізувати лобіювання, а також 

його правовий механізм як явища, що функціонують, розвиваються, змінюються. 

Так, аналіз літератури дозволив зробити висновок, що лобіювання в період його 

зародження у різноманітних суспільствах мало дещо інше призначення, аніж у 

сучасних демократичних державах, та виконувало дещо інші функції. Нині ж без 

цього інституту складно уявити демократичну політичну систему. 

Увесь процес дослідження супроводжували і логічні прийоми та засоби 

пізнання, зокрема аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, абстрагування 

та інші. 

Використання формально-логічних прийомів дозволило сформулювати 

визначення понять: «лобіювання», «правові засоби лобіювання», «правовий 

механізм лобіювання» та ін. Визначення поняття дозволяє відобразити природу 
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явища, що досліджується, розкрити його зміст. Щоправда, у літературі хоча й 

відсутній єдиний підхід до того, що вважати визначенням поняття, але в цілому 

всі погоджуються з тим, що це форма мислення, яка відображає предмети та 

явища через їх суттєві і специфічні [189, с. 53] або через загальні та спеціальні 

[190, с. 131] ознаки. Значними є і положення дисертаційного дослідження щодо 

класифікації правових засобів лобіювання. 

Важливе місце у методології дисертаційного дослідження займають такі 

загальнонаукові підходи, методи та засоби, як діяльнісний підхід, системний та 

соціологічні методи. 

Діяльнісний підхід є ключовим, як зазначається у літературі, у сучасному 

пізнанні, оскільки завдяки поняттю діяльності можна здійснити універсальну 

характеристику [191, с. 266]. 

У дисертаційному дослідженні поняття «діяльність» є основним для 

характеристики лобіювання, а встановлення його природи, виявлення основних 

його ознак дозволили трактувати лобіювання як цілеспрямовану діяльність 

(вплив) представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади. 

Використовується у дисертаційному дослідженні і знання про внутрішню будову 

будь-якої діяльності, зокрема, що до структури діяльності відносяться зазвичай 

суб’єкти, об’єкти, власне дії, мета, результат та засоби. 

Це дозволило поглибити знання про структуру лобістської діяльності, до 

складу якої входять: мета, суб’єкт, об’єкт, активність (дії) суб’єктів, засоби та 

результат лобістської діяльності. Так, суб’єктами лобістської діяльності є 

уповноважені на це лобісти; об’єктами лобістських дій є суб’єкти публічної влади; 

лобіювання здійснюється шляхом цілеспрямованого впливу лобістів на об’єкти 

лобістської діяльності за допомогою різноманітних, зокрема правових, засобів; 

результатом є офіційні акти, в яких фіксуються положення, що відображають 

інтереси зацікавлених осіб; метою лобіювання є задоволення інтересів 

зацікавлених осіб. 

Отже, діяльнісний підхід дозволив охарактеризувати лобіювання як різновид 

соціальної діяльності та сформувати модель такої діяльності з метою визначення 
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основних правових її параметрів, що дозволить відмежувати її від інших видів 

соціальної діяльності, зокрема некомерційної громадської, а також від 

корупційних дій. 

До основних соціологічних методів у юридичній літературі відносять 

спостереження, інтерпретацію, порівняння, аналіз документів, експеримент, 

опитування [192, с. 21], а також: спостереження, вивчення документальних 

джерел, опитування, експеримент [193, с. 321] та інші, які входять до складу 

методу збору інформації. 

У межах цього дослідження використовуються прийоми вивчення 

документальних джерел. Звичайно, для будь-якого правового дослідження 

значимість мають насамперед офіційні юридичні документи – закони та інші 

джерела права. Втім, аналіз лобістської діяльності у правових системах 

загального, континентального та європейського міждержавного типу засвідчив, 

що положення щодо лобіювання, зокрема його правового механізму, можуть 

фіксуватися і в інших офіційних документах – кодексах етики, рекомендаціях, 

угодах. 

Цей метод дозволив отримати достовірні дані про природу лобіювання, його 

правового механізму, особливостей його реалізації у правових системах 

загального, континентального, європейського міждержавного типу зі змісту 

нормативно-правових приписів через аналіз правових чи інших документів; 

виявити стан та проблеми формування такого механізму в Україні. 

Прийоми та засоби системного аналізу, зокрема структурно-функційні 

прийоми, використовувалися, як вже згадувалося, для характеристики структури 

лобістської діяльності. Системна методологія дозволила трактувати правовий 

механізм лобіювання як цілісний комплекс правових засобів впливу суб’єкта 

лобістської діяльності на відповідні об’єкти (суб’єктів публічної влади), тобто їх 

систему. Отже, базовим поняттям для характеристики правового механізму є 

поняття «система». І хоча в літературі це поняття трактується по-різному, втім, не 

заперечується те, що це взаємовпорядкована та взаємозв’язана множина 

елементів, яка утворює певну цілісність. 
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У роботі правові засоби досліджуються як основні системні елементи 

правового механізму лобіювання. Окрім поняття «елемент», для характеристики 

внутрішньої будови правового механізму лобіювання важливими є і поняття 

«зв’язок», «структура», «цілісність» – як і для дослідження будь-якого іншого 

системного об’єкта [194, с. 183]. Стійка ж єдність елементів, їх взаємодія у межах 

цілого, як відомо, утворюють структуру системи [195, с. 145]. Отже, структурний 

метод дозволив виявити первинний елемент правового механізму лобіювання – 

правовий засіб та його розміщення у типових моделях, що дозволило виявити 

його особливості у загальному, континентальному та європейському 

міждержавному типі правових систем. 

Функційний метод дозволив охарактеризувати стійкість зв’язків між цими 

елементами у межах відповідної юридичної конструкції, тобто моделі впливу на 

суб’єктів публічної влади у загальному, континентальному, європейському 

міждержавному типі правових систем. Це дозволило охарактеризувати правовий 

механізм лобіювання і в Україні та виявити проблеми як в елементарному складі, 

так і у його функційній складовій. 

Для характеристики цілеспрямованого процесу (діяльності) лобіювання 

використовуються такі пізнавальні засоби, як правові засоби та правові цілі, а 

також правові інтереси та потреби. Як зазначається у юридичній літературі: мета – 

це ідеальний образ бажаного для суб’єкта стану, процесу чи явища, що виникає на 

підставі об’єктивних потреб та можливостей буття та є важливою умовою 

раціональної людської діяльності [196, с. 15]. Утім, як правило, у праві потреби 

відображається через категорію «інтерес». У дисертаційній роботі саме ця 

категорія використовується як засіб пізнання, коли аналізується мета 

функціонування правового механізму лобіювання – закріплення інтересів 

зацікавлених осіб в офіційних актах. 

Звичайно, провідними методами дисертаційного дослідження стали 

загальнотеоретичний та порівняльно-правовий. У юридичній літературі під 

методом загальної теорії права розуміється спосіб пізнання державно-правових 
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явищ, що складається із системних прийомів, за допомогою яких виявляються 

загальні закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку [197, с. 9]. 

І хоча щодо прийомів пізнання, які складають цей метод, відсутня 

одностайність, утім, не виникає сумнівів щодо наявності у його структурі методів 

збору та опрацювання емпіричної інформації; методів узагальнення; загально-

логічних методів (або догматичних прийомів: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

формалізації, узагальнення тощо); системно-структурних прийомів та прийомів 

сходження від конкретного до абстрактного і навпаки [198, с. 677; 197, с. 13–14]. 

Завдяки методу загальної теорії права була виявлена природа правового 

механізму лобіювання, виявлені закономірності, притаманні правовому механізму 

лобіювання у правових системах загального, континентального, європейського 

міждержавного типу. Охарактеризовано реальний стан формування правового 

механізму лобіювання в Україні, зокрема: відсутність чіткої юридичної 

конструкції лобіювання; відсутність спеціального закону, який би визначав 

правовий статус суб’єктів лобіювання та суб’єктів публічної влади, які є 

об’єктами лобістської діяльності, а також процедуру лобіювання та систему 

правових засобів, які застосовуються у ході здійснення лобістської діяльності 

тощо. На підставі цього авторові вдалося зробити низку пропозицій та 

рекомендацій суб’єктам законотворчості в Україні щодо формування окремих 

положень Закону України «Про лобіювання». 

Понятійний апарат загальної теорії держави і права був доповнений новими 

та уточненими поняттями: правовий механізм лобіювання, правовий засіб 

лобіювання. 

Порівняльно-правовий метод дозволив виявити подібні та відмінні ознаки 

правового механізму лобіювання у правових системах загального, 

континентального, європейського міждержавного типу, зокрема у правових 

системах США, Великої Британії, Канади, Австралії, Німеччини, Франції, Австрії, 

Польщі, Ірландії, Європейського Союзу та Ради Європи. 

Так, встановлено, що у системах загального права важливими правовими 

засобами є закони про лобіювання з чіткими формалізованими вимогами до 
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суб’єктів лобіювання; об’єктами впливу може бути значна кількість суб’єктів 

публічної влади; процедура лобіювання врегульовується такими документами, як 

кодекси етики, поведінки тощо. На відміну від загального типу, у 

континентальному типі правових систем закони про лобіювання є винятковим 

явищем, перелік суб’єктів лобіювання часто формалізований шляхом створення 

консультативно-дорадчих установ при суб’єктах публічної влади; лобістський 

вплив в основному концентрується на законодавчому органі. Втім, у цій системі 

жорстко регламентовано статус та дії суб’єктів публічної влади, які можуть бути 

об’єктами лобіювання, та їх взаємовідносини з лобістами. У Раді Європи модель 

правового механізму лобіювання більш близька до держав континентального 

права, а в Європейському Союзі – до загального. 

Ці результати отримано завдяки порівняльно-правовому методу, до складу 

якого входять такі прийоми пізнання, як збір і вивчення фактів, аналіз, 

абстрагування, порівняння, оцінювання, узагальнення, адже він і є системою 

прийомів, за допомогою яких виявляються подібні та відмінні ознаки [199, с. 25]. 

До порівняльно-правових засобів, які використовуються у межах цього 

дослідження, насамперед можна віднести поняття «правова подібність» і «правова 

відмінність». 

Такий аналіз став необхідною умовою формування якісних законодавчих 

положень щодо вітчизняної моделі правового механізму лобіювання, який є 

нагальною потребою нашого часу, оскільки дозволить забезпечити належне 

функціонування демократичних інститутів, формування сучасної поліцентричної 

політичної системи в Україні, боротьбу із складними соціальними проблемами, 

зокрема таким небезпечним явищем, що ідентифікуються із сучасною Україною, – 

як корупція. 

Використання вищезгаданих методів дозволило розв’язати поставлені 

завдання як теоретичного, так і практичного характеру. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ 

2.1. Лобістська діяльність як основа правового механізму лобіювання 

Інститут лобіювання виникає у кожній поліцентричній політичній системі, в 

якій створені умови для здорової конкуренції та компромісу суспільних інтересів. 

Таким чином, лобіювання є не тільки супутником, а й ознакою демократії. Іншими 

вихідними умовами, без наявності яких складно говорити про об’єктивність 

дослідження цього явища, також є наявність реально діючих відносно незалежних 

галузей влади (законодавчої, виконавчої, судової); сильний парламент і наявність 

інших органів представницької влади і самоврядування; дієва (чи хоча б діюча) 

опозиція правлячому режиму; відносно розвинуте громадянське суспільство; 

розвинута система масової інформації і комунікації, що функціонує в умовах 

гарантованої свободи вираження думок і поглядів. Як зазначає Є. Б. Тихомирова, 

зростання повноважень уряду, виникнення опозиції в особі політичних партій і 

об’єднань, розвиток потреби в тривалих обговореннях законопроектів створюють 

умови для діяльності лобістів, які б «проштовхували» закон, а також ті чи інші 

управлінські рішення [1, с. 171]. Такі ж ознаки виокремлював і А. В. Малько, 

описуючи стан лобіювання в Росії, та зазначав, що російському суспільству з 

цими умовами «не повезло» [200, с. 120]. За слабких демократичних традицій цей 

інститут деформується, проявляється в формах, характерних для авторитарних 

режимів, та в підсумку підміняється корупцією. 

У будь-якому випадку лобіювання повинне мати чітко визначений правовий 

механізм, закріплений у чинній системі джерел права. Створення цього механізму 

буде можливим лише за умови виявлення природи такого явища, як лобіювання, 

встановлення перш за все його соціальної сутності, виведення дефініції. 

«Лобіювання» є похідним від поняття «лобі», що, як вважають, увійшло в 

ужиток із середньовічної латини і первинно позначало критий майданчик, 

коридор, зокрема в монастирі. Оскільки на той час монастирі часто ставали 
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місцями проведення різного роду зборів та слухань, то цілком закономірним є 

позначення цим терміном приміщень навколо залів засідань у будинку Палати 

громад англійського парламенту [201, с. 376]. Відмінною особливістю 

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

місцях парламенту британським депутатам дозволялось зустрічатися з усіма 

зацікавленими у законодавчій діяльності громадянами, яким був заборонений 

доступ до пленарних засідань Палати громад. Тут, 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 у парламенті [202, 

с. 408]. 

У політичному контексті, власне як явище, що є об’єктом цього 

дослідження, термін «лобі» вживали починаючи з епохи «Нового часу». Пізніше 

прем’єр-міністр Великобританії Б. Дізраелі писав у 1845 році: «Таємниці лобі 

відомі лише обізнаним. Тільки потім вони повідомляються всім іншим» [201, 

с. 376]. Як частина англосакської політичної культури, така практика 

поширюється і в Сполучених Штатах Америки, де, знайшовши сприятливий 

ґрунт, уперше юридично формалізується в джерелах права, зокрема в Законі про 

федеральне регулювання лобіювання від 1946 року, в який увійшли спеціальні 

федеральні норми про реєстрацію лобістів. 

Проте, незважаючи на тривалу політичну традицію лобістської діяльності, а 

також набуття нею на початку ХХ ст. вже характеристик легітимного способу 

впливу на владних суб’єктів з метою прийняття юридичних актів, що 

задовольняють інтереси зацікавлених осіб, і донині у суспільній науці відсутнє 

єдине розуміння поняття «лобіювання». У літературі висвітлюються різні підходи 

до розуміння змісту цього поняття. Зокрема, в політології під лобіюванням 

розуміють весь процес взаємодії держави і громадянського суспільства. Так, 

В. Лепьохін розглядає лобіювання як «процес приведення формальної влади 

відповідно до влади фактичної» [4, с. 119]. У соціологічній літературі звертається 

увага на інформаційні та комунікативні аспекти цього явища: Л. Зеттер, 
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характеризує лобіювання як «процес пошуку засобів впливу на уряд та його 

інституції шляхом інформування громадськості щодо політичних питань, що 

стоять на порядку денному» [5, с. 3]; Т. Ю. Лебедєва та У. Курчевська асоціюють 

лобіювання з наданням інформації владним інституціям з боку груп тиску з метою 

впливу на процес прийняття політико-правових рішень [203, с. 38; 7, с. 62]. 

В юридичній літературі зазвичай лобіювання пов’язують із формалізацією у 

джерелах права. До прикладу, В. Ф. Нестеровичем запропонована дефініція 

лобіювання як процесу легального впливу на чітко визначені законом органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, а також на їх посадових осіб 

з боку зареєстрованих у встановленому законом порядку фізичних та юридичних 

осіб з метою закріплення власних інтересів чи інтересів третіх осіб (клієнтів) у 

нормативно-правових актах, що приймаються [3, с. 27]. 

Усі ці визначення характеризують лобіювання крізь призму тих чи інших 

його окремих функцій та ролі у політичній системі суспільства. Проте 

беззаперечною є його соціальна складова – як взаємодія суб’єктів: тих, хто володіє 

політичною владою, і тих, на кого така влада розповсюджується. Як відзначає 

французький учений Р.-Ж. Шварценберг [8, с. 175], «усякий правитель прагне 

домогтися згоди з його рішеннями, а кожен з тих, ким керують, намагається 

виразити свої потреби і зробити так, щоби про них довідалися. Згода між ними 

може виникнути завдяки комунікації, обміну». Таким засобом комунікації також є 

лобіювання. Дослідник посилається на думку Л. Мілбрайта, який дуже точно 

визначив сутність лобіювання: «Усі правителі формулюють рішення на основі 

того, що привернуло їхню увагу, а не того, що є об’єктивним чи реальним. Отже, 

єдиний шлях вплинути на рішення – це вплинути на сприйняття тих, хто їх 

приймає. Тому комунікація є єдиним засобом змінити сприйняття чи вплинути на 

нього: процес лобіювання є цілком комунікаційним процесом». 

Таким чином, лобіювання часто є тією сполучною ланкою між суспільством 

та державою, між соціальною потребою та правовими засобами її вирішення, 

природним механізмом виявлення, узгодження та втілення інтересів учасників 

суспільних відносин у офіційній політиці владних суб’єктів [204, с. 3]. Вказане 
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наштовхує на висновок про величезну соціальну цінність лобіювання, його 

соціальну спрямованість, соціальне походження, сутність, природу. Ознака 

«соціальності», згідно із М. В. Примушем [205], виникає тоді, коли поведінка 

навіть одного індивіда підпадає під вплив іншого або групи (спільноти) незалежно 

від того, чи присутні фізично індивід або спільнота. П. М. Рабінович [206, с. 7] 

визначає соціальну сутність явищ як їх здатність слугувати засобом задоволення потреб 

(інтересів) тих чи інших суб’єктів суспільства. Встановлення такої сутності, згідно із 

застосовуваним вченим потребовим підходом, вимагає визначення: по-перше, що 

являють собою потреби суб’єкта (індивіда, групи, всього суспільства); по-друге, ролі, 

функції (як потенційної, так і реальної) тих чи інших предметів, явищ у задоволенні 

таких потреб. 

Отже, здатність задовольняти потреби (інтереси) як перша ознака соціальної 

сутності лобістської діяльності трактується так. Лобіювання, про що згадувалось вище, 

виникло як вплив на представника влади, в першу чергу – депутата парламенту, в 

питаннях його голосування чи іншої участі в законотворчому процесі. Тобто такий 

вплив матеріалізувався в конкретних рішеннях (актах), що задовольняли відповідні 

потреби зацікавлених осіб. А оскільки такі акти можуть впливати майже на усі потреби 

суб’єктів суспільного життя (фізичні, культурні, економічні, політичні тощо), то 

лобіювання є засобом задоволення практично будь-яких потреб у межах повноважень 

того чи іншого суб’єкта публічної влади. І дотепер вплив на найвищі правотворчі 

органи держави залишається основною сферою лобістської практики. 

Окрім того, варто звернути увагу на свого роду «закон» лобіювання: 

інтенсивність такої діяльності прямо пропорційна межам втручання суб’єктів 

владних повноважень у регулювання суспільних відносин. Тобто чим більше 

потреб (проблем, питань) для своєї реалізації потребують того чи іншого 

офіційного рішення (дозвіл, погодження тощо), тим більше осіб і тим активніше 

намагаються впливати на такі рішення. І навпаки, при дерегуляції зменшується 

обсяг повноважень і, відповідно, предмет лобіювання. 

Щодо суспільних потреб, які задовольняються лобіюванням, то це перш за 

все здійснюване під час такої діяльності узгодження суспільних інтересів. 
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Наявність спільної мети традиційно визнається фактором, що об’єднує різних 

суб’єктів навколо процесу її досягнення. Лобісти мобілізують локальні інтереси. 

Хоча в основному їх діяльність спрямована на безпосередній вплив на органи, 

уповноважені приймати необхідні рішення, часто лобіювання опосередковується 

громадським тиском. Зацікавлені особи переміщуються територією держави, 

виступають та публікують матеріали з метою поширення інформації про те чи 

інше коло питань, залучаючи однодумців та привертаючи увагу до проблеми. 

Публічні дискусії дозволяють максимально повно врахувати усі аргументи для 

прийняття рішення та дозволяють усім бути почутими. Таким чином, лобіювання 

доповнює такі інститути узгодження інтересів, як громадські ініціативи, політичні 

партії та громадські організації, які часто виступають його ядром, разом 

здійснюючи внесок у розвиток громадянського суспільства. 

Із відзначеною вище потребою пов’язана ще одна, задоволенню якої сприяє 

лобіювання, – потреба в інформації. Зацікавленими особами здійснюється 

величезний обсяг досліджень щодо питань державної політики, що в умовах 

обмежених людських та фінансових ресурсів державного апарату є необхідною (та 

фактично безкоштовною) допомогою. Лобісти, які часто представляють 

конкуруючі групові інтереси та зацікавлені в різних шляхах вирішення тої чи 

іншої проблеми, збирають, упорядковують та аналізують інформацію, 

висвітлюють переваги та недоліки кожного варіанта. Така система подібна до 

діючого в судочинстві принципу змагальності, тільки тут роль суду віддається 

органу публічної влади, що, вислухавши усі сторони, приймає справедливе 

рішення. 

Лобіювання також сприяє постійній взаємодії держави та суспільства, 

особливо в напрямі впливу суспільства на формування різних аспектів державної 

політики. Обсяг засобів контролю за діяльністю органів публічної влади, зокрема 

в умовах держав перехідного типу, доволі обмежений та часто зводиться лише до 

інституту виборів. Тому лобіювання є невіддільним від сучасної демократії, 

специфічним складовим елементом політичної системи. 
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Дослідження лобіювання, що дозволить також визначити його роль у 

задоволенні вказаних потреб, видається доцільним здійснювати через концепцію 

діяльності [207, с. 23]. Такі підходи в літературі трапляються доволі часто. 

Зокрема, німецький науковець В. Рудзіо тлумачить лобіювання як діяльність 

лобістів у парламенті, які намагаються здійснити вплив на законодавців з метою 

відстояти вигідний певним групам законопроект [12, с. 94]. Франк Ж. Фарнель 

визначає лобіювання як діяльність, спрямовану на створення прямого або 

непрямого впливу на процес розроблення, застосування або тлумачення 

законодавчих та інших нормативних актів, і взагалі на будь-які дії чи рішення 

органів державної влади [13, c. 16]. Вітчизняні дослідники К. Манжул та 

І. Нікітчук також використовують поняття «діяльність» як визначаюче [14, с. 11]. 

З іншого боку, Дж. Ліберман [15, с. 288], П. Кислий та Ч. Вайс [16, с. 392], Нова 

Британська Енциклопедія [208, с. 429] застосовують поняття «спроба», а 

Ф. Баумгартнер та Б. Ліч [17, с. 34], А. Ноунс [18, с. 5] – «зусилля», що також 

відсилає до діяльності. 

У контексті досліджуваного питання варто також звернути увагу на позицію 

О. В. Дягілєва, який розглядає лобіювання і як діяльність, і як явище. При цьому 

для позначення останнього ним обґрунтовується необхідність вживати термін 

«лобізм». Цитуючи дослідника, «слово “лобізм” має ознаки терміна, що 

характеризує певну сукупність ознак явища або сукупності явищ, в той час як 

“лобіювання” характеризує процес виконання якої-небудь дії» [5, с. 21–22]. Цей 

підхід має право на існування, є ще одним аргументом «діяльнісної» природи 

лобіювання, проте як на контраргумент варто вказати на таке. Термін «лобізм» 

нечасто уживається в англомовній юридичній літературі, що, зважаючи на 

англійське його походження та високий рівень розвитку лобістських практик в 

англомовних державах, свідчить про невисоку потребу виділяти таке поняття.  

У частині нормативно-правових актів, покликаних регулювати лобіювання, 

немає дефініції останнього. Натомість Акт про відкритість лобіювання від 1995 

року у США (Lobbying Disclosure Act of 1995) [77], Кодекс поведінки лобістів 

Австралії (Lobbying Code of Conduct) [209], Закон про лобістську діяльність Литви 
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(Law on Lobbying Activities) [103] та польський Акт про лобістську діяльність у 

законодавчому процесі (Ustawa o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa) [104] визначають і використовують поняття «лобістська діяльність». 

Вказане може свідчити або про дещо ширше розуміння законодавцем поняття 

«лобіювання», зокрема позначення ним певного явища, та неможливість його 

зведення лише до процесу, поведінки, або про бажання відмежуватися від 

загальновживаного поняття політологічного походження та надати йому правового 

забарвлення. 

Перш ніж здійснити характеристику лобіювання як певного виду діяльності, 

необхідно з’ясувати зміст поняття «діяльність». Так, соціологи під діяльністю 

розуміють форму активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних з 

нею систем бути причиною змін у бутті; форму активного ставлення людини до 

навколишнього світу з метою перетворення. Соціальна ж діяльність — це 

сукупність соціально значимих дій, які здійснює суб’єкт (суспільство, клас, група, 

індивід) у різних сферах і на різних рівнях соціальної організації суспільства, що 

має на меті певні соціальні інтереси і використовує для досягнення цих інтересів 

різні засоби — економічні, соціальні, політичні, ідеологічні [210, с. 174–175]. 

М. С. Каган зазначав, що людська діяльність є історичним явищем, яке 

виникає, змінюється та вдосконалюється разом із розвитком соціальних відносин, 

які вона обслуговує і які вона ж постійно змінює. Основною характеристикою 

діяльності є її усвідомленість. Проте реальна діяльність завжди реалізується в 

конкретних, історично розвинених формах [19, с. 42].  

Від самого початку теорія діяльності вибудовувалась на основі концепції 

посередництва, в якому стимулюючий вплив і відповідь на нього 

опосередковуються комплексом проміжних дій. Відповідно базова структура 

діяльності зазвичай описується «трикутною моделлю», тобто складається із 

суб’єкта (людини або групи людей, що здійснюють діяльність), об’єкта (те, на що 

спрямована діяльність) та інструментів (засобів). У такому «трикутнику» об’єкт 

розглядається і піддається впливу в межах наявних засобів; суб’єкт мотивується 

необхідністю перетворення об’єкта в результат; процес опосередкований одним 
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або кількома інструментами (засобами). Засобом може бути що завгодно, що 

використовується у процесі трансформації: знакові системи, інструменти, 

процеси, машини, методи, право. 

Пізніше у філософських дослідженнях людської діяльності структура 

останньої інтерпретувалася по-різному. Здебільшого у літературі пропонується 

вирізняти такі необхідні її елементи: суб’єкт (носій діяльності), об’єкт (те, на що 

спрямовано діяльність), мета (ідеальний образ бажаного результату, відповідно до 

якого перетворюється предмет), засіб (тобто те, за допомогою чого здійснюється 

перетворення) і, нарешті, реальний, справжній результат [211, с. 112].  

Проте А. Леонтьєв вважав, що якщо з діяльності подумки вилучити дії, які її 

здійснюють, то від діяльності взагалі нічого не залишиться [20, с. 104]. Р. Нємов, 

розкриваючи структуру діяльності, вказує, що діяльність людини має такі основні 

характеристики: мотив, мету, предмет, засоби і структуру. В останній, зазначає 

автор, «зазвичай виділяють дії й операції як основні складові діяльності» [21, 

с. 149–150]. Е. Юдін, здійснюючи системний аналіз людської діяльності, 

стверджував, що «всезагальна структура діяльності включає в себе мету, засіб, 

результат і сам процес діяльності» [22, с. 268]. Згаданий вище М. С. Каган 

визначає діяльність як активність суб’єкта, спрямована на об’єкти, зокрема й 

інших суб’єктів, а сама людина повинна розглядатися як суб’єкт діяльності. 

Відповідно елементами діяльності він вважав суб’єкта, об’єкт та саму активність, 

що «виражається в тому чи іншому способі оволодіння (рос. – «овладения») 

об’єкта суб’єктом чи у встановленні суб’єктом комунікативної взаємодії з 

іншими» [19, с. 45]. Таким чином, сама активність, дії, операції є необхідною 

складовою, без якої діяльність як концепція, модель таких дій втрачає свій сенс. 

Враховуючи складний характер саме лобістської діяльності та специфічні 

соціальні, політичні, правові умови її здійснення, найбільш вдалою видається 

структура, що включатиме мету, суб’єкт, об’єкт, саму активність, засоби та 

результат лобіювання. Такий підхід дозволить послідовно виявити найбільш 

суттєві властивості досліджуваного явища. 
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Насамперед необхідно зазначити, що будь-яка діяльність суб’єкта 

спрямовується на досягнення певної мети. Не є винятком і лобістська діяльність. 

На думку Д. Лоурі, «однією з найважливіших проблем є те, що майже всі 

дослідження організованих інтересів [зокрема лобіювання. – Авт.] починаються із 

спрощеного припущення, що метою останніх є вплив на державну політику. Таке 

припущення є хибним. Основною метою є бажання вижити» [9, с. 1]. 

Нідерландський вчений виділяє кілька основних причин лобіювання. Перш за все 

лобіювання є інструментом для максимізації економічної вигоди. Наводиться 

приклад компанії Microsoft, яка з 1996 року постійно нарощує свої витрати на 

лобіювання власних інтересів, зокрема для захисту від економічних санкцій за 

монопольну діяльність. Друга причина полягає у лобіюванні як необхідному 

засобі захисту особами свого становища від лобістських дій конкурентів. 

У третьому випадку лобіювання здійснюється без конкретно визначеної мети, 

«про всяк випадок» (на прикладі тієї ж Microsoft – із приходом до влади команди 

на чолі з президентом Дж. Бушем, яка припинила антимонопольне переслідування 

Microsoft, компанія продовжувала витрачати кошти на лобіювання своїх позицій).  

Державна влада, володіючи спеціальним апаратом та необхідними засобами, 

покликана вирішувати загальносуспільні справи. При цьому поза увагою часто 

залишаються окремі колективні чи індивідуальні інтереси. І це є цілком 

природним та очевидним, враховуючи, що кількість інтересів у будь-якому 

суспільстві на кожному з етапів його розвитку значно перевищує доступні 

можливості (ресурси) для їх задоволення. Відповідно вибір здійснюватиметься на 

користь конкретного індивіда (фізичної чи юридичної особи), групи (галузі 

економіки, суспільного руху) чи суспільства (лобіювання державою свого іміджу 

за кордоном). Лобіювання завжди актуальне, бо уряд об’єктивно не може 

одночасно і в повному обсязі задовольнити всі інтереси відразу, тому виникає 

проблема черговості, пріоритету їх задоволення. Інакше кажучи, завжди існують 

групи осіб, чиї інтереси не потрапляють до пріоритетів державної (регіональної, 

місцевої) політики. Більше того, будь-яка спроба задоволення нових потреб є 

порушенням наявного status quo і відповідно зумовлює супротив тих членів 
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суспільства, які зацікавлені у збереженні своїх позицій. Здійснення ж владних 

функцій, як відомо, завжди має вибірковий характер. Не існує «науково 

обґрунтованої політики» чи такої, яка «задовольняє всіх». При цьому головною 

ознакою політики повинен бути баланс інтересів.  

Помістивши в окреслену схему можливість впливати на процес прийняття 

владних рішень, тобто на сам розподіл ресурсів, отримаємо знову абсолютно 

природне бажання учасників суспільного життя використовувати таку можливість 

з метою задоволення інтересів відповідних суб’єктів. Сама лише участь в 

управлінні державними справами за демократичного режиму не є самоціллю 

(участю заради участі), а лише проміжною метою. Отже, лобіювання має основну 

мету – задоволення інтересів відповідних суб’єктів [212, с.6]. 

Етимологічний зміст слова «інтерес» включає: а) увагу до кого-, чого-

небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) 

те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і 

турбот; г) прагнення, потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, 

відповідає чиїмось прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск. У 

загальносоціологічному значенні категорія «інтерес» розуміється як об’єктивно 

існуюча і суб’єктивно усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник, 

спонукання до дії; у психології – як ставлення особистості до предмета, як до 

чогось для неї цінного, такого, що притягує. В юридичних актах термін «інтерес», 

враховуючи його як етимологічне, так і загальносоціологічне, психологічне 

значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний об’єкт 

правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативними 

засобами» [213]. 

В юридичній літературі «інтерес» – «вольова направлена увага суб’єкта на 

об’єкт (благо), що визначається суб’єктом як засіб задоволення потреб» [214, 

с. 167]. Вказане поняття є ширшим за часто уживані у нормативно-правових актах 

та юридичній науці поняття «законний інтерес» та «охоронюваний законом 

інтерес» [215, с. 8], оскільки, на відміну від останніх, не обмежується 
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об’єктивним правом. Крім того, поняття «інтерес» за своїм змістом охоплює права 

та свободи [216]. 

Важливим елементом лобіювання як діяльності є його суб’єкт. Лобіювання є 

таким же давнім, як і будь-які інші політичні інститути. Лише з часом, коли 

глобалізація та регіональна інтеграція, а з ними відповідні інформаційні, 

економічні та правові процеси при обмежених ресурсах державного механізму 

скорочують можливості національних урядів контролювати внутрішньополітичну 

ситуацію та управляти нею, ця сфера професіоналізується і потрапляє до 

предмету правового регулювання, а одночасно і до предмету дослідження 

юридичної науки. 

Щодо відповідного терміна на позначення суб’єкта лобіювання, та його 

змістового наповнення, то в літературі немає однозначності поглядів, що 

пояснюється різними підходами до цього питання різних суспільних наук, зокрема 

політологією та юриспруденцією. Так, дослідники в галузі права виділяють два 

підходи до розуміння лобіювання, залежно від рівня узагальнення. Перший: 

лобіювання як реалізація права кожного громадянина звертатися з клопотанням до 

свого уряду; і другий: лобіювання як професійна діяльність співробітників або 

спеціальних консультантів, найнятих компаніями, діловими й професійними 

асоціаціями, профспілками та іншими групами, для представлення інтересів цих 

організацій у процесі формування державної політики [217, с. 34]. 

Більшість вітчизняних вчених для характеристики лобіювання обирають 

саме другий підхід. На такий вибір наштовхує етимологія поняття «lobby», а 

також практична, формальна сторона цієї діяльності. Таке звуження предмету 

дослідження беззаперечно має свої переваги, зокрема, дозволяє повно дослідити 

його найбільш уживані та досконалі прояви, проте залишає поза увагою його 

природу, суть. Зведення лобіювання виключно до професійних його форм 

неодмінно призведе до необхідності виокремлення конкретних критеріїв – 

суб’єктного складу, розміру коштів та затраченого часу на цю діяльність тощо. 

Такі критерії у правових системах, що формалізували лобіювання, 

встановлюються спеціальним законодавством. Проте у правових системах, де 
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відсутнє таке законодавство, вкрай складно буде визначити чіткі параметри 

лобіювання. 

Звідси також множинність у понятійному апараті: «лобіст», «група 

інтересів», «група впливу», «зацікавлена група», «суб’єкт лобіювання», з одного 

боку, і «державні структури», «органи державної влади», «органи державної влади 

та місцевого самоврядування», «посадові особи», «об’єкт лобіювання» – з іншого; 

а також крайнощі у їх змістовому наповненні: від лобіста як «особи, яка 

намагається вплинути на законодавчий процес» [218] до лобіста як «фізичної 

особи, що зареєстрована у встановленому законом порядку, від власного імені або 

в інтересах та на замовлення третіх осіб (клієнтів), здійснює легальний вплив на 

чітко визначені законом органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, а також на їх посадових осіб» [3, с. 30–31]. 

У будь-якому випадку необхідною умовою є наявність носія інтересу 

(зацікавленої особи) та суб’єкта лобіювання, що має достатні можливості для 

представництва цих інтересів, і такі можливості дозволяють йому впливати на 

владних суб’єктів з метою прийняття рішень, які б ці інтереси задовольняли. У 

політологічній літературі зазначається, що сучасний лобізм – це система відносин, 

яка подібна до піраміди, що має за основу зацікавлені групи, посередині – 

експертів-посередників, а на верхівці – політиків [10, с. 366].  

Як зазначалось вище, необхідним критерієм для виокремлення лобістської 

діяльності є її мета – задоволення відповідних інтересів. Виходячи з суті інтересу 

як усвідомленої потреби, єдино можливим його носієм є людина, оскільки 

прикметною особливістю останньої є наявність свідомості як вищої форми 

відображення дійсності. Як відомо, жодна інша істота, як і неживі речі, не можуть 

мати інтересу, незважаючи на поширеність, а інколи і юридичну формалізацію 

словосполучень на зразок «інтереси природи», «інтереси тварин» тощо. З іншого 

боку, людина є істотою соціальною і тільки в суспільстві може задовольнити 

більшість своїх потреб. Задоволення деяких потреб можливе лише шляхом 

об’єднання зусиль з іншими особами. В такому випадку варто говорити про 

інтереси групи, класу, суспільства. Більше того, необхідно зазначити, що людина 
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(громадянин) впливає на владних суб’єктів в інший спосіб (наприклад вибори, 

референдуми, звернення тощо). Отже, лобіювання необхідне здебільшого для 

представництва групових інтересів. На думку С. В. Васильєвої [11, с. 74], 

лобіювання є доволі витребуваним бізнес-структурами та некомерційними 

організаціями, що потребують особливих правових механізмів реалізації власних 

інтересів, оскільки не можуть реалізувати останні через інститути традиційної 

демократії. 

У літературі групами інтересів називають інституційні структури будь-якого 

типу, які не претендують на політичну владу, але намагаються впливати на неї 

посередництвом у забезпеченні інтересів своїх членів. М. Дюверже вважав, що 

якщо партії прагнуть захопити й використати владу, то групи інтересів 

безпосередньо не беруть участі в боротьбі за неї – вони лише діють на владу, 

знаходячись поза нею [219, с. 35]. Типологія таких груп є доволі багатоманітною: 

за сферою суспільних відносин (економічні, соціальні, релігійні, наукові тощо), за 

організаційними структурами (масові, кадрові, науково-дослідницькі центри, 

рекламні агентства) та ін. 

Такі групи, задоволення інтересів яких і становить мету лобіювання, 

позначаються також поняттям «клієнт». Клієнтом може бути й окрема людина, 

проте частіше – соціальна група, установа чи організація, й навіть держава чи 

група держав. Власне вони є «споживачами» лобістських послуг: визначають 

проблему, що потребує лобіювання, фінансують таку діяльність і, як наслідок, 

отримують вигоду від досягнутих результатів. Клієнти в лобістській діяльності 

беруть участь опосередковано, на відміну від власне лобістів. 

Особу, що здійснює лобістську діяльність безкоштовно або за певну 

винагороду, називають лобістом. Останній практично здійснює представництво 

клієнта, виступає як комунікатор-посередник, якому доручено донести до 

представника влади конкретну інформацію. Проте в правових системах, де така 

практика юридично формалізована, лобіст повинен бути зареєстрованим у 

встановленому порядку.  
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Лобісти бувають двох видів. У першому випадку така особа є штатним 

працівником організації (чиї інтереси лобіюються), службові обов’язки якого 

цілком чи частково полягають у співпраці з владними суб’єктами. В другому – 

групи інтересів активно користуються послугами найманих лобістів, у ролі яких 

найчастіше виступають впливові юридичні, консалтингові фірми.  

Отже, хоча у деяких випадках лобістом може визнаватися тільки фізична 

особа, під суб’єктами лобіювання слід розуміти як індивіда (лобіста), так і їх 

об’єднання (лобістські фірми) – представників групових інтересів. Такий суб’єкт 

лобіювання (представник) діє на підставі замовлення (наданих повноважень на 

здійснення лобістської діяльності) від групи інтересів. На думку 

Є. Б. Тихомирової, теоретично клієнт може виконувати функції суб’єкта 

лобіювання, але складність такого виду діяльності вимагає необхідного 

професіоналізму і підготовки, що сприяє поділу ролей замовника (клієнта, групи 

інтересів) і виконавця (лобіста) [1, с. 175]. 

Іншим важливим елементом лобістської діяльності є об’єкт. Знову ж таки, у 

літературі висвітлюються різні підходи до визначення його меж: від будь-якої 

особи, що приймає рішення (decisionmaker), до виключно законодавчого органу. 

Обґрунтувуючи останню позицію вітчизняні дослідники К. Манжул та І. Нікітчук 

стверджують, що законодавче закріплення у якості об’єкта лобіювання інших 

державних установ, передусім органів виконавчої влади, є хибним та 

деструктивним, оскільки це створить умови для їх дезорганізації [14, с. 10]. 

Є. Б. Тихомирова під об’єктом лобіювання розуміє посадових осіб законодавчих і 

виконавчих органів влади, які мають можливість приймати рішення чи реально 

впливати на їхнє прийняття в інтересах корпоративних структур чи певних 

соціальних груп [1, с. 177]. К. Марін додає до цього переліку й самі законодавчі та 

виконавчі органи влади [220, с. 115].  

Згідно з теорією діяльності, досягнення мети передбачає перетворення 

суб’єктом об’єкта. Відповідно забезпечення інтересів зацікавлених осіб можливе 

завдяки впливу на об’єкт, від якого залежать такі інтереси. Таким чином, 

необхідною умовою лобіювання є зв’язок між інтересами та повноваженнями 
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об’єкта, а також наявність у нього владних функцій. Іншими необхідними 

ознаками цього об’єкта, що уможливлюють його владний вплив на інтереси інших 

осіб, є його публічність, офіційність, що означає дію на основі права від імені 

усього чи частини суспільства, а також легальність у використанні сили та інших 

засобів. 

Сукупність таких ознак відповідає визначенню публічної влади, що 

«здійснюється особливим прошарком людей, які професійно займаються 

управлінням і складають апарат влади» [211, с. 24]. У літературі зазвичай 

називають дві форми публічної влади: 1) державна влада, 2) влада місцевого 

самоврядування (муніципальна влада). До суб’єктів публічної влади відносять: 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхніх посадових чи 

службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними офіційних владних функцій. 

Саме наявність офіційних владних повноважень відрізняє суб’єктів публічної 

влади від суб’єктів інших видів влади (наприклад громадської, сімейної, 

корпоративної тощо). Отже, саме завдяки цим повноваженням суб’єкт публічної 

влади може приймати рішення в інтересах зацікавлених осіб. Таким чином, термін 

«суб’єкт публічної влади» є найбільш відповідним для позначення об’єкта лобістської 

діяльності. 

Досягнення мети лобіювання забезпечується діями представника інтересів у 

формі впливу на суб’єктів публічної влади. У психології вплив трактується як 

процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її поглядів, 

переконань, намірів, інтересів тощо в процесі взаємодії з нею. При цьому такий 

вплив є спрямованим, тобто суб’єкт ставить перед собою завдання досягти 

певного результату. В соціології виокремлюють такі види впливу, як примусовий 

(основний спосіб тиску – можливе покарання за відмову підкоритись), легітимний 

(передбачений законом), нагороджуючий (винагорода за згоду підкоритись), 

інформаційний і експертний (заснований на переконанні в компетенції джерела), 

референтний (заснований на ідентифікації об’єкта впливу з суб’єктом). Варто 

зазначити, що останні три види найчастіше використовуються в лобістській 

діяльності [221].  
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У межах впливу також виділяють методи: атака (нестандартна, активна, 

багатозначна дія на психіку людини з метою відключення логічного мислення, 

введення у стан розгубленості з тим, щоб домогтися потрібної реакції); тиск 

(інтенсивний, направлений, стійкий вплив на психіку людини з метою примусу її 

до певних дій); маніпуляція (замаскований, двозначний вплив на психіку людини з 

метою поставити її у незручне становище, ситуацію необхідності вибору 

альтернатив своєї поведінки); програмування (одноманітний, наполегливий, 

інертний вплив на психіку людини з метою формування необхідних стереотипів 

поведінки) [222]. 

Таким чином, саме вплив є тією характерною ознакою, завдяки якій 

лобіювання виділяється як самостійне явище серед інших способів взаємодії у 

відносинах особа–держава. Поза інститутами прямої демократії (виборами та 

референдумом) як найбільш ефективним механізмом формування офіційної політики 

(оскільки здійснюється безпосереднє владне волевиявлення носія повноти державної 

влади – народу) лобіювання дозволяє впливати на органи публічної влади і їх діяльність 

у різноманітний спосіб, починаючи від особистих прийомів і звернень до масових 

заходів. Хоча лобіювання як діяльність передбачає й інші форми активності, що 

відбуваються окремо чи безпосередньо поряд із впливом: виявлення, узгодження 

лобійованого інтересу, підготовка до впливу, взаємодія з іншими суб’єктами лобіювання 

тощо. 

Вплив суб’єкта лобіювання на об’єкт здійснюється за допомогою засобів 

лобіювання, що складають його інструментарій. Це – економічні, соціальні, 

політичні, ідеологічні, правові тощо інструменти, що їх використовують лобісти 

для досягнення мети лобіювання. До правових засобів, наприклад, варто віднести 

правовий статус суб’єкта лобіювання, правовий статус суб’єкта публічної влади, 

юридичні факти, правові принципи, правові акти та норми права, що регулюють 

окремі лобістські дії, та ін. 

Попри те, що лобістський вплив здійснюється на конкретного суб’єкта 

публічної влади, результатом цих дій є його офіційні акти (як дії, так і документи). 

Справа в тому, що інтереси зацікавлених осіб залежать від здійснення повноважень 
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суб’єктом публічної влади. Іншими словами, конкретна лобістська діяльність 

здійснюється лише щодо тих інтересів, які можуть бути «вирішені» конкретним 

суб’єктом у відповідний спосіб, час і т. д. Діяльність суб’єкта публічної влади може 

бути правотворчою, правозастосовною, правотлумачною, контрольною тощо, а її 

результатом – відповідні акти (дії та документи). При цьому задоволення інтересу 

зацікавленої особи може вичерпуватися одним актом, а може мати системний 

характер у формі постійного впливу. 

В юридичній літературі виокремлюють як результат лобіювання зазвичай 

лише нормативно-правові акти. Однак результатом впливу може бути прийняття 

не лише нормативно-правового акта та інших джерел права, а й індивідуальних 

правових актів, інших документів, вчинення дій. 

Законодавець у правових актах, що регулюють лобіювання, пішов шляхом 

перелічування конкретної діяльності суб’єкта публічної влади, що може бути 

результатом лобістської діяльності. Зокрема, такий перелік є в Акті США про 

відкритість лобіювання від 1995 року: розроблення, зміна чи прийняття 

федерального законодавства; розроблення, зміна чи прийняття федеральних 

адміністративних актів, регламентів, виконавчих наказів, інших програм, політики 

чи позиції Уряду Сполучених Штатів; управління або виконання федеральних 

програм чи політики (включаючи переговори, нагороди, управління федеральними 

контрактами, дотаціями, кредитами, дозволами, ліцензіями); висування або 

затвердження особи на посади, що потребують згоди Сенату, тощо [77]. 

При цьому варто зазначити, що не будь-які офіційні акти можуть бути 

результатом лобіювання. Суб’єкти публічної влади здійснюють свої повноваження 

за спеціально-дозвільним принципом, згідно з яким «заборонено все, крім прямо 

передбаченого законом». Тобто в більшості випадків позитивним правом 

передбачено чіткі підстави і порядок здійснення їх юридичної діяльності. 

Відповідно така безальтернативність виключає можливість лобіювання, оскільки 

будь-яке відхилення від процедури прийняття документа чи вчинення офіційної 

дії буде неправомірним та може бути оскаржене в судовому порядку. Лише 

можливість суб’єктом публічної влади вибрати конкретний варіант своєї 
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поведінки, що збільшується в прогресії до його рівня в системі державного 

апарату, створює передумови для впливу. Так, лобіювання парламенту, зв’язаного 

тільки положеннями Конституції та власним регламентом, є набагато більше 

поширеним та дієвим порівняно з лобіюванням, наприклад, місцевих 

адміністративних органів, що часто може зводитись лише до пришвидшення чи, 

навпаки, затягування окремих дій в межах передбаченого законом строку. 

Отже, дослідження такого соціального інституту, як лобіювання, дозволяє 

виокремити такі його властивості: лобіювання є формою представництва 

групових інтересів (інтересів зацікавлених осіб); метою лобіювання є задоволення 

інтересів зацікавлених осіб; суб’єктами лобіювання є уповноважені зацікавленими 

особами представники (лобісти та їх об’єднання); об’єктом лобістських дій є 

суб’єкти публічної влади; лобіювання здійснюється через цілеспрямований вплив 

представника зацікавлених осіб на суб’єкта публічної влади; здійснюється цей 

вплив за допомогою різних засобів, зокрема правових; результатом лобіювання є 

офіційні акти (як дії, так і документи). 

До структури лобістської діяльності належать: мета – задоволення інтересів 

відповідних суб’єктів; суб’єкт – носій інтересу (клієнт) або його представник 

(лобіст); об’єкт – суб’єкт публічної влади (органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інші суб’єкти при 

здійсненні ними офіційних владних функцій); сама активність – вплив та інші 

форми активності, що відбуваються окремо чи безпосередньо поряд із впливом 

(виявлення, узгодження лобійованого інтересу, підготовка до впливу, взаємодія з 

іншими суб’єктами лобіювання тощо); засоби – економічні, соціальні, політичні, 

ідеологічні, правові тощо інструменти, що використовуються для досягнення мети 

лобіювання; результат – офіційні акти (як дії, так і документи).  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що лобіювання – це цілеспрямований 

правомірний вплив представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з 

метою відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб.  
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2.2. Правовий механізм лобіювання: теоретичні аспекти 

Із визначених загальних ознак лобіювання та ролі лобістської діяльності в 

задоволенні інтересів зацікавлених осіб робимо висновок про необхідний зв’язок 

лобіювання з тими феноменами, які у соціально-політичній, зокрема державно-

юридичній, практиці та в юридичній науці вважаються правовими – перш за все 

державою та правом. Адже держава в особі її органів та посадових осіб є об’єктом 

лобістської діяльності, а правовий акт, що відображає інтереси зацікавлених осіб, 

– її результатом. Обґрунтовуючи соціальне походження права, професори 

Л. М. Герасіна та М. І. Панов звертають увагу на два аспекти впливу суспільних 

відносин на правові норми. По-перше, правові норми виникають на основі існуючих 

суспільних відносин, перш за все соціальних відносин: «Вони відбивають їх в 

особливому вигляді, перевтіленому згідно з волею законодавця з урахуванням 

тенденцій суспільного розвитку, потреб та завдань суспільства та держави» [23]. 

Другим аспектом є участь в таких відносинах самих суб’єктів публічної влади, 

включаючи відносини всередині такого суб’єкта й різноманітні неформальні 

відносини, громадську думку тощо: «Говорячи про соціальну зумовленість права, 

необхідно перш за все розглянути соціальні фактори правотворчої діяльності, 

оскільки вони являють собою змістовний момент усіх суспільних відносин, та 

врешті-решт відбивають структуру, цілі й функції різних органiв–учасникiв 

правотворчого процесу i впливають на зміст правового нормативного акту» [23]. 

Одним із таких соціальних факторів (який часто об’єднує інші фактори, 

наприклад ЗМІ) є лобіювання. 

Окрім того, можливості особи, необхідні їй для задоволення потреб її 

існування і розвитку, зокрема можливість відстоювати свої інтереси, тобто 

лобіювати, є її правами. Отже, лобіювання є правом особи, і таке право, порядок 

та засоби його реалізації прямо чи опосередковано формалізовані в джерелах 

права. Більше того, настільки важлива суспільно значуща діяльність із таким 

величезним потенціалом впливу на офіційну політику суб’єктів публічної влади 
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не могла не відобразитись у позитивному праві. Цитуючи С. С. Алексєєва: 

«…найбільше зрушення в історії людства – перехід від традиційних до 

ліберальних цивілізацій за власною суттю немислимий без права. Адже, крім 

права, немає іншої соціальної форми, через яку може бути реалізована та 

забезпечена сама передоснова будь-якої цивілізації ліберального типу – велика 

самоцінність життя людини, свобода людей, оптимальна реалізація 

індивідуальності людини...» [24, с. 181].  

Варто відзначити, що правова природа лобіювання не завжди була такою 

очевидною, а відповідна діяльність у багатьох державах і досі не визнається або 

навіть асоціюється з формами узаконеної корупції. Однак самі лобісти і більшість 

науковців відхиляють ці звинувачення, стверджуючи, що лобіювання є однією з 

форм вираження політичних поглядів, тому вона не може бути обмежена, не 

порушуючи як певні ключові принципи демократії, так і певні фундаментальні 

права особистості. Таким чином, дискусії щодо регулювання лобіювання з метою 

мінімізувати його негативний вплив порушили питання правового обґрунтування 

такої діяльності, її природно-правового походження. 

Як уже згадувалось, у 1946 році в США був прийнятий перший спеціальний 

акт – Закон про федеральне регулювання лобіювання, що накладав на лобістів 

деякі обов’язки реєстрації та розкриття інформації. Конгрес неявно обмежив 

легітимність лобістської діяльності виключно формами і порядком, що 

передбачені в цьому законі. Такі обмеження одразу викликали сумніви щодо їх 

конституційності, що призвело до появи низки справ Верховного суду. Адже, 

згідно із Першою поправкою до Конституції США, «Конгрес не видає законів, які 

стосуються впровадження релігії чи забороняють вільно сповідувати її; або які 

обмежують свободу слова, друку чи права народу на мирні зібрання і звернення до 

Уряду з проханням задовольнити скарги» [72]. Справа «Сполучені Штати проти 

Румелі» [26], яка хоч і не стосувалася конституційності Закону про федеральне 

регулювання лобіювання, була якоюсь мірою поворотною у ставленні Верховного 

суду до лобіювання. Спір полягав у визначенні повноважень Комітету з 

лобістської діяльності, на який були покладені контрольні функції. Суд ухвалив, 
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що поняття «лобістська діяльність» повинне тлумачитись вузько, виключно в 

межах закону, оскільки в іншому випадку повноваження Комітету були б занадто 

широкими і зазіхали б на «заборони з Першої поправки». Тобто не лобіювання 

повинно було бути обмеженим, а скоріше обмеження на нього мали бути 

зведеними до мінімуму, для того, щоб не порушувати конституційних прав. 

Ці міркування дали поштовх спробам визнати неконституційним Закон про 

федеральне регулювання лобіювання в цілому. Особи у зверненні до суду у справі 

«Сполучені Штати проти Харріса» [27] стверджували, що вимоги до реєстрації та 

розкриття інформації порушують їх «свободи, гарантовані Першою поправкою, – 

свободи слова, преси і петицій». Згодом ця справа буде визнана основною в 

практиці Верховного суду щодо лобіювання, хоча тоді суд підтримав Закон, вузько 

витлумачивши його мету як надання членам Конгресу можливості отримувати 

інформацію про те, «хто намагається здійснити на них вплив, хто платить за це і 

скільки». Суд констатував, що «в іншому випадку глас народу занадто легко може 

бути заглушений голосами груп з особливими інтересами, які прагнуть 

привілейованого ставлення під виглядом прихильників загального блага». 

Позиція найвищої судової інстанції США глибоко вкорінила в 

американській правовій доктрині розуміння лобіювання як однієї з форм свободи 

вираження переконань. Незважаючи на те, що суд ніколи не посилався на Першу 

поправку як підставу неконституційності норм про регулювання лобіювання, 

законодавцем така можливість завжди враховувалась, а тому новий Закон про 

розкриття лобіювання від 1995 року містить положення, що «ніщо в цьому Законі 

не повинно тлумачитися як заборона або перешкода у реалізації права на 

звернення до уряду про задоволення скарг, право висловлювати власну думку або 

право на асоціацію, що охороняються Першою поправкою до Конституції». 

Подібно правові аспекти лобіювання підтверджується і в Європі. Так звана 

Зелена Книга (експериментальний урядовий звітний і консультаційний документ, що 

містить політичні пропозиції для дискусій та обговорень без зобов’язань до вчинення 

дій; перший крок у законотворчості) під назвою «Європейська ініціатива прозорості», 

представлена Європейською комісією 3 травня 2006 року, встановлює, що: 
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«1.Лобіювання є законною частиною демократичної системи [...] 2. Лобісти 

можуть доводити до відома Європейських установ важливі питання. [...] 3. 

Водночас на європейські інститути не повинен чинитися надмірний вплив через 

невідповідне лобіювання. 4. У разі, коли лобістські групи прагнуть здійснити свій 

внесок у розробку політики ЄС, для широкої громадськості повинно бути ясно, 

який саме вклад вони здійснюють в європейські інститути. Також має бути 

зрозуміло, кого вони представляють, яка їх місія і як вони фінансуються. 5. [Попри 

наведене вище], невід’ємним для зобов’язань європейських інститутів виявляти і 

зберігати «спільний інтерес у співтоваристві» є їх право проводити внутрішні 

обговорення без втручання зовнішніх інтересів. 6. Заходи у сфері прозорості 

мають бути ефективними і пропорційними» [133]. 

Зазначені положення становлять правову основу лобіювання, виконують 

функцію засобу захисту такої діяльності від спроб її заборонити чи обмежити, а 

також сприяють розширенню юридичної формалізації інших її аспектів. Тому в 

джерелах права різних правових систем, окрім згаданих вище питань 

правомірності та необхідності, закріплюються також поняття, порядок, форми 

лобістської діяльності, статус її суб’єктів, акти та об’єкти, що можуть 

лобіюватися, тощо. Усі наведені правові параметри в своїй сукупності складають 

організовану систему, що покликана забезпечувати здійснення цієї діяльності, 

тобто є свого роду одним із засобів досягнення кінцевої мети лобіювання.  

Подібно, один із класичних методологічних підходів у загальній теорії права 

сформувався в рамках так званої інструментальної концепції, квінтесенцією якої є 

ідея про те, що істотною закономірною властивістю позитивного права є його 

здатність бути засобом (інструментом) досягнення певних цілей [25, с. 9]. Іншими 

словами, весь механізм правового впливу (зокрема об’єктивне юридичне право 

загалом) є, в певному сенсі, засобом, інструментом задоволення потреб суб’єктів 

суспільства, досягнення їхніх відповідних цілей. Лобіювання як цілеспрямований 

вплив представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою 

відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб має відповідну мету – 

задоволення інтересів зацікавлених осіб та опосередковується засобами, зокрема 
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правовими. Такі висновки наштовхують на виокремлення та аналіз правового 

механізму лобіювання як системи засобів впливу представника групових інтересів 

на суб’єкта публічної влади з метою закріплення в офіційних актах інтересів 

зацікавлених осіб. 

Однак, перш ніж перейти до характеристики правового механізму лобіювання, 

потрібно визначити зміст поняття «механізм». У юридичній літературі по-різному 

трактується це поняття і використовується у різних словосполученнях: «механізм 

держави» (В. В. Копєйчиков [46]), «механізм державної влади» (В. Є. Гулієв [47]), 

«механізм правового регулювання» (С. С. Алєксєєв [48, с. 364], В. К. Бабаєв [49], 

О. Б. Венгеров [50, с. 187], В. І. Гойман [51], М. С. Кельман [52, с. 372–373], 

І. І. Лукашук [53], О. В. Малько [54], Р. К. Русинов [55], М. Г. Шарце [56]), 

«механізм правотворчості» (Д. А. Ковачев [57], С. В. Сінюков [58]), «механізми 

контролю суспільства над владою» (С. В. Калашніков [59, с. 21]), «механізм 

реалізації права (правореалізації)» (Ю. С. Решетов [60]), «механізм реалізації 

правових норм» (Ю. М. Тодика [61]), «механізм народовладдя» (Ю. О. Тихомиров 

[62, с. 13]), «механізм реалізації безпосередньої демократії, самоврядування 

народу, народного суверенітету» (Г. М. Волянська [63]), «механізм реалізації прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина» (М. О. Баймуратов [64]), «механізм 

правового гарантування» (В. В. Речицький [65]) та інші (механізм процесуального 

регулювання, соціально-юридичний механізм забезпечення прав людини, 

механізм безпосередньої реалізації прав і свобод, правоохоронний механізм, 

механізм захисту суб’єктивних прав, механізм формування правомірної поведінки, 

механізм правового стимулювання, механізм взаємодії внутрішньодержавного та 

міжнародного права тощо). Вказані поняття великою мірою збігаються за змістом, 

є взаємопов’язаними, а в деяких випадках поглинаються одне одним. Отже, як у 

зарубіжній, так і у вітчизняній літературі доволі часто використовується термін 

«механізм», що викликає потребу у з’ясуванні змісту поняття, що ним 

позначається.  

Механізм (від грецького «μηχανή» – машина) – пристрій, що передає або 

перетворює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність станів і 
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процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [223, с. 665]. 

О. В. Радченко свого часу висунув припущення, що механізму як такому мають 

бути обов’язково притаманні такі ознаки: є продуктом організованої діяльності; 

має мету або функцію; містить послідовність дій, певний вид руху; передбачає 

переважно однобічний вплив з чітко визначеним вектором впливу; має суб’єкт і 

об’єкт; характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю процесу, правил 

взаємодії; його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; його побудова 

має структурно-функціональний характер; має ознаки відкритої або закритої 

системи [66, с. 20]. 

Доволі багато уваги у юридичній літературі приділяється механізмам 

правового регулювання, правового впливу, правотворчості. Так, ще С. С. Алєксєєв 

зазначав, що під механізмом правового регулювання необхідно розуміти взяту в 

єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується 

правовий вплив на суспільні відносини. Під строго інструментальним кутом зору 

науковець у механізмі правового регулювання виділяє три основні ланки: 1) 

юридичні норми; 2) правові відносини, суб’єктивні права і юридичні обов’язки; 3) 

реалізація (акти реалізації) учасниками правовідносин їх суб’єктивних прав і 

покладених на них юридичних обов’язків [67, с. 30]. Л. А. Луць механізм 

правового впливу трактує як систему загальних (правова свідомість, правова 

культура, принципи, законність, правопорядок) та спеціальних (норма права, 

нормативно-правовий припис, джерела права, правовідносини, юридичні факти та 

інші) правових засобів, за допомогою яких правові вимоги переводяться у 

соціальну поведінку суб’єктів, здійснюється нормативно-правова організація 

суспільних відносин [68, с. 376]. С. В. Сінюков зазначає, що механізм 

правотворчості – це науково-практична категорія, що відображає комплексне, 

системне бачення інститутів правотворення (і частково правореалізації) та 

включає в себе соціально-правові інструменти та засоби, спрямовані на 

формування нормативної правової системи регулювання суспільних відносин. 

При тому автор вважає, що механізм правотворчості має комплексний соціально-

правовий характер та включає основні елементи національного правотворення: 1) 
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принципи правотворчої політики; 2) правотворчий процес та правотворчі 

процедури; 3) суб’єктів правотворчості; 4) соціальні джерела формування 

правотворчого рішення; 5) негативне прогнозування та моніторинг розвитку та 

реалізації нормативної системи; 6) експертизу нормативно-правових актів та судових 

рішень; 7) правотворчі акти; 8) судову практику як елемент правотворчості; 9) 

правотворчу правосвідомість, включаючи доктринальне право; 10) глобальні та 

регіональні координаційні зв’язки правотворчості [58, с. 39–40]. 

Отже, як правило, під механізмом розуміється система засобів, яка 

забезпечує функціонування явища та спрямована на досягнення певного 

результату. При цьому параметри механізму залежать від природи того явища, 

функціонування якого забезпечується. Також звертає на себе увагу і той факт, що 

поняття, утворені при використанні правознавцями абстракції «механізм», 

відображають переважно вельми масштабні регулятивні системи, свого роду 

юридичні макроконструкції, що включають значний обсяг як юридичних явищ, 

так і феноменів, що лежать за рамками правової форми, але без участі яких такі 

механізми не функціонуватимуть. 

Малодослідженими залишаються питання власне правового механізму з 

погляду загальної теорії права. Інколи під цим поняттям розуміють 

«об’єктивований на нормативному рівні, системно організований комплекс юри-

дичних засобів, необхідний і достатній для досягнення конкретної цілі (сукуп-

ності цілей)» [45, с. 66]. К. В. Шундіков при розмежуванні правового механізму та 

механізму правового регулювання зазначає, що останній індиферентний до 

характеру конкретної цілі, є всього лиш «юридичним каналом» процесу 

управління та складається з різноманітних за своєю природою феноменів, багато з 

яких не належать до елементів власне права. Натомість правовий механізм є 

структурною частиною позитивного права, якій властива системна організація для 

досягнення визначеної мети [44, с. 18]. 

Такий підхід видається доцільним для аналізу правового механізму 

лобіювання, розуміючи під останнім систему правових засобів впливу 

представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою закріплення 
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в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. Надалі необхідно виділити основні 

його ознаки. 

Правове регулювання у сфері лобіювання, навіть у правових системах, де 

таке явище формалізовано та прийнято спеціальні нормативні акти, є неповним та 

неоднорідним. Як вказує С. В. Васильєва, правові приписи, що регламентують 

способи та засоби лобіювання, необхідно окремими фрагментами збирати та 

систематизувати з цілого ряду нормативно-правових актів на підставі критеріїв, 

визначених виходячи з теорії та реальної практики взаємодії лобістів з суб’єктами 

публічної влади [177, с. 5]. Більше того, багато правових за своєю природою 

засобів взагалі не формалізовані в джерелах права, що ставить питання про 

необхідність постійної модернізації правового механізму лобіювання. Вказане 

свідчить про відкритість відповідної системи, її неповність з точки зору 

забезпечення усіх аспектів здійснення лобістської діяльності, взаємодію з іншими, 

не правовими, елементами. Також окремим питанням є виявлення властивості, яка 

може бути надійним критерієм для виокремлення правових засобів лобіювання. 

Так, К. В. Шундіков підкреслює, що закономірною властивістю правового 

механізму, що пояснює його функціональне призначення, є те, що він створений 

для практичного застосування і, в підсумку, для досягнення конкретної цілі. Саме 

здійснення певної діяльності з метою досягнення відповідного результату є 

системоутворюючим фактором при формуванні правового механізму – «під 

визначену ціль» суб’єкт підбирає необхідний «набір» правового інструментарію 

[44, с. 16]. Метою лобіювання є задоволення інтересів зацікавлених осіб, а 

результатом – офіційні акти (як дії, так і документи), що відображають такі 

інтереси. Відповідно можливість використання конкретного правового засобу для 

досягнення бажаного результату лобістської діяльності є критерієм його 

віднесення до правового механізму лобіювання. 

Питання правових засобів лобіювання в юридичній літературі є 

малодослідженим, та й саме поняття правових засобів інтерпретується у 

юридичній науці неоднозначно. Так, Г. Л. Знаменський під правовими засобами 

розуміє методи правового регулювання у відповідних галузях права [28, с. 58–59]. 
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Б. І. Пугінський, уникаючи застосовувати поняття «правові засоби» до тих 

юридичних реалій, які вже відображено усталеними власними науковими 

поняттями (нормативні акти, правовідносини, інші об’єкти, які традиційно 

вивчаються юридичною наукою), вважав, що правові засоби – це «сполучення 

(комбінації) юридично значимих дій, які здійснюються суб’єктами з дозволеним 

ступенем розсуду й слугують досягненню їхніх цілей (інтересів), що не 

суперечать законодавству та інтересам суспільства. У більш вузькому значенні 

правові засоби, – на його думку, – можуть розглядатись як юридичні способи 

вирішення суб’єктами відповідних завдань, досягнення своїх цілей (інтересів)» 

[29, с. 84–87]. П. М. Рабінович у контексті механізму правового регулювання 

юридичні засоби трактує як своєрідні юридичні інструменти, що їх використовує 

держава (через свої органи), а також інші учасники суспільного життя – суб’єкти 

права для досягнення тих чи інших цілей [30, с. 169].  

Таким чином, питання правових засобів – це не стільки питання 

виокремлення певних правових явищ, скільки питання особливого бачення – з 

позицій інструментального підходу – деяких із них як інструментів досягнення 

соціальних цілей. Іншими словами, норми права, джерела права, юридичні факти 

та інші правові явища розглядаються в частині забезпечення ними організації 

суспільних відносин та досягнення суспільно значущих результатів. 

Категорія «засіб» запозичена юридичною наукою із соціальної філософії, в 

якій під ним зазвичай розуміють ті явища – предмети, ідеї, дії та ін., які є 

неодмінною умовою реалізації мети. Гегель у своєму аналізі телеології 

зауважував, окрім іншого, що внаслідок певної визначеності об’єкта метою, цей 

об’єкт стає засобом [31, с. 840–841]. 

Як уже зазначалось вище стосовно правового механізму, поняття засобу 

неминуче передбачає наявність певної мети, що є закономірним, оскільки явище 

(предмет) само по собі не є засобом, воно визначається як засіб ззовні – через 

деякі його властивості, які можуть бути використані для досягнення мети. Тобто 

засіб – це, у певному сенсі, здатність предмета слугувати меті. Лише з огляду на 
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відношення до певної мети, тобто внаслідок телеологічного визначення, предмети 

набувають значення засобів [224, с. 123]. 

Обумовлення засобу метою є відношенням діяльності. Лише в межах 

цілеспрямованої діяльності предмет, посередництвом якого така мета досягається, 

визначається засобом. Структура ж лобістської діяльності, як відомо, передбачає 

мету, суб’єкт, об’єкт, саму активність, засоби та результат лобіювання. Тобто 

засоби діяльності є власне тими знаряддями, які мають бути приведені в дію 

певною активністю суб’єкта, але сама ця активність не включається у поняття 

засобу. 

Однак такий висновок у літературі не вважається однозначним. 

К. В. Шундіков підкреслює особливості та велике практичне значення саме 

засобів правореалізаційної діяльності (в теорії діяльності – власне «активність»), 

зазначаючи, що вони за власною природою є суто правовими феноменами, їх 

основне завдання – практичне втілення юридичних цілей у життя, вони 

утворюють технологію, завдяки якій необхідність стає можливістю та втілюється 

у результат, вони виступають працюючими частинами дії права і безпосередньо 

приводять до певних результатів, юридично значимих наслідків [225, с. 73–74]. 

Базуючись на вищевикладених положеннях, автор вважає, що ігнорування в 

інструментальному підході засобів-діянь (юридичної технології) та зосередження 

уваги лише на інституціональному аспекті розуміння правових засобів «не 

дозволить повноцінно враховувати всі фактори, за допомогою яких можна 

досягнути поставлених у праві цілей, адже результат не випливає автоматично 

лише із субстанціональних явищ юридичної сфери – потребуються ще й дії, 

зусилля, активність, пов’язані з використанням наданого законом інструментарію» 

[225, с. 74]. Тобто роботи К. В. Шундікова пропонують підхід до розуміння 

правових засобів не тільки як субстанціональних, а й як діяльнісних феноменів. 

Натомість С. С. Алєксєєв зауважував, що спроби звести правові засоби до 

вузького кола правових явищ, до того ж таких, які є формами діяльності, навряд 

чи будуть успішними. На противагу авторам, що відносили до засобів як власне 

інструменти, так і діяння, він запропонував таке визначення правових засобів: 
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«…це – об’єктивовані субстанціональні правові явища, які володіють фіксованими 

властивостями, що дозволяють реалізувати потенціал права, його силу». 

Основними показниками правових засобів, на його думку, є: субстанційність 

правових явищ; можливість їх використання суб’єктами; наявність у правових 

явищах соціальної сили, свого роду юридичної енергії [33, с. 152]. 

Притримуючись обраної в попередньому підрозділі структури діяльності, надалі 

під правовими засобами будемо розуміти явища в світлі цього підходу.  

Отже, підсумовуючи та застосувавши вказані вище положення власне до 

лобістської діяльності та виходячи з її мети, під правовими засобами лобіювання 

треба розуміти ті правові явища, використання яких представником групових інтересів 

для впливу на суб’єкта публічної влади повинне забезпечити відображення в офіційних 

актах інтересів зацікавлених осіб [226, с. 7]. 

Т. І. Тарахонич [34, с. 38] визначає такі властивості правових засобів: вони 

становлять певну систему, але не є прив’язаними до однієї сфери суспільних 

відносин; покликані забезпечити соціальну свободу та активність поведінки 

суб’єктів (дозволи) чи, навпаки, покласти на осіб пасивний обов’язок 

утримуватись від вчинення тих дій, які перешкоджають інтересам особи 

(заборони), передбачати поведінку певного роду, бути гарантією використання 

суб’єктивних прав іншими суб’єктами (зобов’язання); вони повинні містити 

позитивні стимули щодо здійснення суб’єктами своїх суб’єктивних прав і 

виконання покладених на них обов’язків та бути спрямовані на досягнення 

певного результату – забезпечення ефективності правового регулювання; мати 

певний зв’язок із суб’єктивними правами даної особи (дозволи) чи інших осіб 

(зобов’язання, заборони). Вчений таким чином виокремлює основні, базові 

правові засоби – дозволи, зобов’язання, заборони. Подібно О. В. Малько зазначає, 

що правові інструменти – це передусім закріплені у законодавстві відомості, 

інформація про дозволену, належну та заборонену поведінку [227, с. 327]. 

Проте в літературі переважає широкий підхід до визначення правових 

засобів, що, крім згаданих, включає до цієї категорії й інші правові явища. Так, 

Л. П. Рассказов відносить до правових засобів норми права, суб’єктивні права та 
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юридичні обов’язки, правові обмеження, правові стимули, правові заохочення 

тощо [35, с. 402]. П. М. Рабінович виділяє такі правові засоби:  

- обов’язкові на відповідних стадіях регулювання: норми права (моделюють, 

регламентують суспільні відносини); нормативно-правові акти («організовують» 

зміст правових норм, виражають їх зовні, забезпечують набуття ними чинності); 

юридичні факти (породжують, змінюють або припиняють суб’єктивні юридичні 

права і обов’язки персоніфікованих суб’єктів); правовідносини (конкретизують 

взаємні юридичні права та обов’язки персоніфікованих суб’єктів); акти 

тлумачення (з’ясування) змісту правових норм; акти реалізації суб’єктивних 

юридичних прав і обов’язків;  

- обов’язкові протягом усього регулювання: правосвідомість (ідеологічно, 

духовно забезпечує процес правового регулювання); законність (гарантує 

реальність здійснення регулятивного процесу); 

- факультативні: інтерпретаційно-правові акти (забезпечують однакове 

розуміння змісту правових норм); акти застосування правових норм (забезпечують 

владну організацію правовідносин між право-реалізаторами) [30, с. 169]. 

З наведеного виникає необхідність змістового наповнення категорії 

«правовий засіб лобіювання» та їх класифікації. Певні засоби можуть 

використовуватись протягом усього процесу лобіювання, інші ж забезпечують 

здійснення окремих дій чи операцій. Подібна концепція була запропонована ще 

Л. С. Виготським, який розглядав діяльність (співвідноситься з мотивом) як таку, що 

складається з дій (мають свої цілі) та операцій (узгоджених з умовами). Відповідно 

видається доцільним здійснити класифікацію засобів лобіювання відповідно до порядку 

та структури (дії, операції) лобістської діяльності. 

Більшість авторів виокремлюють дві стадії лобіювання: підготовку до впливу і 

власне сам вплив. Виділяючи елементи лобістської діяльності, в попередньому 

підрозділі зазначалося, що лобіювання як діяльність передбачає й інші форми 

активності, що відбуваються окремо чи поряд із власне впливом. Останні також 

випливають із соціальної природи лобіювання як комунікативного процесу, в 

основі якого лежить як вплив, так і взаємодія учасників суспільного життя. Такі 
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форми активності забезпечують передуючі чи супутні впливу процеси, зокрема 

виявлення відповідного інтересу, його узгодження між зацікавленими особами, 

визначення об’єкта впливу тощо. 

Притримуючись загальнопоширеної двоступеневої схеми, її можна дещо 

деталізувати та виокремити такі етапи: 

1) аналіз проблемної ситуації, формулювання проблеми, виявлення інтересу; 

2) пошук інших зацікавлених осіб у вирішенні проблемної ситуації (узгодження 

інтересу, формування групи інтересів); 

3) розподіл ролей між суб’єктами лобіювання (клієнти та лобісти, в разі 

необхідності – пошук та оформлення відносин з останніми); 

4) збір та обробка інформації про проблему, бажані способи та наслідки її 

вирішення; 

5) визначення суб’єкта ухвалення необхідного рішення (конкретний суб’єкт 

публічної влади, що виступатиме об’єктом лобістської діяльності); 

6) планування лобістської кампанії, вибір методів лобіювання; 

7) поширення інформації, робота із ЗМІ, організація масової підтримки; 

8) прямі лобістські контакти з суб’єктом публічної влади; 

9) контроль та аналіз. 

Дії, що виконують поза впливом, виконують додаткову (підготовчу, 

забезпечувальну) функцію та відповідно можуть бути об’єднані поняттям 

«додаткові» і поділені на артикуляційні, аналітичні та консалтингові. Оскільки 

вони хронологічно зазвичай передують основним, власне лобістським діям, то 

доцільно розпочати характеристику з них. 

Артикуляційні дії спрямовані на виявлення інтересу та встановлення його в 

якості загального для відповідної групи. Артикуляція інтересів групи 

здійснюється шляхом операцій та заходів, серед яких можна назвати: 

- пошук необхідної інформації, виявлення однотипних проблем та досвіду їх 

розв’язання; 

- участь в громадських об’єднаннях, бізнес-асоціаціях, інших організаціях, 

створення таких навколо відповідного інтересу; 
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- проведення заходів наукового та суспільно-політичного характеру: 

форумів, конференцій, круглих столів;  

- закріплення висунутих інтересів у формі рішень, постанов, рекомендацій. 

Артикуляційні дії зазвичай передують процесу здійснення впливу на об’єкт 

лобіювання, проте часто реалізуються й після його завершення у формі аналізу 

досягнутих результатів. Такі дії забезпечуються правовими засобами в сфері 

інформації, правового статусу особи тощо. 

Ключову роль у лобістській діяльності відіграють дії аналітичного 

характеру. Призначення останніх – збір і обробка інформації, що необхідна для 

здійснення ефективного впливу на об’єкт лобіювання. Причому під інформацією 

мається на увазі сукупність даних як про проблему, бажані способи та наслідки її 

вирішення, інші явища соціального, економічного і політичного життя, які мають 

безпосереднє значення для лобістської діяльності, так і про безпосередньо об’єкт 

лобіювання, специфіку та умови його функціонування. Повнота та важливість 

такої інформації практично визначають результативність усієї лобістської 

кампанії, на чому неодноразово наголошують відомі фахівці з лобіювання [5, с. 

73]. Іншими важливими напрямами є аналіз інформації, здобутої внаслідок 

контактів з суб’єктами публічної влади, а також прогнозування наслідків тих чи 

інших методів впливу. 

Збір первинної інформації здійснюється завдяки операціям опитування та 

анкетування, спостереження, моніторингу політичного процесу, фокус-групових 

досліджень, івент-аналізу (аналізу політичних подій і соціальних процесів) тощо. 

Аналіз вторинної інформації включає аналіз документів, контент- та інтент-аналіз 

матеріалів ЗМІ, біографічні дослідження, дискурс-аналіз. Усі перераховані вище 

операції спрямовані на те, щоб оптимізувати процес впливу суб’єкта лобіювання 

на об’єкт.  

Правовими засобами, що забезпечують проведення заходів аналітичного 

характеру, є норми права та нормативно-правові акти, що регулюють питання 

доступу до публічної інформації, діяльності засобів масової інформації, різного 

роду соціологічних центрів тощо. 
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Консалтингові дії спрямовані на забезпечення груп інтересів практичними 

рекомендаціями щодо взаємодії з органами влади. Фактично такі дії полягають у 

встановленні та оформленні відносин між групою інтересів (клієнтом) та їх 

представником (лобістом), що можуть виражатися або у залученні спеціалізованих 

компаній (лобістських, юридичних фірм), або у створенні в межах груп інтересів 

внутрішніх структурних підрозділів, що спеціалізуються на взаємодії з органами 

влади. Такі дії часто супроводжуються застосуванням спеціально-лобістських 

правових засобів зобов’язуючого чи заборонного характеру, що стосуються 

обмежень на зайняття лобістською діяльністю окремими особами, відповідності 

фінансовим та іншим критеріям, необхідності подачі звітності та ін. 

Методи власне впливу на об’єкт лобіювання в літературі класично 

поділяють на прямі та опосередковані [38, с. 22]. М. Дюверже писав з цього приводу, 

що групи інтересів діють на двох різних рівнях: «З одного боку, вони здійснюють 

прямий тиск на урядові органи – кабінет міністрів, членів парламенту та 

високопоставлених чиновників. З іншого боку, вони здійснюють непрямий тиск на 

громадськість, з метою створення громадської думки, яка, в свою чергу, буде впливати 

на глав урядів, що завжди прислухаються до неї» [39, с. 267–268]. 

Серед прямих методів у літературі виділяють Government Relations 

(дослівно: взаємодія з органами державної влади, далі – GR), кабінетне і публічне 

лобіювання [40, с. 112]. 

Government Relations являють собою набір технологій і методів, 

орієнтованих на підтримку постійних контактів суб’єкта лобіювання з об’єктом. 

Метою GR є не так просування конкретних ініціатив, як встановлення 

довгострокових партнерських відносин з особами, відповідальними за прийняття 

політичних рішень. В основі GR лежить інформаційний обмін між групою 

інтересів та суб’єктом публічної влади. Такі дії передбачають донесення позиції 

зацікавлених осіб шляхом направлення у владні структури листів, рекомендацій, 

проектів правових актів, аналітичних та статистичних матеріалів тощо. GR, як 

правило, досить прозорі і мають переважно офіційний характер, однак одним з 
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важливих напрямів такої взаємодії є підтримання неформальних партнерських 

комунікацій суб’єкта та об’єкта лобіювання.  

Для прикладу, у Німеччині розвинені консультації влади з представниками 

великих комерційних організацій. «Класичними» лобістами в ФРН вважаються 

союзи та об’єднання (Verbande und Vereine). На підставі регламентів органів 

виконавчої влади та положень про їх діяльність представники цих організацій на 

постійній основі «прикріплені» до міністерств та інших державних структур. 

Станом на 2006 рік більше ста німецьких компаній, промислових спілок і 

наукових фондів мали близько 300 своїх співробітників, що брали участь в 

консультаціях при прийнятті публічно-владних рішень, зокрема у роботі над 

законопроектами майже у всіх федеральних і земельних міністерствах. З іншого 

боку, депутати Бундестагу можуть паралельно числитися у штаті комерційних 

організацій в якості, наприклад, консультантів або юристів або очолювати галузеві 

союзи та об’єднання, входити до ради директорів корпорацій. Про таку діяльність 

та доходи від неї депутати зобов’язані повідомляти палаті. Якщо в ході 

обговорення законопроекту в парламентській комісії постане питання про 

конфлікт інтересів, зацікавлений депутат складає повноваження на час 

обговорення. Якщо парламентарій цього не зробить, він буде нести 

відповідальність згідно з положеннями Регламенту Бундестагу, включаючи 

кримінальну відповідальність [11, с. 76]. 

Під кабінетним лобіюванням необхідно розуміти дії щодо представництва 

інтересів, в яких найважливіша роль відводиться агентам-посередникам, що 

володіють ресурсом у формі персонального доступу до центрів прийняття 

необхідних політичних рішень. Кабінетне лобіювання в основному відбувається в 

формі особистих зустрічей лобістів з представниками суб’єкта публічної влади, в 

ході яких здійснюється переконання, мотивація останніх, створення сприятливого 

образу на користь позиції зацікавленої групи. Кабінетне лобіювання залишається 

найбільш непрозорою сферою лобістської діяльності, що має наслідком доволі 

жорстке правове регулювання, покликане не допускати створення у представників 

влади матеріальної чи іншої зацікавленості як фактора впливу на них. 
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Дії щодо публічного лобіювання використовуються для здійснення впливу 

на суб’єкта публічної влади через участь лобістів у заходах дискусійного 

характеру, організатором та ініціатором яких найчастіше є сам об’єкт лобіювання. 

Такими заходами можуть бути міжнародні та національні форуми, конференції, 

експертні наради, що слугують для агентів різноманітних груп інтересів 

майданчиками для лобістської діяльності. Публічне лобіювання за набором 

застосовуваних прийомів близьке до кабінетного, однак, на відміну від нього, 

характеризується повною відкритістю і відсутністю елемента кулуарності. До 

публічного лобіюванню, як правило, вдаються організації, що займаються 

лобіюванням громадських інтересів. Публічне лобіювання здійснюється у формі 

переконання, тобто аргументації відповідної позиції групи інтересів. Особливістю 

публічного лобіювання є його змагальний характер, що передбачає ведення 

дискусії між лобістами різних груп із протилежними інтересами (наприклад 

представників працівників і роботодавців).  

Правові засоби лобіювання, що забезпечують функціонування прямих 

методів впливу, становлять найбільшу частку в правовому механізмі лобіювання. 

Хоча й застосовувані протягом усієї діяльності, проте найбільш затребуваними на 

цьому етапі є такі засоби, як: правовий статус суб’єкта та об’єкта лобіювання; 

засоби, що визначають межі такої діяльності (які об’єкти, акти, інтереси 

забороняється лобіювати, а методи – застосовувати); питання функціонування 

суб’єктів публічної влади, їх незалежності та об’єктивності, партійної дисципліни, 

законодавчої ініціативи; функціонування при суб’єктах публічної влади різного 

роду консультативно-дорадчих установ тощо. 

Серед непрямих лобістських методів можна виділити Public Affairs (вплив 

через громадські структури), Media Relations (вплив через ЗМІ), Grassroots 

lobbying (масове лобіювання) [40, с. 113].  

Основою Public Affairs є опосередкований вплив на об’єкт лобіювання через 

партнерських (союзних) суб’єктів, у ролі яких виступають різноманітні інститути 

громадянського суспільства та учасники публічного політичного процесу. 

Найбільш поширеною і ефективною технологією Public Affairs є формування 
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коаліцій, коли відразу кілька груп інтересів об’єднують свої лобістські ресурси і 

висувають до влади колективні вимоги. Для прикладу, в США активно діють такі 

організації бізнесу, як Національна асоціація промисловців, Торгова палата США, 

Круглий стіл бізнесу та ін. Враховуючи масштаби впливу таких утворень, деякі 

автори навіть називають їх «третьою палатою» законодавчої системи поряд із 

двома палатами Конгресу США [41, с. 17]. 

Дії у сфері Media Relations полягають у використанні засобів масової 

інформації як факторів впливу на об’єкт лобіювання. Тобто здійснюється 

постійний інформаційний супровід лобійованого інтересу. Основна мета Media 

Relations – інформування суб’єктів публічної влади про наявність певних проблем 

і необхідність їх (першочергового) вирішення. Така мета досягається завдяки 

цілеспрямованій роботі зі ЗМІ, журналістським співтовариством, інтернет-

блогерами, тобто тими, чиєю потенційної цільовою аудиторією можуть виявитися 

особи, відповідальні за прийняття необхідних рішень. Таким чином, завдяки 

Media Relations в об’єкта впливу формується певний імідж суб’єкта лобіювання.  

Grassroots lobbying (від англ. – «коріння трави») широко застосовується 

масовими групами інтересів, наприклад профспілками та екологічними 

об’єднаннями. Інструментарій Grassroots включає організацію і проведення 

різномантіних масових заходів і колективних дій, для участі в яких мобілізуються 

як безпосередні члени групи інтересів, так і представники широкої громадськості, 

що поділяють подібні цілі або мотивовані матеріально. Дослідники в сфері 

громадського лобіювання наводять близько двохсот видів Grassroots-лобіювання – 

від листів з висловленням невдоволення чи підтримки, групових петицій до 

протестів, страйків, голодування [157, с. 147]. Часто такі акції мають 

деструктивний характер, однак при цьому володіють значним ресурсом впливу на 

представників влади, оскільки привертають увагу широкої громадськості та ЗМІ.  

Необхідно відрізняти Grassroots-лобіювання від проявів стихійної 

протестної активності громадян. Лобіювання, на відміну від стихійних масових 

акцій громадянського невдоволення, завжди має на увазі пред’явлення органам 

влади адекватних вимог, які реальні для виконання. У процесі лобіювання 
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зазвичай застосовується цілий комплекс методів впливу, і Grassroots-лобіювання в 

такому випадку стає одним з елементів лобістської кампанії поряд з іншими 

інструментами. Колективні дії, які мають лобістський характер, відрізняються від 

стихійних протестів високим рівнем організації, законністю, відсутністю будь-

яких екстремістських проявів. Процес лобіювання є досить тривалим, натомість 

стихійні акції протесту найчастіше спонтанні і швидкоплинні. Заходи 

лобістського характеру не призупиняються навіть після того, як досягається 

поставлена мета (завжди застосовуються додаткові заходи щодо закріплення і 

поглиблення результату), а стихійні протести завершуються рівно тоді, коли влада 

задовольняє висунуті в ході акцій вимоги. 

Непрямі методи впливу забезпечуються правовими засобами в сфері 

діяльності засобів масової інформації, громадських та комерційних об’єднань, 

проведення масових заходів тощо. 

Таким чином, за функцією потрібно розділяти правові засоби лобіювання на 

основні (забезпечують вплив) та додаткові (забезпечують дії поза впливом). 

Також доцільно здійснювати класифікацію правових засобів лобіювання й за 

іншими критеріями. Так, за видом правового явища можна виокремити:  

- норма права (наприклад, визначають поняття лобіювання, порядок 

реєстрації лобістів, процедуру комунікації з суб’єктами публічної влади 

тощо); 

- джерело права (Закон про відкритість лобіювання у США, Акт про 

лобістську діяльність у законодавчому процесі Польщі, Міжвідомча 

угода між Європейським парламентом і Європейською комісією «Про 

створення відкритого реєстру організацій і самозайнятих приватних осіб, 

що беруть участь у розробці і реалізації політики ЄС»); 

- правореалізаційний акт (рішення Верховного суду США у справі 

«Сполучені Штати проти Харріса»); 

- правовий принцип (положення Конституції США, згідно з яким Конгрес 

не видає законів, які обмежують права народу на звернення до Уряду з 
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проханням задовольнити скарги; положення статті 10 Європейської 

конвенції з прав людини про право на свободу вираження поглядів); 

- правовий статус (права та обов’язки лобіста, клієнта, суб’єкта публічної 

влади); 

- юридичний факт (реєстрація лобіста, виключення лобіста з реєстру); 

- правосвідомість (негативні стереотипні уявлення про правове 

регулювання лобіювання в державах континентального типу); 

- законність (низький рівень дотримання вимог законів про лобіювання в 

правових системах Східної Європи). 

Запропонована класифікація дозволяє вивчити стан правового механізму 

лобіювання в конкретній правовій системі та виявити відсутні або неефективні 

елементи. 

Наступним важливим критерієм є походження правових засобів, основна 

мета їх формалізації законодавцем. Адже окремі засоби механізму лобіювання не 

обов’язково мають таку ж мету, як і лобістська діяльність загалом, вони можуть 

мати власну мету. Це важливо врахувати при розробці законодавства про 

лобіювання, оскільки постає проблема виокремлення відповідних критеріїв, 

зокрема для так званих «непрямих» форм та засобів впливу на органи публічної 

влади. Наприклад, організація масових протестних акцій, ініціювання масових 

звернень, проведення кампанії в засобах масової інформації мають багато 

спільного і часто використовуються при лобіюванні, проте у правовому аспекті є 

самостійними і нормальними проявами громадянської активності, хоча їхній 

замовний (лобістський) характер інколи очевидний. Відповідно при формуванні 

правового механізму лобіювання необхідно виокремити сукупність тих правових 

засобів, що характерні виключно для лобістської діяльності (спеціальні засоби), а 

також тих, які не спрямовані на лобіювання, але можуть бути використані 

відповідними особами для впливу на суб’єктів публічної влади (загальні засоби), 

та визначити порядок і наслідки їх застосування. 

Лобіювання є складним процесом, здійснюється за визначеною процедурою, 

проходить ряд етапів. При цьому використання одних юридичних засобів 
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підсилюється, гарантується застосуванням інших. Кожна ланка правового 

механізму лобіювання, у свою чергу сама, є відносно автономним 

інструментальним комплексом (хоча і не спроможна забезпечити досягнення мети 

усієї лобістської діяльності), тож в деякій мірі можна говорити про механізм 

виявлення інтересів, механізм узгодження інтересів тощо. Це також свідчить про 

те, що в системі правового механізму лобіювання за складом можна виокремити 

прості засоби, як, наприклад, права лобіста, та складні: функціонування 

громадських рад при суб’єктах публічної влади, експертиза проектів правових 

актів тощо. Останні створені законодавцем для максимального залучення осіб до 

участі в управлінні державними справами, вираження поглядів, реалізації 

інтересів та досягнення правомірних цілей, тобто є складними самостійними 

інститутами.  

Правові засоби лобіювання можна також розділяти за предметом – суб’єктні 

(стосуються суб’єкта лобіювання, наприклад правовий статус лобіста) та об’єктні 

(забезпечують діяльність об’єкта лобіювання); за характером (уповноважуючі, 

зобов’язуючі та забороняючі). 

Однак варто мати на увазі, що при проведенні більшості лобістських заходів 

має місце комбіноване застосування різних засобів. Таким чином, 

використовуваний правовий інструментарій являє собою юридичну конструкцію 

впливу представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади, стабільну 

функціональну систему, стійкий комплекс взаємопов’язаних правових засобів, що 

покликані працювати як єдине ціле. Вказане ще раз доводить необхідність 

виокремлення правового механізму лобіювання. 

Окремо необхідно звернути увагу на порядок функціонування таких засобів 

у межах процедури лобіювання. О. О. Середа визначає правову процедуру як 

нормативно врегульовану певну послідовність дій, пов’язаних цільовим 

напрямом, що здійснюються в імперативній чи диспозитивній формах, у визначені 

строки, а результати здійснення дій мають юридичну фіксацію. На її думку, 

основними властивостями правової процедури є: чіткий цільовий напрям 

здійснення правової процедури; процедура є активним проявом деліктоздатності 
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суб’єктів, які у ній беруть участь; процедура обмежена в часі; визначена 

результативність правової процедури [36, с. 6].  

Процедура складається із визначених стадій, юридично змодельованих 

етапів, що формують своєрідний «алгоритм», згідно з яким розвивається 

відповідна діяльність та досягається бажаний результат. Отже, процедура 

характеризує в основному організаційну сторону лобістської діяльності. 

Натомість правовий механізм – це юридична конструкція, що характеризує 

інструментальну оснащеність, яка в реальності тісно пов’язана із формально-

процедурною стороною лобіювання. Процедура забезпечує впровадження 

правових засобів у практичну діяльність. Правові засоби без ініціативного прояву 

суб’єкта лобіювання не застосовуються, проте завдяки процедурі встановлюється 

зв’язок між окремими засобами та кінцевим результатом, а механізм набуває 

необхідної йому цілеспрямованості. Отже, під процедурою треба розуміти 

формалізований порядок здійснення лобістської діяльності, що складається із 

послідовних відносно відокремлених дій, етапів, стадій, кожній із яких 

притаманне використання відповідної кількості правових засобів. 

Процедура лобіювання може регулюватися джерелами права, зокрема 

локальними нормативними актами – кодексами поведінки, етики тощо, які 

встановлюють правила та порядок здійснення відповідних дій. 

Таким чином, дослідження правового механізму лобіювання дозволяє 

виокремити такі його ознаки:  

- є системою правових засобів лобіювання;  

- має цілеспрямований характер – закріплення інтересів зацікавлених осіб 

в офіційних актах;  

- є юридичною конструкцією впливу представника групових інтересів на 

суб’єкта публічної влади;  

- забезпечує процедуру лобіювання, в ході якої здійснюється застосування 

правових засобів.  

Правовими засобами лобіювання є правові явища, використання яких 

представником групових інтересів для впливу на суб’єкта публічної влади 
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повинне забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Класифікацію таких засобів доцільно здійснювати за: видом правового явища 

(нормативно-правові акти, юридичні факти, акти тлумачення тощо), функцією 

(основні та додаткові), предметом (суб’єктні та об’єктні), складом (прості і 

складні), походженням (загальні і спеціальні), характером (уповноважуючі, 

зобов’язуючі та забороняючі) 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що правовий механізм лобіювання – це 

система правових засобів впливу представника групових інтересів на суб’єкта 

публічної влади з метою закріплення в офіційних актах інтересів зацікавлених 

осіб. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ 

3.1. Правовий механізм лобіювання у правових системах загального 

типу 

Відсутність правового забезпечення інституту лобіювання має наслідком 

непрозоре, вузькоспеціалізоване та малоефективне його функціонування, що 

відбувається без залучення відповідних правових засобів та призводить до 

негативного, спотвореного сприйняття такої діяльності громадськістю. Тому 

висвітлення та дослідження властивостей і параметрів правового механізму 

лобіювання як системи таких засобів, що функціонує у правових системах різних 

типів, дає можливість у майбутньому формалізувати відповідний інститут в 

Україні, що сприятиме задоволенню інтересів суб’єктів суспільних відносин у 

встановленому законом порядку. Особливо актуальним є вивчення досвіду 

правових систем загального типу як таких, що мають найтривалішу історію 

функціонування правового механізму лобіювання. 

Незважаючи на світові інтеграційні процеси, що мають наслідком також і 

конвергентну еволюцію класичних типів правових систем, актуальним 

залишається розмежування деяких правових інститутів, що функціонують у 

правових системах загального та континентального типу. До таких інститутів 

належить і правовий механізм лобіювання. Крім того, глобалізація та регіональна 

інтеграція дають підстави для виокремлення правового механізму лобіювання у 

міждержавних правових системах, зокрема європейських. Підставою для такої 

класифікації є відмінності як у політичних, правових традиціях, підходах до 

лобіювання загалом, так і у змістовому наповненні та практичному застосуванні 

самого правового механізму лобіювання. 

Чи не першим зовнішнім маркером вказаних відмінностей є частота 

використання у джерелах права самого поняття «лобіювання»: від існування 

цілісних правових інститутів у державах англо-американської правової сім’ї, 
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часткового, постійно прогресуючого регулювання в міждержавних правових 

системах до майже повної відсутності в системах континентального типу. Як 

правило, в останніх поряд з цим поняттям вживаються перекладені національною 

мовою аналоги, яким у більшості випадків належить домінуюча роль для 

позначення даного політико-правого феномену [220, с. 112]. Для прикладу, у 

німецькій юридичній термінології поряд з натуралізованим «Lobbying» [228, 

с. 363] така діяльність також позначається і як «організоване представництво 

інтересів», «система консультування» [12, с. 94–95], «впливати» (beeinflussen) і 

«керувати» (bearbeiten) [229, с. 141], а лобістів визначають як «групи інтересів» 

(Interessengruppen) чи «спілки» (Interessenverbände) [230, с. 1]. Французький 

варіант даного поняття здебільшого позначається як «інтриги у коридорах 

(парламенту)» (intrigues de coloirs (parlament)) [229, с. 141], а лобісти – як «групи 

тиску» (groupe de pression) [220, с. 112]. Причому якщо з мотивами французького 

законодавця все зрозуміло (наслідок політики заборони на вживання іншомовних 

слів), то загальна тенденція приховує набагато глибші відмінності у підходах до 

інституту лобіювання. 

Справа в тому, що англо-американська правова доктрина розглядає 

лобіювання не як ймовірний, «бажаний», додатковий елемент демократії (що 

може існувати лише у разі його юридичної формалізації) – як це робить 

континентальна модель, а як форму свободи вираження («freedom of expression» – 

англ., незалежно, характеризується вона як свобода слова, асоціації чи петиції), 

через яку фізичні та юридичні особи домагаються насамперед своїх 

індивідуалістичних цілей та інтересів у відносинах з особами, що приймають 

офіційні рішення. Звісно, це допомагає розвитку здорової демократії (враховуючи, 

що за умов, коли кожен має на меті свої корисливі цілі, загальний результат у 

політичній сфері суспільства буде набагато більшим), проте в правових системах 

загального типу лобіювання залишається насамперед фундаментальною свободою 

особистості, що дбає насамперед про власні цілі, а не лише елементом 

політичного режиму. Такий підхід дозволив лобіюванню не лише вижити й 

зберегти власну назву, а й досягти свого найвищого розвитку та бути 
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формалізованим у часи, коли «брудна» практика такої діяльності, що 

супроводжувалась постійними корупційними скандалами, призвела до його 

неприйнятності в континентальній Європі та виникнення негативних 

стереотипних уявлень, відчутних і сьогодні. 

Юридичним аргументом наведених поглядів на лобіювання в літературі 

традиційно називають правове його закріплення як «право клопотати перед 

урядом про задоволення своїх скарг» у Великій хартії вольностей [70], 

англійському Біллі про права [71] та Першій поправці до Конституції Сполучених 

Штатів Америки [72], а згодом і у діяльності судових органів [26 ; 27]. Класичним 

прикладом правової інтерпретації лобіювання, що лежить в основі усього 

правового механізму такої діяльності в правових системах загального типу, є 

судові прецеденти Верховного суду США. Прийняття у 1946 році Закону про 

федеральне регулювання лобіювання створило передумови для обмеження 

лобістської діяльності, зокрема через обов’язки реєстрації та розкриття 

інформації. Такі положення, на думку багатьох сучасників, суперечили 

Конституції США, згідно з якою «Конгрес не видає законів, які стосуються 

впровадження релігії чи забороняють вільно сповідувати її; або які обмежують 

свободу слова, друку чи права народу на мирні зібрання і звернення до Уряду з 

проханням задовольнити скарги» [72]. Вже в одній з перших справ з цього 

приводу, «Сполучені Штати проти Румелі» [26], Верховний суд постановив, що 

поняття «лобістська діяльність» повинне тлумачитись вузько, виключно в межах 

закону, оскільки в іншому випадку повноваження Комітету (Комітету з лобістської 

діяльності, на який були покладені контрольні функції) були б занадто широкими, 

і зазіхали б на «заборони з Першої поправки». Таким чином було закріплено 

принцип, згідно з яким не лобіювання повинно обмежуватись, а його регулювання 

має бути мінімальним. В іншій справі, «Сполучені Штати проти Харріса» [27], суд 

витлумачив мету закону як надання членам Конгресу можливості отримувати 

інформацію про те, «хто намагається здійснити на них вплив, хто платить за це, і 

скільки», а «в іншому випадку глас народу занадто легко може бути заглушений 
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голосами груп з особливими інтересами, які прагнуть привілейованого ставлення 

під виглядом прихильників загального блага». 

Таким чином, хоча Верховний суд так і не знайшов суперечностей між цим 

законом і Конституцією, його аргументація дала законодавцям чітко зрозуміти 

наскільки близько до межі вони підійшли, а тому новий закон «Про відкритість 

лобіювання» від 1995 року містить положення, що «ніщо в цьому Законі не 

повинно тлумачитися як заборона або перешкода у реалізації права на звернення 

до уряду про задоволення скарг, право висловлювати власну думку, або право на 

асоціацію, що охороняються першою поправкою до Конституції» [77]. 

Факторами, що впливали на формування таких позицій у правовій доктрині, 

безумовно є пануючий у правових системах загального типу принцип свободи 

вираження, фундамент якого закладений у працях класиків англо-американської 

юриспруденції – Медісона, Токвіля та Мілля [81, с.468]. Зокрема, Медісон поділяє 

думку, що, даючи всім голосам можливість бути почутими, створюється ситуація 

коли «амбіції протидіють амбіціям», що є кращим, ніж «глушити всі голоси, щоб 

найпотужніші з них втопили слабкі і мали занадто багато впливу» [73]. Згідно з 

його припущенням, можна отримати більше від конкуренції інтересів між собою, 

навіть якщо для цього необхідно залишити деякий простір для крайнощів та 

корупції, аніж ізолювати чиновників від будь-якого впливу та залишити їм самим 

усе вирішувати, не вислухавши думок зацікавлених і конкуруючих сторін.  

Аналогічно, друга глава праці Мілля «Про свободу» зазначає, що «за 

наявного стану людського інтелекту, тільки розмаїття точок зору дає нам шанс на 

чесну гру на користь усіх граней істини». Далі, «злом є не шалений конфлікт між 

частинами істини, а спокійне пригнічення однієї її половини; доки люди мусять 

слухати обидві сторони, завжди залишається якась надія; і саме коли вони 

приділяють увагу лише одній з них, помилки грубнуть до стану упереджень, а 

сама істина перестає справляти вплив істини, зазнаючи перебільшення і 

перетворюючись на фальшивку. І оскільки існує мало властивостей розуму, 

рідкісніших, ніж суддівський дар, що надає змогу проводити інтелектуальний 

судовий процес між двома сторонами питання, коли адвокатом представлена 
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тільки одна сторона, то шанси на перемогу істини пропорційно залежать від того, 

наскільки кожна її сторона, кожна точка зору, котра втілює якийсь із фрагментів 

істини, не тільки знайде собі адвокатів, а й отримає такий захист, який приверне 

до себе увагу судді» [75, с. 58, 62]. 

Іншою загальною відмінністю лобіювання у правових системах загального 

типу, що дозволяє виділяти відповідний правовий механізм, є більша гнучкість та 

відкритість правотворчої та правозастосовчої діяльності в державах загального 

права, що залишає лобістам більше «поля для гри», на відміну від більш жорстких 

та менш залежних від виборців європейських систем парламентаризму з високим 

рівнем партійної дисципліни. Як наголошував Джефферсон у своєму знаменитому 

вислові: «виконання законів є набагато важливішим за їх прийняття» [231]. Такий 

підхід передбачає більше можливостей для зовнішніх інтересів брати участь в 

процесі прийняття та виконання владних рішень. Однак дуже швидко 

представники таких інтересів професіоналізуються та стають реальним фактором 

впливу на суб’єктів публічної влади, а їх діяльність – повноцінною сферою послуг 

з річним бюджетом тільки в США у 2013 році більше трьох мільярдів доларів і 

впливом, що ставить під загрозу демократичні цінності та потребує законодавчих 

обмежень. 

У будь-якому випадку погляд на лобіювання як свободу вираження зумовив 

у правових системах загального типу формування інституційного лобіювання, що 

передбачає регламентацію такої діяльності низкою спеціальних законодавчих 

актів, які складають так зване «лобінгове законодавство» [91, с. 3]. Поряд із 

окремими нормами права, що містяться в інших нормативно-правових актах та 

правових прецедентах, юридичними фактами та правовідносинами, відповідною 

правосвідомістю та властивим цивілізованим державам режимом законності такі 

спеціальні акти є засобами лобіювання, що об’єднані спільною метою та 

формують правовий механізм лобіювання. Елементи та функціонування такого 

механізму надалі досліджуватимуться у хронологічній послідовності здійснення 

лобістської діяльності. При цьому варто застерегти, що мінімальний набір 

правових засобів, які використовуються для лобіювання у демократичних 
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правових системах, зокрема у сфері інформації, державної регуляторної політики, 

доступу до публічної інформації, висвітлення діяльності органів державної влади, 

статистики, звернення громадян, адвокатури, ЗМІ, масових заходів, діяльності 

громадських об’єднань, професійних спілок, благодійних, релігійних організацій, 

торгово-промислових палат тощо, є практично однаковим, а тому у цьому розділі 

досліджуватимуться здебільшого спеціальні правові засоби, тобто такі, що 

первинно покликані забезпечувати виключно лобістську діяльність – норми права, 

джерела права, юридичні факти тощо в сфері лобіювання. 

Перш за все лобіювання певного інтересу потребує його виявлення, 

узгодження, формування групи інтересу як суб’єкта такої діяльності. Вже на 

цьому етапі простежуються особливості правових засобів, що застосовуються в 

правових системах загального типу. Здійснюючи порівняльне дослідження груп 

інтересів, К. Томас зазначав, що відмінності (між англо-американською і 

європейською традиціями) полягають не в кількості чи різноманітності таких груп 

або схильності людей приєднуватися до них, оскільки ці аспекти подібні в 

більшості держав, а у характері їх відносин з владними суб’єктами [88, с. 31]. 

Політичні відносини у таких державах, як США, Канада, Сполучене Королівство, 

характеризуються наявністю конкурентної системи груп інтересів, без 

функціонування великих, об’єднаних асоціацій, які могли б представляти усю 

галузь економіки, соціальну групу, регіон тощо. І навпаки, існування на 

національному рівні таких об’єднань, функціонально та структурно 

упорядкованих державою, регулярні консультації між урядом і групами інтересів, 

особливо різного роду спілками та бізнес-асоціаціями, що «відповідають» за якусь 

особливу категорію інтересів та часто пов’язані між собою угодами, 

розглядаються як важливі аспекти європейської традиції. Як правило, відмінності 

між цими двома системами описуються поняттями плюралізму та корпоративізму 

[89]. 

Про позитивний ефект для суспільства з існування такої великої кількості 

активних об’єднань і груп, що мають за мету найрізноманітніші інтереси, писав 

ще А. де Токвіль в своїй праці «Про демократію в Америці»: «Спочатку людей 
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об’єднують спільні погляди, спільний світогляд, між ними виникають суто 

духовні зв’язки. Відтак, на другому етапі, ці самі люди утворюють невеликі 

об’єднання, що становлять собою фракцію партії. Й нарешті, на третьому етапі 

вони мовби формують окрему націю всередині всієї нації, своє правління 

всередині державного правління. Їхні делегати, так само як делегати від 

більшості, репрезентують колективну силу своїх прихильників, і так само, як 

делегати від більшості, вони вважають себе представниками нації, що надає їм 

великої моральної сили. Щоправда, на відміну від них, вони не мають права 

створювати закон, але вони мають право критикувати той закон, який діє, й 

розробляти заздалегідь закон, який, на їхню думку, мав би бути» [74, с. 163]. 

Плюралістичне лобіювання здійснюють різноманітні суб’єкти, які часто 

організовуються спонтанно, конкурують між собою та не структуровані в певну 

упорядковану ієрархічну систему. Характерною його ознакою є активне залучення 

до цього процесу неурядових громадських організацій. Суб’єкти лобіювання за 

такого підходу є абсолютно незалежними від держави та самостійно визначають 

власний інтерес, способи його реалізації і захисту. Відповідно серед правових 

засобів лобіювання переважають такі, що забезпечують процес формування груп 

інтересів – у формі громадських організацій, професійних спілок, громадських 

ініціатив тощо та відповідну їх діяльність. Хоча, як правило, у правових системах 

загального типу практично відсутнє регулювання неурядових організацій («non-

governmental organization» – англ.) на рівні нормативно-правових актів, окрім 

обов’язку реєстрації та дотримання податкового законодавства (заборони 

здійснювати комерційну діяльність), а відповідні функції виконують статути та 

нормативно-правові договори. Як виняток, у Канаді такі відносини регулюються 

Актом про неприбуткові корпорації від 2009 року [232], проте паралельно діють 

Кодекс ефективного фінансування громадського сектору та Кодекс ефективного 

діалогу з політики. 

До речі, правові засоби внутрішнього, договірного характеру також 

поширені в сфері професійного лобіювання, тобто діяльності власне лобістів. 

Останніми для представництва власних інтересів перед владними структурами та 
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іншими бізнес-організаціями створюються різного роду асоціації, що також 

займаються підготовкою відповідних фахівців та підвищенням іміджу лобістської 

діяльності. В межах таких асоціацій діють кодекси поведінки (або етики), що 

встановлюють для своїх членів основні правила відносин з клієнтами, суб’єктами 

публічної влади та між собою. Для прикладу: в Сполученому Королівстві є чотири 

таких організації: the Government Affairs Group (GAG), the Association of 

Professional Political Consultants (APPC) і the Public Relations Consultants’ 

Association (PRCA), Chartered Institute of Public Relations (CIPR) [5, c. 10]. Кодекс 

останньої підкреслює, що «вихідними принципами лобістської практики є чесне і 

належне урахування суспільних інтересів, надійна і точна інформація, заборона 

вводити в оману клієнтів, роботодавців та інших фахівців про природу 

представництва або його майбутні результати». Тим не менше, на відміну від 

кодексів інших асоціацій, цей не вимагає від лобістів розкриття особистості своїх 

клієнтів, а також не забороняє працевлаштування членів парламенту та інших 

державних посадовців. Уповноважені асоціацією особи розглядають повідомлення 

про порушення її членами норм кодексу та застосовують заходи, зокрема штрафи 

та виключення з організації [233, с. 28]. Незважаючи на таку обмежену суворість 

покарань, більшість професійних лобістів зазначає, що часто саме належність до 

відповідної організації є показником «надійності» лобіста та «відкриває двері, 

зачинені для інших» [5, с. 12]. 

Загалом, такі кодекси містять важливі і конкретні правила лобіювання та 

включають етичні приписи, що повинні забезпечити професійні відносини між 

лобістами та посадовими особами. Зокрема, ці кодекси передбачають: точність та 

правдивість інформації, що надається суб’єкту публічної влади; обов’язок 

своєчасно інформувати посадових осіб про своїх клієнтів і інтереси, які вони 

представляють; заборону на таке, що може спричинити конфлікт інтересів, 

одночасне виконання обов’язків посадової особи та лобіста; заборону подарунків 

вище певної вартості або іншої винагороди посадовій особі; самовідвід лобіста у 

випадках конфлікту інтересів з клієнтом або роботодавцем; створення 
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ефективного та незалежного механізму контролю за дотриманням положень 

відповідного кодексу тощо. 

Таким чином, кодекси професійної етики є прикладом «саморегулювання» 

[234, с. 20] лобістської діяльності. Проте, як виняток, положення канадського 

Закону про реєстрацію лобістів [76] передбачають розробку та контроль 

спеціально уповноваженої парламентом особи над дотриманням Кодексу 

поведінки лобіста [235]. Такий кодекс був затверджений парламентом Канади в 

1997 році та побудований на чотирьох концепціях: вільний і відкритий доступ до 

влади є важливим питанням, що становить суспільний інтерес; лобіювання 

публічних посадових осіб є законною діяльністю; бажано, щоб інформація про 

суб’єктів лобіювання була доступною публічним посадовим особам та 

громадськості; система реєстрації оплачуваних лобістів не повинна перешкоджати 

вільному і відкритому доступу до влади. Будучи доволі обмеженим за обсягом та 

складаючись з трьох принципів – чесності, відкритості і професіоналізму, кодекс 

широко інтерпретується, проте у разі підтвердження порушення питання про 

відповідальність виноситься на розгляд парламенту. Останнє у такій чутливій до 

репутації діяльності, як лобіювання, вже саме по собі є достатнім покаранням. 

Однак найбільш досконалими правовими засобами лобіювання є спеціальні 

нормативно-правові акти. Такі акти прийняті у правових системах США, Канади, 

Ірландії та покликані перш за все обмежити негативні прояви лобістської 

діяльності, забезпечити її прозорість і підзвітність. Коментуючи прийняття 

спеціального законодавства щодо лобіювання, В. Джонсон зазначав, що такі 

правила повинні забезпечити: рівні можливості для усіх осіб бути почутими 

публічною владою (так зване «рівне поле для гри» – «level-playing-field»); довіру 

населення до владних структур; точність та правдивість інформації, якою 

обґрунтовуються офіційні рішення; обізнаність громадськості із порядком та 

методами роботи суб’єктів публічної влади; загальний позитивний ефект для 

державної політики [84, с. 115]. Під останнім науковець має на увазі, що 

регулювання не повинне перешкоджати лобістам і їхнім клієнтам сприяти 

ефективному вирішенню суспільних проблем, а навіть сприяти такому. 
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Враховуючи обмеженість ресурсів державного апарату, лобіювання як джерело 

аргументованої та точної інформації здатне відігравати важливу роль у скороченні 

розриву між потребами і ресурсами. Відповідно крім обмеження, спеціальні 

нормативно-правові акти забезпечують лобістську діяльність необхідними 

засобами її здійснення, оскільки визначають поняття лобіювання, лобіста, клієнта, 

їх правовий статус, межі лобістської діяльності, об’єкти впливу тощо.  

Так, американський закон «Про відкритість лобіювання» від 1995 року [77] 

як кульмінація багатьох зусиль прихильників реформи лобіювання дає визначення 

деяких базових категорій, зокрема лобіст – це особа, найнята клієнтом за 

фінансову або іншу винагороду для надання послуг, що включають більш ніж 

один лобістський контакт, і яка витрачає на надання таких послуг на користь 

цього клієнта не менше 20 відсотків свого робочого часу протягом трьох місяців. 

Клієнт – фізична чи юридична особа, що наймає іншу особу за фінансову чи іншу 

винагороду для здійснення лобістської діяльності на користь цієї фізичної чи 

юридичної особи. Для цілей звітності організація, у штаті якої є власні лобісти, 

також визнається клієнтом. 

Об’єктом лобіювання визначено посадових осіб як законодавчої, так і 

виконавчої гілки влади. Посадова особа виконавчої гілки – Президент, Віце-

президент, посадові особи та працівники Офісу Президента, посадові особи, що 

займають посади 1–5 рівнів Виконавчого списку (аналог українських Категорій 

посад державних службовців) та деякі інші. Посадова особа законодавчої гілки – 

член Конгресу, посадові особи Палати представників чи Сенату, особи, що 

працюють на члена Конгресу чи комітети, а також керівний персонал Палати 

представників чи Сенату. 

Лобістська діяльність визначається як лобістські контакти та дії на їх 

забезпечення, включаючи підготовку та планування такої діяльності, відповідні 

дослідження та інші заходи, що використовуватимуться при лобістських 

контактах, а також координація з лобістськими діями інших осіб. 

При цьому лобістський контакт – це будь-який усний чи письмовий зв’язок 

(включаючи електронний) із вказаними у цьому законі посадовими особами 
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законодавчої та виконавчої гілок, що здійснений на користь клієнта з метою: 

розроблення, зміни чи прийняття федерального законодавства; розроблення, зміни 

чи прийняття федеральних адміністративних актів, регламентів, виконавчих 

наказів, інших програм, політики чи позиції Уряду Сполучених Штатів; 

управління або виконання федеральних програм чи політики (включаючи 

переговори, нагороди, управління федеральними контрактами, дотаціями, 

кредитами, дозволами, ліцензіями); висування або затвердження особи на посади, 

що потребують згоди Сенату.  

Не є лобістським контактом зв’язок, здійснений публічною посадовою 

особою, що офіційно діє в межах своїх повноважень; представником засобу 

масової інформації, якщо метою зв’язку є збір і поширення новин та інформації 

для населення; у промові, статті, публікації або інших матеріалах, які є 

загальнопоширеними і доступними для громадськості, або через радіо, 

телебачення, кабельне телебачення чи іншими засобами масової комунікації; від 

імені уряду іноземної держави або іноземної політичної партії і оприлюднений 

згідно з Актом про реєстрацію іноземних агентів від 1938 року; прохання про 

зустріч, адміністративний запит, якщо вони не мають на меті вплинути на 

посадову особу; зроблені в ході участі в консультативному комітеті згідно з Актом 

про федеральний консультативний комітет; свідчення, дані перед комітетом, 

підкомітетом або цільовою групою Конгресу, або представлені для включення у 

зміст документів слухання, що проводяться таким комітетом, підкомітетом або 

цільовою групою; інформація, представлена в письмовому вигляді як відповідь на 

усні або письмові запити посадової особи щодо конкретної інформації; 

витребувані для судового розгляду або інших цілей Конгресом або агентством; 

релігійною організацією; деякі інші (разом – 18 винятків). 

Варто зазначити, що вказаний вище закон стосується виключно 

національного рівня, а кожен окремий штат здійснює власне правове регулювання 

лобістської діяльності. Відповідно можна стверджувати про наявність більше 50 

різних варіацій правового механізму лобіювання в США. Крім того, відрізняється 

і змістове наповнення понятійного апарату лобіювання. Так, Центром з питань 
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етики в уряді (Center for Ethics in Government), що функціонує при Національній 

конференції законодавчих органів штатів, здійснено порівняльне дослідження 

регулювання у цій сфері [236]. Дослідження показало, що всі штати 

використовують базове визначення лобіювання як спроби впливу на діяльність 

публічної влади, що здійснюється через усну або письмову комунікацію. Три 

штати до форм лобіювання включають також надання подарунків, їжі і напоїв, 

організацію заходів і розваг. Критерієм віднесення особи до категорії «лобіст» є 

отримання ним встановленого розміру винагороди за виконану роботу, деякі 

штати також виокремлюють критерій витраченого часу на лобіювання. 

Юридичним фактом як правовим засобом лобіювання є реєстрація. Згідно з 

Актом про відкритість лобіювання всі комерційні лобісти, які очікують отримати 

більше ніж 3 тис. доларів США протягом трьох місяців, повинні зареєструватися у 

Конгресі, так само як і внутрішні лобісти (лобісти, що працюють у компанії, що 

самостійно лобіює власні інтереси), які розраховують витратити більше 12,5 тис. 

доларів США за той же період. Реєстраційна форма включає в себе детальну 

інформацію про лобіста, його клієнта або роботодавця, а також про політичні 

питання, які будуть предметом лобіювання. Інший звіт має бути поданий 

ретроспективно в кінці кожного шестимісячного періоду, із зазначенням, над 

якими саме питаннями політики і законодавства працював лобіст, а також які 

палати Конгресу і/або органи виконавчої влади були об’єктом лобіювання. 

Лобісти, які свідомо або навмисно не здійснюють повного розкриття інформації, 

можуть бути оштрафовані на суму до 50 тис. доларів США. 

Вказаний Акт піддавався численним змінам, найбільш значущі з яких були 

внесені відповідно до Акта чесного лідерства й відкритої влади від 2007 року 

(Honest Leadership and Open Government Act of 2007) [79]. Новелами останнього є: 

збільшення від одного до двох років терміну, упродовж якого конгресмен, 

припинивши свої повноваження, не може займатися лобістською діяльністю (так 

званий принцип «revolving door» – «обертових дверей»); призупинення дії 

положення про можливість конгресмена одержувати подарунки у розмірі 50 

доларів США; обмеження кола осіб, які можуть фінансувати поїздки 
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конгресменів; збільшення розміру штрафу за порушення лобінгового 

законодавства від 50 тис. до 200 тис. доларів США та запровадження як міри 

покарання позбавлення волі строком до п’яти років; зменшення терміну звітного 

періоду лобістів з півроку до трьох місяців; позбавлення пенсії конгресменів, 

засуджених за хабарництво та інші злочини, пов’язані з незаконним лобіюванням; 

посилення вимог щодо відкритості інформації, яка цікавить громадськість та 

лобістів; поширення низки посадових обмежень на високооплачуваних 

співробітників парламенту, які мають дохід не менше 75 відсотків від окладу 

конгресмена [92, с. 209]. 

Вказані зміни ілюструють дещо інший підхід законодавця до формалізації 

лобістської діяльності, що полягає у зміщенні акцентів з суб’єкта лобіювання на 

об’єкт [237]. Висновок про доцільність такого підходу вперше було зроблено в 

1995 році Комітетом зі стандартів та публічного життя Парламенту Сполученого 

Королівства [166] (більш відомий як Комітет Нолана), що мав наслідком відмову 

парламентаріїв від розробки спеціального нормативно-правового акта. У висновку 

зазначалось, що «регулювання могло б створити враження, ніби єдиний законний 

шлях, через який зовнішні інтереси можуть взаємодіяти з парламентом, – це офіси 

комерційних зареєстрованих лобістів» [90, с. 56]. Натомість було прийнято Кодекс 

поведінки члена парламенту та вдосконалено Реєстр фінансових інтересів членів 

парламенту, що врегульовували відносини останніх з лобістами, зокрема питання 

конфлікту інтересів. Також досить показовим є досвід Австралії, де положення 

про обов’язкову реєстрацію лобістів від 1983 року через неефективність були 

скасовані у 1996 році та замінені Кодексом поведінки державного службовця, що 

успішно функціонує. 

Разом з тим у 2015 році в Ірландії набув чинності Закон про регулювання 

лобіювання, яким запроваджено обов’язковий реєстр лобістів, участь в якому 

обумовлюється чотирма критеріями: комунікація безпосередньо чи 

опосередковано здійснюється з передбаченими законом суб’єктами публічної 

влади (міністри, члени парламенту, органи місцевої влади і т. д.); предметом 

комунікації є передбачені законом питання (прийняття чи зміна публічної 
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політики, програми, законодавства, отримання кредиту чи фінансування тощо); 

такий вид комунікації не передбачений як виняток з реєстрації (приватні чи 

дипломатичні інтереси, обмін фактичною чи опублікованою інформацією на запит 

однієї із сторін і т. д.); суб’єкт лобіювання належить до передбаченої законом 

категорії осіб (найнята як представник третя особа, роботодавець з кількістю 

працівників більше 10 осіб, представницький чи адвокасі орган, хоча б один 

працівник якого оплатно виконує функції з комунікації з органами публічної влади 

і т. д.). Положення щодо примусового застосування цього акта, зокрема 

притягнення до відповідальності у вигляді штрафу чи тюремного ув’язнення, 

вступили у дію з початку 2017 року, а тому наразі ще рано робити підсумки його 

функціонування. Проте відсутність дієвих стимулів для реєстрації (окрім 

уникнення відповідальності) та відповідних положень, що регулювали б 

поведінку суб’єктів публічної влади у відносинах з (не)зареєстрованими 

лобістами, занадто широкий обсяг об’єктів впливу свідчить про незавершеність 

правового механізму лобіювання, що може негативно вплинути на його 

ефективність. 

У контексті об’єкта лобіювання варто відзначити ще одну характерну ознаку 

правового механізму лобіювання в правових системах загального типу, що полягає 

у частому впливі на судову гілку влади [93, с. 67]. Вказане є цілком закономірним, 

оскільки питома вага в регулюванні суспільних відносин у таких системах 

належить прецедентному праву. Л. Епстайн іронічно зазначав, що лобісти 

ставляться до Верховного суду так, ніби це Конгрес, який розглядає черговий 

законопроект, а не судовий орган, що досліджує питання права при вирішенні 

юридичних спорів [94, с. 349]. Способами досягнення необхідного результату в 

такому випадку є спонсорування прецедентних справ (ініціювання справи, 

юридична допомога тощо з метою отримати відповідний прецедент) та 

забезпечення суддів «потрібною» інформацією. 

Загалом, правові засоби, що первинно покликані забезпечувати 

правотворчий процес (тобто одну з функцій суб’єкта публічної влади), є більш 

ефективними та поширеними для досягнення цілей лобіювання, на противагу тим, 
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що походять від правового статусу лобіста. При цьому варто зазначити, що жоден 

із вказаних вище правових засобів (конституційні акти, спеціальні нормативно-

правові акти, кодекси поведінки тощо) самостійно не забезпечує здійснення 

впливу на владні структури, іншими словами, не передбачає конкретних методів, 

способів, форм лобіювання. Натомість окремі норми права (що містяться в інших, 

неспеціальних щодо лобіювання джерелах права) забезпечують участь лобістів у 

роботі комітетів парламенту, консультативно-дорадчих установ, створених при 

органах виконавчої влади, проведення лобістами громадських слухань 

(обговорення проектів нормативно-правових актів) тощо. Серед таких засобів 

можна виокремити ті, що особливо властиві правовому механізму лобіювання у 

правових системах загального типу: подання «приватного» законопроекту та 

видання парламентом так званої Зеленої Книги (Green Paper). 

Законодавство Канади та Сполученого Королівства передбачає право 

зацікавлених осіб ініціювати внесення до парламенту так званого «приватного» 

законопроекту (Private Bill), який проходить аналогічні стадії законодавчого 

процесу, що й звичайний білль, хоча його обговорення має деякі стадійно-

процесуальні особливості, зокрема сплату зацікавленими особами спеціального 

податку [86, с. 22], публікацію проекту в офіційному виданні, прийняття 

зауважень у формі петицій тощо. Доречно буде зазначити, що більшість законів, 

які приймаються британським парламентом, становлять саме приватні, а не 

публічні біллі [85, с. 437]. 

Зелена Книга – експериментальний урядовий звітний і консультаційний документ 

у Сполученому Королівстві, що містить політичні пропозиції для дискусій та 

обговорень без зобов’язань до вчинення дій, є першим кроком у законотворчості з 

питань, що становлять значний суспільний інтерес. За результатами дискусії 

видається Біла Книга (White Paper), яка відображає реакцію на Зелену, та є 

основою для прийняття остаточного законодавчого акта. Такі процеси є хорошим 

майданчиком для діяльності лобістів, що, зрозуміло, сприяє залученню 

зацікавлених осіб до цієї роботи у якості експертів [238]. 
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І звісно, традиційним засобом лобіювання у правових системах загального 

типу, з яким від самого початку пов’язували лобістську діяльність, є право на 

подання петицій. Під останніми розуміють індивідуальні або колективні 

клопотання до суб’єкта публічної влади на підтримку чи, навпаки, несхвалення 

певної дії чи рішення. До речі, саме право петицій, гарантоване джерелами права 

найвищої юридичної сили, як уже вказувалось вище, стало природно-правовим 

підґрунтям для інституційного оформлення лобіювання у вказаних правових 

системах. Такому праву кореспондує зазвичай закріплений у регламентах 

обов’язок суб’єкта публічної влади належним чином розглянути петицію та 

надати відповідь. Такий засіб ефективно використовується лобістами в межах 

Grassroots-лобіювання (дослівно – «лобіювання на рівні кореня трави»), тобто 

лобіювання із залученням широкої громадськості, також більш властивого англо-

американській традиції. 

Наостанок необхідно вказати на специфічний правовий засіб лобіювання, 

що застосовується тільки у США. Мається на увазі передбачена Федеральним 

законом США «Про федеральні виборчі кампанії» від 1971 року [80] діяльність 

Комітетів політичної дії («Political action committees») – організацій, що фактично 

створюються та утримуються суб’єктами лобіювання. Останні є легальною 

формою внесення коштів суб’єктами лобіювання до виборчої каси кандидата [87; 

с. 180]. Справа в тому, що вказаний закон накладає обмеження на пожертви 

фізичних осіб у виборчі кампанії кандидатів, а корпорації та профспілки взагалі 

позбавлені такого права [83, с. 25]. Як наслідок, Комітети політичної дії, 

обмеження щодо фінансових вливань яких не такі суворі, стають колективними 

донорами виборчих кампаній, тобто, як зазначають деякі науковці, способом, у 

який групи інтересів проводять до Конгресу «своїх законодавців» [239, с. 310]. 

Таким чином, незважаючи на глобалізаційні процеси, що розширили та 

водночас інтегрували підходи до лобіювання і його правового забезпечення, 

актуальним залишається виокремлення правового механізму лобіювання в 

правових системах загального типу внаслідок наступних його особливостей.  
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У першу чергу необхідно констатувати, що усіма правовими системами 

даного типу здійснено, як мінімум, часткову формалізацію механізму лобіювання, 

що мало наслідком прийняття спеціальних законів, запровадження реєстрів 

лобістів, кодексів поведінки, наявність значної кількості судових прецедентів, що 

функціонують як правові засоби лобіювання. Вказане, як уже зазначалось, 

обумовлюється особливим концептуальним підходом до лобіювання як форми 

свободи вираження, через яку фізичні та юридичні особи домагаються своїх 

індивідуалістичних цілей та інтересів у відносинах з особами, що приймають 

офіційні рішення. На практиці це має наслідком більшу свободу, гарантованість і 

відповідно поширеність лобістських практик у правових системах загального 

типу. 

Наступною особливістю є більша різноманітність правових засобів 

лобіювання, яка є наслідком високого рівня гнучкості та відкритості правотворчої 

та правозастосовчої діяльності, що передбачає різні можливості для зовнішніх 

інтересів брати участь в процесі прийняття та виконання владних рішень. З цих 

самих підстав закріплення інтересів зацікавлених осіб у правових системах даного 

типу здійснюється як у джерелах права, так і в правозастосувальних та 

правотлумачних актах різних суб’єктів публічної влади, а не тільки парламенту. 

У державах загального типу наявна конкурентна система груп інтересів, без 

функціонування великих, об’єднаних асоціацій, які могли б представляти усю 

галузь економіки, соціальну групу, регіон тощо. Тому плюралістичне лобіювання 

здійснюють різноманітні суб’єкти, які часто організовуються спонтанно, 

конкурують між собою та не структуровані в якусь упорядковану ієрархічну 

систему. Характерною його ознакою є активне залучення до цього процесу 

неурядових громадських організацій. Суб’єкти лобіювання за такого підходу є 

абсолютно незалежними від держави та самостійно визначають власний інтерес, 

способи його реалізації і захисту. Відповідно виникає потреба в забезпеченні 

прозорості та чесності їх діяльності, що досягається через запровадження реєстрів 

лобістів. Отже, юридична конструкція вирізняється неформалізованим переліком 

суб’єктів лобіювання, вимоги до яких закріплені в джерелах права. Перелік 
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об’єктів впливу – суб’єктів владних повноважень – також закріплюється в 

джерелах права, проте на практиці його обсяг є значно ширшим і включає також 

органи судової влади. 

Процедура лобіювання у цих системах регулюється джерелами права, при 

цьому особливістю є широке застосування локальних нормативних актів – 

кодексів поведінки лобіста, що приймаються асоціаціями лобістів, які також 

займаються підготовкою відповідних фахівців та підвищенням іміджу лобістської 

діяльності, представництвом власних інтересів перед владними структурами та 

іншими бізнес-організаціями. 

Разом з тим правовий механізм лобіювання кожної окремої правової 

системи володіє власними особливостями відповідно до правових та політичних 

традицій держави [240]. Вказані ознаки відображають лише загальні 

закономірності, характерні для правових систем загалом. 
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3.2. Правовий механізм лобіювання у правових системах 

континентального типу 

Зростаюча різноманітність суспільних відносин, а з нею й ускладнення та 

здорожчання процесів управління такими відносинами спонукають науковців 

шукати нових форм участі особи в управлінні загальними справами. При цьому 

такі форми повинні не тільки ефективно забезпечувати представництво та 

реалізацію інтересів зацікавлених сторін, а й відповідати принципам 

справедливості і прозорості. Тому правові системи загального типу вже більше 

століття тому формалізували лобістську діяльність як ґрунтовне доповнення до 

існуючих демократичних інститутів. Натомість серед держав з континентальним 

правом досі немає єдиного підходу до цього питання, хоча молоді демократії 

Східної Європи активно впроваджують такий інститут. Беззаперечним 

залишається той факт, що корисне та прозоре лобіювання можливе лише за 

наявності ефективного правового механізму, тобто формалізованої у джерелах 

права системи засобів такої діяльності. 

Виокремлення правових систем континентального типу як специфічних 

умов функціонування правового механізму лобіювання має ряд підстав. Перш за 

все вказані системи відрізняються від таких, що належать до англо-американської 

правової сім’ї, загальним підходом до лобістської діяльності. Справа в тому, що 

основоположним принципом європейської правової традиції та державного 

будівництва ще з часів Великої французької революції залишається принцип 

демократизму. Натомість за океаном таким принципом є свобода слова. Звичайно, 

остання в Європі також строго охороняється, проте вона не виконує такої 

«священної» ролі, як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де саме свобода 

слова торує шлях та визначає межі демократії. Доречно процитувати класика 

континентальної традиції – Жан-Жака Руссо у розділі ІV «Про демократію» його 

праці «Суспільний договір»: «Немає нічого небезпечнішого за вплив приватних 

інтересів на суспільні справи, а зловживання законом, до якого вдається уряд, — 
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це менше зло, ніж підкуп законодавця, що є неодмінним наслідком партикулярних 

цілей. Адже тоді спотворюється сама субстанція держави і унеможливлюється 

будь-яке реформування» [98, с. 77]. 

З наведеного вбачається конфлікт між демократією і лобіюванням [241, 

с. 134]. Тому, трактуючи лобістську діяльність як практику використання свого 

права на свободу вираження («freedom of expression» — англ.) та за умов 

згаданого примату свободи над демократією, лобісти здобули найбільше визнання 

та захист у правових системах загального типу. Натомість міцні позиції 

державництва та трагічний досвід тоталітаризму вплинули на підхід 

континентального права до захисту свободи вираження, особливо коли така 

свобода ставила під сумнів здобутки демократії. Європа ніколи не захищала 

свободу слова терористів, екстремістів, расистів, заперечувачів Голокосту тощо, 

принаймні тією мірою, якою це робила традиція загального права. Відповідно 

суди розробили своєрідні мірки пропорційності, балансуючи між демократією та 

свободою слова, а в доктрині закріплено концепцію «войовничої демократії» [242, 

с. 7] – форми правління, що передбачає жорстке обмеження прав осіб у разі 

виникнення загрози для конституційних засад держави (даний принцип офіційно 

закріплений в конституції Німеччини [100]). Своєрідною ілюстрацією наведених 

міркувань є положення статті 10 Європейської конвенції з прав людини, що 

відображає погляди переважаючих держав-учасників з правовими системами 

континентального типу: «1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це 

право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати 

інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від 

кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності 

радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 2. Здійснення цих 

свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати 

таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені 

законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації 
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чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або 

для підтримання авторитету і безсторонності суду» [99]. 

Вказане положення Конвенції закладає основу дещо іншого правового 

механізму лобіювання та практично визначає межі усіх інших його параметрів; 

яскраво контрастує з майже абсолютною забороною на обмеження «свободи 

слова, друку чи права народу на мирні зібрання і звернення до Уряду з проханням 

задовольнити скарги», що закріплена в Першій поправці до Конституції США. 

Тому лобіювання в правових системах континентального типу первинно має не 

самостійний, інституційний статус, що зазвичай виявляється в окремому законі чи 

«лобінговому» законодавстві, а є додатковим, дозволеним складником 

демократичного устрою. Як наслідок, правові засоби, які складають його 

механізм, необхідно окремими фрагментами збирати та систематизувати з цілого 

ряду джерел права, при цьому сама діяльність часто навіть не позначається 

поняттям «лобіювання». Окремі ж держави узагалі заперечують існування такого 

явища в їхніх правових системах. Винятком з цього висновку є деякі молоді 

демократії Східної Європи – Литва, Угорщина та Польща, а також Грузія, що 

прийняли спеціальні правові акти, хоча й зіткнулися з проблемами їх реалізації. 

Крім того, тут часто основними правовими засобами лобіювання виступають 

розроблені лобістською громадськістю корпоративні морально-етичні акти, які 

утворюють систему саморегулюючого лобіювання. 

Іншим фактором, що детермінує підхід до лобіювання загалом і до 

формалізації його механізму зокрема, є сама структура правової системи, 

особливо питання правотворчості та правозастосування. На відміну від гнучкої 

системи загального права, що дозволяє участь лобістів майже на кожному етапі 

створення та виконання норми права, романо-германська традиція є більш 

жорсткою та зводить можливості лобіювання в основному до впливу лише на 

законодавчий орган. У додаток виборча та партійна система збільшують відстань 

між виборцем та конкретним депутатом, роблячи останнього більш незалежним 

від зовнішніх впливів. Усі ці обставини призвели до створення «континентальної» 

моделі лобіювання [243, с. 36], при якій лобістський вплив переважно 
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здійснюється через спеціально створені консультативно-дорадчі установи при 

суб’єктах публічної влади (здебільшого найвищого рівня). Як наголошує 

зарубіжний вчений Л. Левін, держава своєрідно санкціонує участь зацікавлених 

осіб у цьому процесі, який проходить у форматі співпраці або навіть доручень з 

боку держави публічним інституціям організованих інтересів [114, с. 66]. 

Натомість англо-американській моделі властива надзвичайно велика суспільна 

неоднорідність, яка полягає у залученні до лобіювання досить великої кількості 

громадян та низових організацій і компаній, що належать до різноманітних 

суспільних груп та секторів економіки і безпосередньо контактують з посадовими 

особами суб’єкта владних повноважень [244, с. 536]. Цей фактор також вплинув 

на незначну поширеність законодавчих вимог щодо реєстрації та звітності 

лобістів, оскільки за вказаних умов ризик негативного (шкідливого) впливу 

лобістів на політичний процес зводиться до мінімуму.  

Отже, формування та функціонування правового механізму лобіювання в 

системах континентального типу необхідно досліджувати з поправкою на вказані 

вище особливості місцевого лобіювання: по-перше, його другорядний, 

допоміжний (а інколи й невизнаний) характер стосовно демократичних цінностей 

і, по-друге, переважаюче ієрархічно організоване, секторальне представництво 

інтересів різними об’єднаннями, для яких лобіювання не є єдиною метою. На 

практиці такі особливості виявляються в дещо іншому наборі та змістовому 

наповненні правових засобів, що складають механізм лобіювання. 

Під правовими засобами розуміються ті правові явища, використання яких 

представником групових інтересів для впливу на суб’єкта публічної влади 

повинне забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Безумовно, первинною основою правових засобів лобіювання є норма права як 

формально-обов’язкове загальне правило поведінки, що регулює відповідні 

суспільні відносини. Проте до правових засобів лобіювання також треба віднести і 

нормативно-правові акти, юридичні факти, правовідносини, правосвідомість, 

законність та інші. Окремо варто виділити правовий статус суб’єкта та об’єкта 

лобіювання.  
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Насамперед необхідно з’ясувати, що розуміється під лобіювання в правових 

системах континентального типу. Хоча формалізовані дефініції лобіювання є 

доволі рідкісним явищем, деякі законодавці визначають лобіювання через 

перелічування видів діяльності, що здійснюється з метою впливу на публічні 

рішення. Наприклад, параграф 4 Закону Австрії «Про прозорість лобіювання та 

представництва інтересів» (набув чинності 1 січня 2013 року) під лобістською 

діяльністю розуміє будь-який організований та структурований зв’язок з метою 

впливу на суб’єкта прийняття рішення від імені третьої особи [101]. Закон 

Словенії «Про чесність та запобігання корупції» визначає лобіювання як 

діяльність, що здійснюється лобістами від імені груп інтересів у формі 

непублічного впливу на рішення державних та місцевих органів і посадових осіб з 

питань, відмінних від судового чи адміністративного провадження, державних 

закупівель чи визначення прав і обов’язків фізичних осіб [102]. Відповідний закон 

в Литві під лобістською діяльність розуміє спроби лобістів вплинути на 

прийняття, неприйняття, зміну, доповнення чи скасування правових актів як 

імплементацію законних інтересів клієнтів без порушення прав інших осіб чи 

інтересів суспільства або держави [103]. У додаток польський Закон «Про 

лобіювання у законотворчому процесі» від 7 липня 2005 року виокремлює 

«професійне лобіювання» – оплачувану діяльність від імені третіх сторін з метою 

відображення їхніх інтересів у процесі правотворчості [104]. 

Поширенішими та більш необхідними з практичної точки зору є визначення 

суб’єкта лобіювання. У тих системах, що містять дефініції лобіювання, останній 

зазвичай позначається як юридична чи фізична особа, діяльність якої охоплюється 

цією дефініцією. До прикладу, в Австрії лобістом вважається особа, що здійснює 

лобістську діяльність як організація, найманий працівник або підрядник 

лобістської компанії. Лобістська ж компанія – це організація, корпоративною 

метою якої є надання лобістських послуг, навіть якщо вони надаються не на 

постійній основі. Разом з тим деякі правові системи узагалі не містять 

спеціального терміна «лобіст», натомість зобов’язують зареєструватись у 

відповідному реєстрі кожного, хто отримує винагороду за контакти з державними 
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посадовими особами щодо визначеного кола питань від імені клієнта чи 

працедавця. Така практика властива Франції, Німеччині та Польщі. Мотивом 

цього є рівень сприйняття інституту лобіювання в суспільстві. Позначення 

лобістів іншими термінами, як, наприклад, у Франції – «представники інтересів», 

дозволяє обійти громадську думку та відновити довіру до професії. 

Насправді, невизнання (а інколи й заборона) державою лобістської 

діяльності через її негативну репутацію є досить поширеними в державах 

континентального права. Відповідно відсутнє як саме юридичне визначення 

«лобіювання», так і будь-які спеціальні правові норми з цих питань. Регулювання 

відповідних відносин здійснюється ринковими механізмами, а також у межах 

цивільного і адміністративного права; саморегулювання розвинене слабо. При 

цьому такий підхід зовсім не характеризує державу як недемократичну чи 

неправову, а є наслідком панування особливої політико-правової доктрини. Так, 

наприклад, у Франції до професії лобіста ставляться з недовірою, оскільки той 

представляє приватні інтереси, які, на думку французів, часто можуть суперечити 

їхнім національним (суспільним) інтересам [109]. Справа в тому, що концепція 

суспільного інтересу у Франції відрізняється від такої в англо-американській 

традиції: в той час коли останні визначають його як суму приватних інтересів, як 

писав А. Сміт у книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів» 

[245], то французи під впливом «Суспільного договору» Ж.-Ж. Руссо [98] 

розуміють під ним вираження загальної волі суспільства в цілому. Як наслідок, в 

очах французів протягом століть лише держава була виразником волі народу, а всі 

приватні ініціативи, включно з громадськими об’єднаннями, – заборонені аж до 

початку ХХ століття [110]. 

До суб’єктів лобіювання в правовому розумінні не належать благодійні та 

релігійні організації (виняток становлять правові системи Угорщини та Італії), а 

також юристи (у разі надання «класичних» юридичних послуг), науково-

дослідницькі центри, засоби масової інформації. Загальна практика така, що 

законодавець надає спеціального статусу тим особам та організаціям, які 
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здійснюють цю діяльність на постійній оплачуваній основі та в організованому 

порядку. 

Правовий статус цих спеціальних суб’єктів лобіювання включає заборони, 

обов’язки і, меншою мірою, права. Найбільш поширеною формою введення 

суб’єкта лобіювання в правове поле є його реєстрація. Зокрема, реєстри лобістів 

існують у Франції, Німеччині, Польщі, Словенії, Австрії, Італії та Мексиці. Також 

існують реєстри при окремих органах влади – Національна Асамблея і Сенат у 

Франції, та при органах місцевого рівня – в Італії (Тоскана, Молізе, Амбруццо) та 

Іспанії (Каталонія). Спільними вимогами у цих реєстрах є зазначення лобістом 

свого імені, контактної інформації, імен працедавця та замовника (клієнта). Проте 

тип та обсяг іншої інформації, що вимагається при реєстрації, відрізняється в 

кожній правовій системі та може включати їхні фінансові витрати, внески у 

виборчі кампанії, попереднє працевлаштування і т. д. При цьому варто зазначити, 

що вимоги до розкриття інформації завжди є м’якшими, ніж існуючі в системах 

загального права. Так, наприклад, у Німеччині такий реєстр лобістів (хоча у ньому 

не використовується власне слово «лобіст», а лише «асоціація») вимагає 

зазначення найменування, контактної інформації, керівника та представників 

асоціації, кількості її членів [105]. 

Наведена таблиця ілюструє зміст та обсяг реєстрації у деяких державах 

континентального типу [246]: 

Тип регулювання / правова 

система 

М’яке регулювання Жорстке 

регулювання 

Франці

я 

Німеччина Польща Австрі

я 

Словені

я 

Обов’язкова (О) чи 

добровільна (Д) реєстрація 

Д Д О О О 

Привілейований доступ до 

законодавців 

так так так - - 

Підлягають реєстрації:  

а) громадські 

об’єднання 

так так - так - 

б) комерційні структури так так - так - 

в) наймані лобісти так - так так так 

Об’єкт лобіювання:  
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а) законодавча галузь 

влади 

так так так так так 

б) виконавча галузь 

влади 

- - так так так 

Оприлюднювана 

інформація: 

 

а) найменування 

лобіста 

так - так так так 

б) роботодавець лобіста так так так так так 

в) клієнт лобіста так - так так так 

г) сфера лобіювання - - - так - 

ґ) конкретний акт, що 

лобіюється 

так - так так так 

д) сукупний дохід 

лобіста 

- - - так так 

е) дохід від кожного 

клієнта 

- - - так так 

є) сукупні видатки 

лобіста 

- - - так - 

ж) видатки на 

конкретний акт 

- - - - - 

з) контакти лобіста - - так так так 

и) політичні видатки / 

доходи 

- - - - так 

Відповідальність за 

порушення 

- - так так так 

Публічний інтернет-доступ 

до внесеної інформації 

так - - так так 

Кодекс поведінки для 

зареєстрованих лобістів 

так - - так - 

 

Здійснюючи реєстрацію, лобісти зобов’язуються дотримуватись певних 

правил поведінки, що або передбачені умовами реєстру, або систематизовані в так 

звані кодекси поведінки. Виняток становить Німеччина, де добровільна (та 

непопулярна) реєстрація не накладає жодних зобов’язань. Хоча недоліком такого 

добровільного підходу є його обмежені можливості щодо запобігання негативним 

проявам лобістської діяльності, проте така потреба виникає лише в суспільствах із 

тривалими традиціями та розвиненою сферою лобістських послуг, де ці дії 

можуть становити небезпеку демократичним процедурам. Саме тому, наприклад, 
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згаданий вище реєстр у Німеччині, що діє з 1973 року, розглядається 

дослідниками як відправна точка в регулюванні діяльності лобістів [111, с. 26]. 

Кодекс поведінки лобістів при французькому парламенті (від червня 2013 

року) містить 12 статей, основними положеннями яких є: зобов’язання 

реєстрантів інформувати посадових осіб, з якими вони контактують, про цілі, 

завдання, інтереси, які лобіюються, а також клієнтів лобістських послуг; 

зобов’язання дотримуватись правил доступу та пересування в приміщенні 

парламенту; заборона передавати за винагороду отримані в парламенті документи, 

використовувати фірмові бланки парламенту; зобов’язання утримуватись від 

спроб отримати інформацію чи будь-яке рішення шляхом обману; заборона 

реклами; права лобістів на висловлювання в парламенті чи інші привілеї не 

можуть залежати від їх фінансових внесків у будь-якій формі [247]. 

Участь в такому реєстрі залежно від конкретної правової системи є 

добровільною або примусовою, а чи не єдиним додатковим порівняно з 

незареєстрованими лобістами правом є можливість доступу до урядових та 

парламентських будівель. Хоча неодноразові дослідження [248, с. 88] засвідчують 

неефективність такого виду заохочення, зокрема саме відсутністю практичних 

стимулів пояснюють «мертвий» характер відповідного закону в Польщі [113, 

с. 27], сам факт реєстрації позитивно впливає на репутацію суб’єкта лобіювання 

та спрощує спілкування з працівниками та депутатами. З наведеного можна 

зробити висновок про віднесення практики лобістських реєстрів до правових 

засобів лобіювання, оскільки вони сприяють досягненню мети лобістської 

діяльності. 

Ведення реєстрів лобістів є поширеною, проте не всезагальною тенденцією. 

Інколи рейтинг суспільної довіри дозволяє використання засобів саморегулювання 

у вигляді кодексів поведінки в межах професійних об’єднань лобістів. Такі 

документи зазвичай є повнішим набором правил здійснення власне лобістських 

дій порівняно з нормативно-правовими актами. Проте на теренах континентальної 

Європи через вказані на початку особливості місцевого лобіювання такі кодекси є 

або спільними для усіх спеціалістів сфери public relations («зв’язки з 
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громадськістю»), або ж окремими в кожної ієрархічної структури представництва 

інтересів. 

Так, Європейський кодекс професійної поведінки в сфері зв’язків з 

громадськістю від 1978 року, або Лісабонський кодекс, містить чотири розділи, які 

передбачають обов’язки лобістів стосовно: а) клієнтів та працедавців; б) 

громадської думки та ЗМІ; в) колег; г) професії загалом [106]. Новіший 

Брюссельський кодекс, прийнятий Міжнародною асоціацією зв’язків з 

громадськістю в 2006 році, деталізує питання чесності, прозорості, діалогу, 

точності, неправдивої інформації, шахрайства, конфіденційності, впливу, 

спонукання, конфлікту, винагороди та зайнятості [107]. Національні ж асоціації 

лобістів та їх внутрішні правові засоби, на відміну від таких у Сполученому 

Королівстві та на американському континенті, розвинені слабо, не здійснюючи 

відчутного впливу на галузь загалом. Німецька асоціація політичних 

консультантів (Deutsche Gesellschaft für Politikberatung), Німецька асоціація паблік 

рілейшнз (Deutsche Public Relations Gesellschaft) та Французька асоціація 

лобіювання та консультування з громадських справ (Association francaise des 

conseils en lobbying et affaires publiques) використовують названі вище міжнародні 

кодекси поведінки. 

При цьому членами таких професійних об’єднань є юридичні особи без 

будь-якого спеціально-правового статусу з точки зору лобіювання, за винятком тих 

юрисдикцій, де існує лобінгове законодавство або принаймні відповідні реєстри 

(хоча кількість зареєстрованих лобістів навіть у таких випадках вимірюється 

кількома відсотками від реальної кількості). Це зазвичай юридичні, консалтингові 

та медіакомпанії.  

Інші ж суб’єкти лобіювання зацікавлені в підтвердженні свого статусу 

представника якомога ширшого кола інтересів – різного роду об’єднання, спілки 

та організації, сформовані за професійною, територіальною, віковою чи іншою 

ознакою. Таке представництво інколи навіть є законодавчою вимогою – стаття 23 

Основного закону Німеччини зобов’язує міністерства співпрацювати тільки з 

федеральними організаціями, тобто такими, що поширюють свою дію на всю 
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територію держави. Вони мають так звану «парасолькову» структуру [112, с. 412] 

та об’єднують більшу чи меншу кількість членів (Німецька ісламська 

конференція, Федерація німецької промисловості, Об’єднання асоціацій 

німецьких працедавців, Німецький Конгрес торгово-промислових палат). 

Загалом, у континентальній Європі бізнес історично прагнув впливати на 

державну політику через членські організації та об’єднання, які лобіюють свої 

колективні інтереси через напівофіційні або й вже інституціоналізовані канали 

[249]. Такі асоціації можуть включати в себе торгові палати, торгові та інші 

професійні асоціації, що, як правило, підзвітні своїм членам, що платять внески, а 

не широкому колу виборців чи бенефіціаріїв [250]. Такі об’єднання приватних 

компаній за секторами економіки насправді можуть охоплювати широке коло 

інтересів і варіюватися за розміром, бюджетом, сферами і методами впливу. У той 

же час такі асоціації залишаються засобом впливу для малого та середнього 

бізнесу, а великі компанії надають перевагу індивідуальному лобіюванню, 

звертаючись до послуг своїх власних або найманих лобістів. Хоча якщо говорити 

про наднаціональний рівень, то й великі компанії змушені об’єднувати свої 

зусилля: Європейська Рада хімічної промисловості (European Chemical Industry 

Council), Європейська науково-промислова палата (EUROCHAMBRES), Асоціація 

фінансових ринків Європи (Association for Financial Markets in Europe), 

Європейське страхування (Insurance Europe), Європейська федерація 

фармацевтичної промисловості та асоціацій (European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations) – усі вони входять до десятка найбільших лобістів ЄС 

разом з найбільшими лобістськими компаніями, як, наприклад, Fleishman-Hilard 

або Burson-Marsteller [251]. Тим не менше, на національному рівні бізнес-асоціації 

також продовжують залишатися найбільшими гравцями ринку лобіювання, 

особливо в країнах з корпоративістською традицією, де такі асоціації були 

фактично вбудовані в демократичний процес прийняття рішень. Прикладом такої 

ситуації є Литва, де деякі бізнес-асоціації навіть розмістили свої офіси у 

приміщеннях владних структур та згадуються в офіційному списку контактів як 

«представники в уряді» [252]. 
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Будучи одним з найбільших джерел коштів для лобіювання, бізнес-асоціації 

схильні здійснювати вплив непублічними методами. Дослідження від 2013 року 

показало, що, на відміну від широких PR-кампаній громадських ініціатив та 

об’єднань, асоціації надають перевагу прямим контактам із чиновниками за 

зачиненими дверима [253, с. 663]. З іншого боку, бізнес-асоціації самі зацікавлені 

у врегулюванні такої діяльності, оскільки дедалі більше їхніх компаній-членів 

відчувають позитивні результати від збільшення рівня прозорості [254]. Звіт та 

посібник з політичного лобіювання і пожертв, виданий Міжнародною мережею з 

корпоративного управління, закликає своїх членів забезпечувати прозорість у 

своїй політиці і в тому, що саме компанія робить, хто приймає рішення, коли і як 

компанія намагається здійснювати вплив на державну політику та політичний 

процес [255]. 

Із прикладів саморегулювання в корпоративних структурах представництва 

інтересів показовою є практика французького банку BNP Paribas, яким прийнято 

Хартію відповідального представництва перед публічною владою. Ця хартія є 

обов’язковою для усіх працівників компанії в усіх державах та, зокрема, 

зобов’язує: діяти відповідно до кодексів поведінки і правил тих публічних 

інституцій, з якими контактує банк; працювати чесно та морально; не 

використовувати неправомірний вплив чи шахрайство для прийняття необхідного 

рішення чи отримання інформації; не спонукати працівників владних структур до 

порушення їхніх правил поведінки, зокрема щодо конфлікту інтересів та 

конфіденційності; не порушувати антикорупційного законодавства та обмежень на 

подарунки і запрошення; повідомляти владним органам своє ім’я та назву 

організації, яку вони представляють [108]. Компанія проводить постійні тренінги з 

публічного представництва та стежить за дотриманням кодексу. 

Інколи кодекси поведінки приймаються на законодавчому рівні та є 

обов’язковими для дотримання зареєстрованими лобістами. Тому з метою 

оптимізації інституційного оформлення лобіювання у Литовській Республіці 

Центральний комітет з етики у 2005 році розробив відповідний Кодекс етики 

лобістів – лаконічне зведення етичних принципів і правил. Він містить шість 
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принципів. 1. Легітимність: лобіст зобов’язаний ознайомитися із положеннями 

Закону «Про лобістську діяльність», іншими законами Литовської Республіки і 

дотримуватися їх; лобіст не повинен заохочувати і підбурювати політиків, 

державних посадових осіб, державних службовців та інших осіб до порушення 

чинного законодавства; лобіст зобов’язаний відмовитися від виконання 

незаконних вимог своїх клієнтів. 2. Справедливість: лобіст повинен діяти для 

того, щоб забезпечити законні інтереси своїх клієнтів, його діяльність має 

відповідати основним демократичним принципам; лобіст зобов’язаний при 

здійсненні лобіювання надавати об’єктивну, точну і своєчасну інформацію; якщо 

лобісту стало відомо, що він надав неточну або помилкову інформацію до 

державного або іншого органу чи установи, він повинен негайно надати 

правильну інформацію відповідним особам або повідомити про помилку чи 

неточність; якщо інформація, представлена зацікавленими сторонами, змінилася і 

лобіст знає, що одержувач інформації володіє застарілою інформацією, він 

повинен негайно її поновити. 3. Добросовісність: лобіст при здійсненні 

лобіювання повинен керуватися інтересами свого клієнта і діяти від його імені; 

лобіст повинен систематично інформувати своїх клієнтів про лобіювання, яке він 

здійснює у його інтересах. 4. Професіоналізм: лобіст повинен знати регламентні 

процедури законодавчого процесу для того, щоб професійно представляти законні 

інтереси своїх клієнтів під час здійснення лобіювання; лобіст повинен постійно 

удосконалювати свої професійні знання, здійснювати моніторинг та аналіз 

організаційних і соціальних змін, відвідувати семінари, конференції тощо. 

5. Конфіденційність: лобісту заборонено розголошувати без згоди клієнта 

конфіденційну й іншу внутрішню інформацію, окрім випадків, коли таку 

інформацію потрібно надати відповідно до вимог чинного законодавства; лобіст 

не може використовувати надану клієнтами конфіденційну інформацію з питань, 

які не охоплено договором про здійснення лобістської діяльності. 6. Запобігання 

конфлікту інтересів: лобіст не може представляти і захищати інтереси третіх осіб, 

інтереси яких конфліктують з клієнтами лобістських послуг, за винятком 

отримання на це їхньої згоди; якщо лобіст вважає, що здійснення лобіювання в 
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інтересах одного клієнта може мати істотний вплив на іншого його клієнта, він 

повинен його поінформувати про всі можливі наслідки й одержати згоду на 

продовження лобіювання; лобіст повинен негайно повідомити своїх клієнтів про 

будь-який потенційний конфлікт інтересів і вказати можливі шляхи, щоб цього 

уникнути; лобіст повинен інформувати клієнта про будь-яку третю сторону, яку 

він залучає до представництва і захисту клієнта [95, с. 50]. 

Окремим аспектом слід виділити діяльність експертних та консультативних 

груп при суб’єктах публічної влади. Найпоказовішим прикладом є Соціально-

економічна рада Франції, яка, згідно з конституцією, консультує уряд у 

законопроектній діяльності у формі надання йому висновків з усіх законопроектів 

соціально-економічного характеру. Будучи сформованими на легальній основі, 

найчастіше самими державними чи місцевими органами влади, та здійснюючи 

дорадчі функції, такі групи є ефективними формами лобістського впливу. Членами 

консультативних груп можуть бути представники громадськості та приватного 

сектору, при цьому їх балансування за інтересами чи іншій спеціальний відбір за 

критерієм неупередженості майже не здійснюється. Згідно з дослідженнями 

Організації економічного співробітництва та розвитку, проведеними у 2013 році 

серед 25 держав–членів, лише в Новій Зеландії та Іспанії заборонена участь у 

таких комітетах членів правління приватних компаній, і лише в п’яти – участь 

лобістів (Бельгія, Угорщина, Корея, Нова Зеландія та Іспанія) [97]. 

Іншим блоком правових засобів лобіювання є ті, що пов’язані з його 

об’єктом. Під об’єктом лобіювання маються на увазі органи влади, їхні посадові 

чи службові особи, на яких здійснюється лобістський вплив з метою прийняття 

необхідного рішення. У більшості правових систем континентального типу такі 

органи чи особи спеціально не визначаються, тому до їх відносин з лобістами 

застосовуються загальні правила поведінки, застосовні до будь-яких інших 

владно-приватних відносин. У тих системах, де запроваджено реєстри лобістів, 

об’єктом лобіювання фактично є ті органи, при яких ці реєстри функціонують. 

У Німеччині – це парламент та уряд, у Франції – лише парламент. 
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Формалізованими є визначення об’єкта лобіювання у тих системах, де 

прийняті спеціальні нормативно-правові акти про лобіювання. Так, у Польщі 

такими є «органи публічної влади, що здійснюють законотворчість» (на практиці 

така термінологія звужує коло об’єктів до парламенту та уряду), в Литві – 

законодавча гілка влади, в Австрії – законодавча та виконавча влада. 

Значна увага законодавця в правових системах континентального типу 

приділяється врегулюванню відносин лобіста з представником влади через 

запровадження жорстких правил поведінки останнього. Така політика має 

наслідком прийняття різного роду принципів, правил, стандартів, кодексів 

поведінки, процедур, основною метою яких є забезпечення чесності в 

правотворчому процесі. Будучи за своєю суттю нормами антикорупційного 

характеру, ці акти часто розробляються в системі з іншими правовими засобами 

лобіювання, оскільки їхня взаємодоповнююча дія очевидна. Згідно з 

дослідженням Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), 

більше половини опитаних парламентаріїв вказали, що подібні акти прямо 

вплинули на їх відносини з лобістами.  

Серед вимог таких актів найчастіше є зобов’язання повідомляти про роботу 

за сумісництвом, активи, договірні зобов’язання, розмір і джерела доходів, 

подарунки та, що цікаво з погляду лобіювання, – про конфлікт інтересів та 

зустрічі з зареєстрованими лобістами. Також поширені заборони на заняття 

лобістською діяльністю протягом певного строку після залишення публічної 

служби. Такі заборони існують у Німеччині, Франції, Італії, Португалії, Словенії 

та декількох інших державах. 

Важливим правовим засобом лобіювання є можливість представництва 

приватних інтересів депутатом, посадовою чи службовою особою. У Франції 

депутати Національної Асамблеї зобов’язуються використовувати свої 

повноваження лише для суспільних цілей та не мають права належати до жодної 

асоціації чи групи, що захищає приватні, територіальні або професійні інтереси, а 

також брати на себе зобов’язання щодо них. Натомість у Німеччині, Данії та 
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Швеції представництво приватних інтересів є не тільки можливим для депутатів, а 

й вважається корисною складовою, що сприяє досягненню консенсусу в політиці. 

Правові засоби, що визначають статус та функціонування суб’єкта й об’єкта 

лобіювання безперечно є ключовими в лобістській діяльності. Особливо це 

стосується тих випадків, коли мета – представництво інтересів – закладена в самій 

структурній організації цих елементів, як, наприклад, функціонування згадуваної 

Соціально-економічної ради Франції чи можливість депутатів Бундестагу входити 

в правління приватних корпорацій. Разом з тим до практики лобіювання у 

правових системах континентального типу поступово запозичуються моделі 

англо-американської традиції – функціонування спеціалізованих лобістських 

фірм, що представляють інтереси своїх клієнтів згідно з оплачуваним контрактом. 

Методи та засоби роботи таких фірм у джерелах права дуже рідко 

виокремлюються як тільки лобістські і зазвичай належать до інститутів права на 

петицію, доступу до інформації, участі в управлінні державними справами, 

діяльності ЗМІ, виборчих відносин тощо. 

Однак деякі правові акти прямо передбачають окремі способи 

представництва приватних інтересів. Такі акти і їх норми в цьому випадку 

необхідно відносити до правових засобів лобіювання. Наприклад, Закон про 

лобістську діяльність у Литві від 2000 року передбачає такі права лобіста: брати 

участь в підготовці проектів правових актів та давати пояснення, самостійно 

готувати такі проекти; з власної ініціативи здійснювати експертну оцінку чинних 

або проектів правових актів, давати висновки та коментарі щодо цих актів своїм 

клієнтам; пояснювати громадськості, переконувати державні й муніципальні 

організації та установи в доцільності прийняття чи неприйняття конкретного 

правового акта, зміни, доповнення чи скасування чинного правового акта; 

інформувати громадськість, підприємства, установи, організації про проекти 

правових актів, що готуються Сеймом, урядом чи іншою державною або 

муніципальною установою; робити звіти для ЗМІ та брати участь в громадських 

заходах; збирати матеріали та інформацію з питань законодавства та передавати їх 

своїм клієнтам; пропонувати законодавцям внесення змін до чинних правових 
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актів; організовувати та фінансувати зустрічі законодавців з представниками 

клієнта; організовувати та фінансувати соціологічні дослідження щодо проектів 

або застосування чинних правових актів; організовувати та фінансувати зустрічі 

державних діячів та службовців з громадськістю стосовно питань законодавства; 

отримувати копії проектів правових актів та інші інформаційні матеріали 

відповідно до законодавства Литви [103]. 

Вибір стратегії лобіювання і, як наслідок, відповідних правових засобів, 

обумовлюється також типом груп інтересів. Дослідження вчених А. Дур та 

Г. Матео, проведене у п’яти європейських державах – Австрії, Німеччині, Ірландії, 

Латвії та Іспанії, показало, що багаті на ресурси бізнес-асоціації надають перевагу 

прямому контакту з представниками публічної влади, в той час як громадські 

об’єднання мають тенденцію вдаватися до зовнішніх методів, ініціюючи публічні 

кампанії з мобілізації прихильників [256, с. 662]. 

Загалом, підхід законодавця до формування правового механізму 

лобіювання в правових системах континентального типу можна охарактеризувати 

як непослідовний та несистемний. Зокрема, часто регулювання цього інституту 

здійснюється лише в одному напрямі – або посилення вимог до політиків, 

держслужбовців, посадових осіб (об’єкта лобіювання), або ж прийняття складного 

(навіть репресивного) спеціального законодавчого акта, що накладає додаткові 

обмеження на і так нечисленних та слабких професійних лобістів. Особливо це 

характерно для країн Східної Європи, які, копіюючи західні демократичні 

стандарти, не враховують особливостей політичних та правових умов власної 

країни. Так, останні, як зазначають деякі дослідники [257], більше фокусуються на 

забезпеченні бізнесу рівного доступу до чиновників, замість усунення ризиків 

корупції. Тобто регулювання стає проблемою переконання і заохочення до 

реєстрації, проте, коли лобіст уже володіє достатніми засобами впливу, такі 

заохочення не працюють. Як наслідок, у той час коли країни Західної Європи 

починають ефективно впроваджувати окремі елементи правового механізму 

лобіювання, слабкі традиції ефективного правозастосування та надмірна м’якість 

вимог до лобістів призвели до скасування реєстру лобістів в Угорщині в 2011 році, 
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а відповідний закон у Польщі практично проігнорований [258]. До цього Т. Нінуа 

також додає, що визначення основних понять лобістської діяльності в правових 

системах континентального типу здійснені дуже вузько та охоплюють лише 

лобістський консалтинг, натомість повинні включати кожного, хто отримує 

винагороду або здійснює видатки з метою впливу на публічну політику, як це 

зроблено в системах загального типу [259]. 

Тому створення дієвого правового механізму лобіювання є комплексною 

проблемою, яку потрібно вирішувати з удосконаленням суміжних з лобіюванням 

демократичних інститутів – виборів, участі громадськості у прийнятті 

нормативно-правових актів, належного урядування, а також ефективним 

проведенням антикорупційної політики. Ефективність впровадження лобіювання 

також залежить від політичної кон’юнктури як усередині держави, так і поза її 

межами. Інфантильність національних політичних еліт спроможна заблокувати 

дію положень найдосконалішого закону про лобіювання. Крім того, неподолання 

поширених у суспільстві та ЗМІ негативних стереотипних уявлень про 

лобіювання суттєво стримує його професіоналізацію і широке залучення 

інститутів громадянського суспільства до здійснення лобістської діяльності, тож 

існує потреба постійній та широкій інформаційній кампанії з боку держави [260, 

с. 14]. 

Отже, можна виділити такі особливості правового механізму лобіювання в 

правових системах континентального типу. 

Перш за все необхідно виділити фрагментарність, розпорошеність правових 

засобів, за винятком небагатьох держав, які формалізували лобіювання. Ці засоби 

необхідно окремими фрагментами збирати та систематизувати з цілого ряду 

джерел права, при цьому сама діяльність часто навіть не позначається поняттям 

«лобіювання». Регулювання відповідних відносин здійснюється ринковими 

механізмами, а також у межах цивільного і адміністративного права; 

саморегулювання розвинене слабо. Окремі держави узагалі заперечують 

існування такого явища в їхніх правових системах. Вказана особливість 

відображає загальний підхід до лобіювання у правових системах даного типу. Цей 
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інститут тут розглядається як ймовірний, бажаний, додатковий елемент 

демократії, що може існувати лише у разі його юридичної формалізації, а не як 

фундаментальна свобода особистості. Відповідно прийняття спеціальних актів з 

питань лобіювання є винятковим явищем, що наштовхується на негативні 

стереотипні уявлення, а інколи й ворожість законодавців. 

Іншою особливістю є переважання нормативно-правових актів парламенту 

серед інших актів як результату, на який спрямовані дії лобістів. Континентальна 

традиція є більш жорсткою в частині правотворчої та правозастосовчої діяльності 

та зводить можливості лобіювання в основному до впливу лише на законодавчий 

орган. У додаток виборча та партійна система збільшують відстань між виборцем 

та конкретним депутатом, роблячи останнього більш незалежним від зовнішніх 

впливів. З іншого боку, рівень централізації повноважень у цих державах досить 

високий, а тому раціонально лобіювати саме акти законодавчого органу. 

Суб’єкти лобіювання в таких системах часто представлені консультативно-

дорадчими установами при суб’єктах публічної влади. На національному рівні 

існують різного роду об’єднання, що функціонально та структурно упорядковані 

державою, здійснюються регулярні консультації між урядом і групами інтересів, 

особливо різного роду спілками та бізнес-асоціаціями, що «відповідають» за якусь 

особливу категорію інтересів та часто пов’язані між собою угодами. Інші суб’єкти 

лобіювання набувають особливих прав (вхід у приміщення парламенту, зустріч з 

депутатами) через відповідну реєстрацію, хоча тип та обсяг інформації, що 

вимагається при реєстрації, відрізняється в кожній правовій системі. Загалом, 

вимоги до розкриття інформації не такі жорсткі, як в системах загального права. 

У більшості правових систем континентального типу об’єкти лобіювання 

спеціально не визначаються, тому щодо їх відносин з лобістами застосовуються 

загальні правила поведінки, застосовувані до будь-яких інших владно-приватних 

відносин. У тих же системах, де прийнято спеціальні акти або запроваджено 

реєстри лобістів, об’єкти лобіювання законодавчо визначені або ж ними фактично 

є ті органи, при яких ці реєстри функціонують.  
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Процедура лобіювання здебільшого забезпечується шляхом жорсткого 

регулювання поведінки суб’єктів публічної влади у відносинах із лобістами – 

прийняття різного роду принципів, правил, стандартів, кодексів поведінки, 

процедур, основною метою яких є забезпечення чесності в правотворчому 

процесі. Кодекси поведінки лобістів на теренах континентальної Європи через 

вказані особливості місцевого лобіювання є або спільними для усіх спеціалістів 

сфери public relations («зв’язки з громадськістю»), або ж окремими в кожної 

ієрархічної структури представництва інтересів. При цьому членами таких 

професійних об’єднань є юридичні особи без будь-якого спеціально-правового 

статусу з точки зору лобіювання, тобто звичайні юридичні, консалтингові та 

медіакомпанії. 

Разом з тим правовий механізм лобіювання кожної окремої правової 

системи володіє власними особливостями відповідно до правових та політичних 

традицій держави і може суттєво відрізнятися від запропонованої узагальненої 

схеми. Яскравими винятками є постсоціалістичні країни, що при адаптації свого 

законодавства до сучасних вимог орієнтувалися на правові системи як 

континентального, так і загального типу.  
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3.3. Правовий механізм лобіювання у європейських міждержавних 

правових системах 

Правовий механізм лобіювання є специфічним у загальному чи 

континентальному праві, має він свої особливості й у міждержавних правових 

системах, зокрема європейських. Насамперед варто зазначити, що у 

міждержавних організаціях процес прийняття рішень є доволі складним, 

передбачає участь великої кількості інституцій як самої організації, так і держав-

учасниць. Такий порядок збільшує можливості представництва, але разом з тим 

створює значні перешкоди для істотного лобіювання: за таких умов виключається 

монопольний доступ до суб’єктів прийняття рішень чи надмірний на них вплив 

[261, с. 3]. Окрім того, особливо важко у цих умовах приймаються якраз рішення, 

які повинні врегульовувати лобістську діяльність, – адже учасниками 

міждержавних об’єднань часто є держави з правовими системами як загального, 

так і континентального типу. Тому доцільніше почати якраз з аналізу історії 

формування правового механізму лобіювання у двох найбільших міждержавних 

правових системах Європейського континенту – Європейському Союзі (ЄС) та 

Раді Європи (РЄ). 

Поглиблення європейської інтеграції, результатом якої є формування сильної 

наднаціональної структури – Європейського Союзу, суттєво вплинуло на форми, 

джерела та обсяги нормативно-правового регулювання суспільних відносин на 

Європейському континенті. Регламентуючи дедалі більше питань суспільного й 

економічного життя у державах–учасницях Союзу, владні органи ЄС опинилися у 

центрі зворотного впливу, викликаного постійною увагою до їхньої роботи 

різноманітних суспільних груп. Однією із форм такої взаємодії стало лобіювання.  

Вважають, що одна з перших спроб перенести питання відносин між 

структурами ЄС і лобістами в юридичну площину була здійснена представником 

Данії А. Меттеном під час доповіді на засіданні Європейського парламенту у 1989 

році [115, с. 60]. Далі, у 1991 році, голові Комітету з процедур М. Гале 
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запропоновано розробити кодекс поведінки та реєстр лобістів. Підготована ним 

доповідь «Report on the Code of Conduct Governing Lobbyists» [124] закріпила 

базові правові категорії лобіювання, а також містила рекомендацію про 

необхідність розробки саморегульованої моделі управління організованими 

інтересами, зокрема шляхом стимулювання і самоорганізації. 

1 грудня 1992 року Європейською Комісією було прийнято Комюніке 

«Відкритий і структурований діалог Комісії зі спеціальними групами інтересів» 

[125], у якому встановлювались мінімальні правила взаємодії лобістів і 

європейських службовців. Після непростих дебатів 17 липня 1996 року 

Європарламентом ухвалено Кодекс поведінки лобістів [126], розроблений групою 

консалтингових фірм. Для стимулювання реєстрації лобістів євродепутатами 

Г. Фордом (Великобританія) і Ф. Нормандом (Франція) запропоновано надати їм 

право вільного доступу до приміщень Європейського парламенту й участі у роботі 

його органів. Це, у свою чергу, зобов’язувало лобістів декларувати усі подарунки і 

послуги, які було надано євродепутатам і службовцям Європейського парламенту. 

Разом із тим практична реалізація вказаних нововведень не виправдала тих 

сподівань, які на них покладали. Крім того, лобіювання на рівні Європейської 

Комісії і Європейської Ради – інших двох, поряд з Європарламентом, центральних 

органів ЄС, – й далі здійснювалось за відсутності будь-якої його регламентації 

[116, с. 55]. Тому у 2003 році було розроблено акт «Лобіювання у Європейському 

Союзі: чинні норми і правила» [127], що хоча й не має юридичної обов’язковості, 

проте визначає основні види лобістів, форми і методи їхньої діяльності, 

особливості взаємодії лобістів із чиновниками ЄС, а також специфіку 

нормативного регулювання лобіювання на загальноєвропейському рівні та в 

окремих його державах-членах. Також у кінці 90-х років ХХ століття, на фоні 

зростання невдоволення закритістю процесу прийняття рішень у Європейському 

Союзі, Єврокомісія затвердила нові акти, що регулюють лобістську взаємодію 

зацікавлених осіб з європейськими службовцями: Кодекс честі адміністративного 

працівника [128], Біла Книга з європейського управління [129], План дій з 

покращення регулювання [130], Комюніке із взаємодії у законодавчому процесі та 
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Комюніке з підвищення культури діалогу і консультацій [131]. До прикладу, згідно 

з останнім актом, встановлено загальні принципи і стандарти лобіювання та 

сформовано електронну базу даних CONNECS (Consultation the European 

Commission and Civil Society), яка дозволяє відстежувати контакти неурядових 

організацій і співробітників Європейської Комісії.  

Утім, необхідно зазначити, що перераховані вище акти мають здебільшого 

декларативний характер із нечітким формулюванням параметрів лобіювання. 

Новий етап обговорення проблематики лобіювання на рівні Європейського Союзу 

пов’язують з іменем члена Європейської Комісії від Естонії С. Каласса. На його 

переконання, лобісти повинні мати вплив на законотворчий процес, однак 

прозорість їхньої діяльності занадто мала порівняно з їхніми можливостями, тому 

має вона бути більш регламентованою [262]. Він також різко засудив непрозорий 

характер діяльності європейських лобістів, який, на його думку, призвів до того, 

що «Брюссель тепер вважається далеким дощовим місцем, недоступним 

політичним чорним ящиком, де будь-які приховані засоби стали прийнятними» 

[117]. Для виправлення ситуації була розроблена Європейська ініціатива 

прозорості (European transparency initiative) від 2005 року [132]. Основні її 

положення викладено у відповідному Комюніке Європейської Комісії, де 

передбачено невідкладне впровадження таких заходів: отримання інформації про 

реципієнтів фондів ЄС; протидія шахрайству; підвищення прозорості лобіювання; 

розробка етичних стандартів поведінки службовців, які є учасниками 

законодавчого процесу, тощо. На розвиток запропонованих заходів на офіційному 

сайті Європейської Комісії було опубліковано список із 1,2 тисячі експертів, які 

беруть участь у роботі Європейської ініціативи прозорості. Разом з тим, на думку 

низки впливових лобістських об’єднань, у цілому представлений акт не містить 

принципових нововведень у галузі регулювання лобіювання, залишаючи, з-поміж 

іншого, відкритим питання про обов’язковість реєстрування лобістів і лобістських 

об’єднань, які діють у Брюсселі [118, c. 67]. У травні 2006 року Європейська 

Комісія оприлюднила так звану Зелену Книгу з Європейської ініціативи 

прозорості [133]. Головними її тезами були: відмова від примусової реєстрації 
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лобістів і вимога «вжити жорсткіших заходів із саморегуляції лобіювання», які 

містять добровільну систему реєстрування; єдиний кодекс поведінки лобістів, 

створений на базі вже наявних; санкції за порушення реєстраційних правил чи 

положень кодексу. У цій Книзі сформовано загальне поняття лобіювання як будь-

якого виду діяльності, що має за мету впливати на формування політики та 

законотворчий процес європейських інститутів. 

Таким чином, ЄС пройшов тривалий шлях інституціоналізації лобіювання 

та формування відповідного правового механізму та переборов низку 

деструктивних факторів: національні відмінності у політичній культурі, 

відсутність відповідного національного законодавства у більшості країн-членів, 

різні культурні та юридичні підходи і ставлення до лобіювання загалом.  

Станом на сьогодні вагомим правовим засобом лобіювання у владних 

інституціях Європейського Союзу є функціонування запровадженого у 2012 році 

Реєстру прозорості (Transparency register), який адмініструється об’єднаним 

секретаріатом Європейського парламенту і Європейської комісії. Такий крок було 

здійснено відповідно до Міжвідомчої угоди між цими органами [134] («Про 

створення відкритого реєстру організацій і самозайнятих приватних осіб, що 

беруть участь у розробці і реалізації політики ЄС» від 2011 року, переукладеної у 

2014 році) з метою отримати інформацію про зацікавлені сторони, які здійснюють 

професійне представництво інтересів в органах публічної влади ЄС. 

Запровадження Реєстру, як відзначено у преамбулі вказаної угоди, було 

обґрунтовано двома чинниками. По-перше, взаємодія органів публічної влади 

Європейського Союзу з громадськістю є постійною, законною і необхідною для 

якості демократії, забезпечуючи у такий спосіб адекватну політику, що відповідає 

потребам і реаліям сьогодення. По-друге, громадяни мають право очікувати, що 

професійне представництво інтересів громадськості в органах публічної влади ЄС 

є прозорим і відповідає закону, а також передбачає повагу до етичних принципів, 

уникаючи при цьому надмірного тиску, незаконного або привілейованого доступу 

до інформації чи осіб, які приймають рішення. Реєстр прозорості надає 

громадянам прямий і єдиний доступ до інформації про те, хто впливає на 
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прийняття нормативно-правових актів у Європейському Союзі; який характер 

інтересів, що відстоюються; який рівень ресурсів, що їх витратили на професійне 

представництво інтересів громадськості в органах публічної влади ЄС.  

Згідно з додатком №1 до згадуваної Угоди, суб’єкти лобіювання поділяються 

на такі категорії, як професійні консультанти/юридичні фірми; «внутрішні» («in-

house» – англ.) лобісти, тобто компанії, що лобіюють власні інтереси самостійно 

через своїх штатних працівників; неурядові (громадські) організації; наукові та 

дослідницькі організації; організації, що представляють релігійні спільноти, 

територіальні громади тощо. Угода передбачає обов’язкову реєстрацію для 

здійснення лобістської діяльності. 

У частині процедури лобіювання виокремлюють зобов’язання реєстрантів: 

ідентифікувати себе із організаціями, які вони представляють; оголошувати цілі, 

завдання, інтереси, які лобіюються, а також клієнтів лобістських послуг; не 

намагатися отримати інформацію чи будь-яке рішення нечесно або шляхом 

неналежної поведінки чи тиску; не використовувати реєстрацію для рекламування 

свого відношення до ЄС чи його інститутів перед третіми особами; не 

спотворювати інформацію про реєстрацію для введення в оману третіх осіб, 

посадових осіб або інших співробітників ЄС; надавати для реєстрації інформацію, 

що є повною і правдивою; не продавати третім особам копії документів, 

отриманих від будь-якої установи ЄС; не схиляти членів інституцій ЄС, їх 

помічників і стажистів, посадових осіб чи інших працівників ЄС до 

неправомірних дій; дотримуватися правил конфіденційності; дотримуватися 

правил інституцій ЄС, з якими вони співпрацюють; повідомляти про тих, кого 

вони представляють у своїх зобов’язаннях перед інституціями ЄС; дотримуватися 

правил щодо зобов’язань колишніх членів Європейського парламенту та 

Європейської комісії. 

Вказаний вище Реєстр у ЄС охоплює всі види діяльності суб’єктів 

лобіювання, окрім: діяльності, що має стосунок до надання правової та іншої 

професійної поради в частині здійснення права клієнта на справедливий судовий 

розгляд; правових консультацій та контактів із владними органами з метою 
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інформування клієнтів про їх правовий статус; заходів щодо досудового 

примирення чи посередництва (це стосується всіх секторів бізнесу в ЄС); 

діяльності суб’єктів соціального діалогу у межах договору (профспілки, асоціації 

працедавців тощо); відповідей на прямі та індивідуальні запити інститутів ЄС, 

депутатів Європарламенту та ін. 

Найпоширенішою формою лобіювання стали: консультації із зацікавленими 

сторонами як особливий етап процесу прийняття рішення (ці функції виконують 

різноманітні комісії та комітети); проведення форумів, зустрічей (єврочиновників 

та представників інтересів), самітів, круглих столів; діяльність юридичних та 

консалтингових компаній, що спеціалізуються на питаннях лобіювання інтересів. 

Представниками груп інтересів можуть бути і депутати Європарламенту, що 

об’єднуються для досягнення певних цілей. До засобів лобіювання також 

відносять петиції, масові заходи, тиск через засоби масової інформації тощо. 

Об’єктами такого впливу є депутати Європарламенту, посадові особи чи 

інші працівники інститутів ЄС. Угодою передбачено, що такими суб’єктами 

публічної влади, щодо яких здійснюється лобістська діяльність, є усі інституції 

ЄС, агенції та органи, їх члени, посадові особи та інший персонал, а також 

національні органи держав-учасниць, що беруть участь в розробці і реалізації 

політики ЄС. 

Основні види лобістської діяльності, завдяки якій здійснюється вплив на 

суб’єктів публічної влади ЄС, – це контакти з депутатами Європарламенту чи 

іншими працівниками структур ЄС, підготовка та обмін листами, інформаційними 

матеріалами або дискусійними документами та документами з викладом власної 

позиції, організація зустрічей, рекламних чи громадських заходів і конференцій; 

добровільна участь в офіційних консультаціях, що передбачені правом ЄС. 

Результатом лобіювання є прямий чи опосередкований вплив на розробку чи 

реалізацію політики та на процес прийняття рішень інститутами ЄС. 

Окрім того, усі особи, які отримали запис у Реєстрі прозорості, зобов’язані 

дотримуватися Кодексу поведінки, який є структурним елементом Реєстру та 

поширює свою дію як на організації, так і на самостійно зайнятих осіб. 
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Механізм розгляду скарг і санкцій забезпечує належне виконання вказаних 

правил. У разі ж їх порушення реєстрація лобіста призупиняється або такий 

виключається з реєстру на один або два роки, що позбавляє їх права доступу до 

приміщення Європарламенту. Окрім того, Кодекс поведінки члена 

Європарламенту та Кодекс поведінки члена Європейської Комісії регламентують 

поведінку таких осіб у частині відносин з лобістом, тобто визначають правовий 

статус об’єкта лобіювання. Обидва кодекси передбачають дотримання принципів 

добросовісності, чесності, містять обмеження щодо прийняття подарунків, 

фінансування поїздок тощо. 

За результатами оприлюдненого звіту діяльності Реєстру прозорості у 2013 

році в ньому було зареєстровано 6000 офіційних представників інтересів 

громадськості в органах публічної влади ЄС [95, с. 63]. Передусім, це лобістські 

представництва у Брюсселі та Страсбурзі, хоча вони є вторинними стосовно 

громадських, професійних, галузевих тощо організацій, що утворилися на 

національному рівні. Станом на 03 січня 2017 року реєстрантів вже було понад 

9000 [263]. 

Повертаючись до правових засобів лобіювання, варто зазначити, що в ЄС, як 

і в національних державах, існують норми вищої юридичної сили, що становлять 

підґрунтя для здійснення лобістської діяльності. Зокрема, згідно зі статтями 21, 

194 та 195 Договору про заснування Європейського Союзу [135], громадяни 

Спільноти мають право направляти петиції до Європейського парламенту, при 

якому діє спеціально уповноважена особа – Парламентський посередник, який 

займається розглядом заяв і скарг громадян ЄС, їх вирішенням і звітуванням на 

основі аналізу отриманих звернень перед Європарламентом. 

Сприяло інституційному оформленню лобіювання й започаткування 

представниками владних інституцій ЄС з метою пом’якшення «дефіциту 

демократії» ініціативи «ведення діалогу» із різного роду товариствами й 

об’єднаннями, які стали дієвою платформою для репрезентації перед владними 

інституціями ЄС лобістських проектів [119].  
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Найбільш апробованою формою співпраці є функціонування під егідою ЄС 

близько тисячі комісій, які мають консультативний, дорадчий або експертний 

статус. При їх формуванні та фінансуванні перевагу надають єврогрупам, 

структурно організованим на наднаціональному рівні (наднаціональні асоціації 

бізнесу, профспілок тощо). Тобто «згори» заохочують тенденцію до 

самоорганізації та інституціоналізації асоціативних суб’єктів лобіювання. Це 

також зумовлено кадровим дефіцитом у владних установах Союзу [120, с. 1]. За 

оцінками зарубіжних науковців [121, с. 12], в інституціях ЄС працевлаштовано 0,8 

особи із розрахунку на кожні 10 тисяч населення, при тому, що у національних 

державах це 322 особи на 10 тисяч. Таким чином, на рівні ЄС формується 

«комітетська система» підготовки рішень, яка активно взаємодіє з 

наднаціональними владними установами. Проте такі експертні групи водночас є 

дуже хорошою площадкою для діяльності представників приватних інтересів. 

Європарламент у 2011 році навіть заморозив фінансування таких груп при 

Єврокомісії – як відповідь на засилля у них лобістів та недостатню прозорість їх 

роботи. 

Таким чином, можна стверджувати про наявність достатньо розвинутого та 

повного правового механізму лобіювання у правовій системі Європейського 

Союзу. Обсяг правових актів, норм, статус суб’єкта та об’єкта лобіювання, правові 

принципи ефективно забезпечують «усі види діяльності, що здійснюються з 

метою прямого або опосередкованого впливу на розробку або впровадження 

політики чи процес прийняття рішень інституціями ЄС» [134]. З огляду на 

збільшення регуляторної функцій ЄС в економічному житті лобісти в основному 

представляють комерційні інтереси, а результатом лобіювання є прямий чи 

опосередкований вплив на розробку чи реалізацію політики та на процес 

прийняття рішень інститутами ЄС. Суб’єкт лобіювання підлягає добровільній 

реєстрації, проте така діяльність можлива і через посередництво інших структур з 

консультативним статусом при органах влади ЄС. Об’єктом лобіювання є усі 

інституції ЄС, агенції та органи, їх члени, посадові особи та інший персонал, а 

також національні органи держав-учасниць, що беруть участь в розробці і 
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реалізації політики ЄС. Процедура лобіювання забезпечується кодексами 

поведінки – Кодексом поведінки для зареєстрованих лобістів, що є додатком до 

Реєстру, Кодексом поведінки члена Європарламенту та Кодексом поведінки члена 

Європейської Комісії. 

Разом з тим правовий механізм лобіювання в міждержавній правовій 

системі Європейського Союзу в майбутньому має всі підстави для розвитку. У 

вересні 2016 року Єврокомісія оприлюднила проект Міжінституційного договору 

про обов’язковий Реєстр прозорості (далі – Договір) [264]. Преамбула цього 

Договору містить низку концептуальних положень, які важливі для розуміння 

природи та ставлення до лобіювання в ЄС,. зокрема такі. Так, відповідно до 

преамбули, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу і Європейська 

комісія підтримують відкритий, прозорий і регулярний діалог із 

представницькими об’єднаннями та громадянським суспільством. Ця відкритість 

дозволяє всім зацікавленим сторонам висловлювати свою позицію з приводу 

офіційних рішень, які можуть вплинути на їхні інтереси, а отже, ефективно 

сприяти розширенню доказової бази кожного проекту рішення. Взаємодія із 

зацікавленими сторонами підвищує якість прийняття рішень, оскільки дає 

можливості для участі у їх прийнятті зовнішнім поглядам та досвіду.  

Сторони Договору стверджують, що прозорість і підзвітність мають 

важливе значення для підтримки переконань європейських громадян у 

легітимності політичних, законодавчих та адміністративних процесів у ЄС. 

Прозорість представництва інтересів особливо важлива для того, аби громадяни 

могли стежити за діяльністю і потенційним впливом представників інтересів. Така 

прозорість найкраще забезпечується за допомогою Кодексу поведінки, який 

містить правила і принципи, застосовні до представників інтересів, що 

зареєструвалися у Реєстрі прозорості. Відповідно визнається необхідність 

запровадження обов’язкового Реєстру прозорості, тобто, як зазначає Єврокомісія, 

«реєстрація де-факто стає умовою для представлення інтересів на рівні ЄС, 

роблячи деякі способи комунікації, зокрема зустрічі з особами, які приймають 

рішення, можливими тільки після реєстрації» [265].  



126 

 

Договором пропонується дещо відмінний від традиційного суб’єктний склад 

лобістської діяльності та здійснюється визначення основних категорій. При цьому 

варто зазначити, що міжнародно визначеного поняття «лобіст» не існує, тому у 

кожному наступному правовому акті у міждержавних правових системах 

пропонується нова його дефініція. На практиці ж, коли у 2013 році одна з 

найбільших лобістсько-консалтингових компаній Європи, Burson-Marsteller, 

провела опитування серед депутатів Європарламенту та вищих посадових осіб 

ЄС, то на пропозицію вказати, які групи інтересів відповідають поняттю «лобіст», 

відповіді різнилися: 66% назвали торгові асоціації, 58% – агентства по зв’язках із 

громадськістю, 57% – професійні організації, 51% – громадські організації, 47% – 

приватні компанії, 40% – профспілки [266]. Тому у Договорі під поняттям 

«представники інтересів» розуміється фізична чи юридична особа, група, 

асоціація чи їх об’єднання, які беруть участь в діяльності, що охоплюється цим 

Договором. «Реєстрант» – представник інтересів, що зареєструвався в Реєстрі. 

«Клієнт» – представник інтересів, який довірив посереднику представництво 

своїх інтересів перед інституціями ЄС. «Посередник» – представник інтересів, що 

представляє інтереси клієнта перед інституціями ЄС. Реєстрації не підлягають 

політичні партії, церкви та релігійні асоціації, офіційні органи держав–членів ЄС 

та інших держав, міжнародні організації. 

Цей Договір, як і правові акти в системах континентального типу, не містить 

поняття «лобіювання» чи похідних від нього слів. Предмет його регулювання 

сформульовано як діяльність із просування конкретних інтересів через взаємодію 

з будь-якою із трьох сторін Договору, їх членами або посадовими особами з метою 

вплинути на розробку або здійснення політики чи законодавства, або на процес 

прийняття рішень у рамках цих сторін. Перелік винятків, що не підлягають 

регулюванню, відповідає такому ж у згадуваній вище Міжвідомчій угоді між 

Європейським парламентом і Європейською комісією «Про створення відкритого 

реєстру організацій і самозайнятих приватних осіб, що беруть участь у розробці і 

реалізації політики ЄС» від 2011 року, переукладеній у 2014 році. Додатково до 
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винятків віднесено контакти громадян із сторонами угоди у випадках, коли вони 

діють від себе особисто.  

Натомість предмет регулювання у цих договорах (від 2014 року і проект від 

2016 року) відрізняється як за змістом, так і за обсягом: чинний акт регулює «усі 

види діяльності, що здійснюються з метою прямого або опосередкованого впливу 

на розробку або впровадження політики чи процес прийняття рішень 

інституціями ЄС» [134], а новий проект – «діяльність з просування конкретних 

інтересів через взаємодію з будь-якою із трьох сторін…». Таким чином, за межами 

регулювання може опинитись опосередкований вплив, який є критично важливим 

для лобіювання. Адже останнє передбачає не лише безпосередню взаємодію, 

контакти між лобістами та посадовцями суб’єкта владних повноважень 

(телефонні дзвінки, листи, зустрічі тощо), а й заходи непрямого впливу на їхні 

погляди (оприлюднення результатів досліджень, кампанії у ЗМІ, організація 

публічних заходів і т. д.). Окрім того, лобіювання також включає дії, що 

виконують поза власне впливом, зокрема консалтинг – дії, спрямовані на 

забезпечення груп інтересів практичними рекомендаціями щодо взаємодії з 

органами влади – з ким зустрічатись, які аргументи і тактику використовувати 

тощо. Така діяльність складає вагому частку бюджету лобістських кампаній, а 

тому обмеження сфери дії реєстру тільки прямим лобіюванням однозначно 

матиме негативний вплив на ефективність регулювання та рівень прозорості цієї 

діяльності. 

Реєстрація дає лобісту ряд переваг. По-перше, таким чином демонструється 

відкритість та небезпідставність лобійованих інтересів. По-друге, підвищується 

престиж лобіста, ведеться його «послужний список» та відповідно зменшуються 

видатки на рекламу. По-третє, партнери та конкуренти в такий спосіб 

повідомляються про етичні стандарти лобіста, оскільки останній зв’язаний 

Кодексом поведінки, що є обов’язковою умовою Реєстру. Проте дуже важливо, що 

лише після реєстрації представникам інтересів буде надана додаткова можливість 

комунікувати з інституціями ЄС. Зокрема, в Європейському Парламенті 

зареєстровані особи отримають право на: доступ до будівлі Парламенту; 
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запрошення на засідання комітетів; патронаж Європарламенту над подіями, що 

організовуються такими представниками інтересів; зустрічі з депутатами, 

Генеральним секретарем, Генеральним директором та генеральними секретарями 

політичних груп; організацію подій в приміщеннях парламенту; отримання 

автоматичної розсилки про діяльність Парламенту. Єврокомісія також пропонує 

таким представникам право бути призначеними в окремі експертні групи. Кожна з 

названих преференцій потенційно є потужним засобом лобіювання, тож 

Договором пропонується дієвий механізм заохочення представників інтересів 

брати участь в Реєстрі прозорості. 

Разом з тим такий механізм заохочення має низку суттєвих недоліків. 

Зобов’язуючи реєструватись кожного, хто має на меті взаємодію з однією із трьох 

інституцій–сторін Договору, їхніми членами або посадовими особами, Договір 

надає зареєстрованим особам виключне право на зустрічі лише з обмеженим 

колом посадових осіб. Іншими словами, для контактів з більшістю чиновників ЄС 

реєстрація не є необхідною, оскільки на останніх не поширюється заборона на 

зустрічі з незареєстрованими лобістами. Наприклад, у Раді ЄС попередня 

реєстрація представників інтересів є умовою для взаємодії лише з міністрами 

закордонних справ країн-учасниць, які здійснюють поточне або наступне 

головування у Ради ЄС, їх заступниками в Комітеті постійних представників 

урядів країн–учасниць Європейського Союзу, Генеральним секретарем та 

Генеральним директором Ради ЄС. Натомість інші 26 постійних представників та 

співробітники Комітету, співробітники Ради ЄС, міністри країн–учасниць та 

посадові особи, що діють через Раду, не охоплюються Договором, залишаючи 

велику правову лазівку для незареєстрованих лобістів. 

Реєструючись, представники інтересів беруть на себе зобов’язання 

дотримуватись умов, передбачених названим Договором, а також Кодексу 

поведінки, що є його додатком. Останній передбачає, зокрема, що реєстранти 

повинні: у своїх відносинах з будь-якою із трьох інституцій–сторін Договору 

завжди ідентифікувати себе шляхом вказування свого імені, реєстраційного 

номера, назви організації, в яких вони працюють або які представляють; 
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декларувати інтереси і цілі, які вони просувають, а також називати клієнтів або 

членів (для об’єднань), яких вони представляють, і, де це може бути застосовано, 

їх реєстраційний номер; не отримувати та не намагатися отримати інформацію або 

рішення нечесним шляхом, шляхом застосування надмірного тиску або шляхом 

неналежної поведінки; не використовувати факт реєстрації з метою введення в 

оману або вчинення інших дій, що можуть нашкодити репутації Реєстру, або з 

метою використання логотипів ЄС чи будь-якої із трьох інституцій без 

спеціального дозволу; забезпечити, у міру своїх знань, щоб інформація, яку вони 

надають при реєстрації, а також наступна інформація, що вноситься ними до 

Реєстру, є повною, актуальною і правдивою, а також погоджуватися, що така 

інформація буде у відкритому доступі; не поширювати документи, отримані від 

інституцій ЄС, третім особам за винагороду; поважати та не створювати перешкод 

застосуванню правил, кодексів поведінки та інструкцій у сфері ефективного 

управління та прозорості, що встановлені інституціями–сторонами цього 

Договору; не схиляти депутатів Європарламенту, членів Комісії або співробітників 

будь-якої інституції–сторони цього Договору до порушень правил і норм 

поведінки, що застосовуються до них; у випадках працевлаштування колишніх 

членів Європарламенту, членів Комісії або співробітників будь-якої з інституцій–

сторін цього Договору поважати зобов’язання цих осіб дотримуватися вимог 

конфіденційності та інших правил, що застосовуються до них після припинення 

повноважень у відповідній інституції; у відносинах клієнт-посередник 

забезпечити реєстрацію всіх сторін у таких відносинах і надати дозвіл на 

оприлюднення іншою стороною інформації, яка стосується їхніх взаємин; 

надавати Секретаріату у разі необхідності документи і будь-які інші допоміжні 

матеріали для підтвердження достовірності інформації в Реєстрі, а також 

співпрацювати щиро та конструктивно; надати згоду на застосування до них 

процедури розслідування і при потребі, санкцій; вжити належних заходів для 

забезпечення того, щоб їх співробітники, які займаються діяльністю, 

передбаченою цим Реєстром, були поінформовані про зобов’язання реєстранта за 

цим Кодексом поведінки; інформувати осіб, яких вони представляють у рамках 
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діяльності, що охоплюється цим Договором, про свої зобов’язання за цим 

Кодексом поведінки; дотримуватися і уникати будь-якого перешкоджання 

здійсненню правил спеціального доступу і безпеки, що функціонують у 

інституціях–сторонах цього Договору. 

Реєстрація передбачає надання загальної інформації про своє найменування, 

адресу, представника, приблизну зайнятість працівників реєстранта у діяльності, 

що охоплюється Реєстром, цілі, сферу інтересів, масштаб інтересів (глобальний, 

ЄС, національний, регіональний), пов’язані організації, що також охоплюються 

Реєстром. Також повинна бути надана спеціальна інформація: про конкретну 

діяльність (законодавчі пропозиції, політику чи ініціативи, що є предметом 

впливу); про зв’язки з інституціями ЄС (членство в експертних групах, інших 

підтримуваних Союзом форумах та платформах); фінансова інформація в частині 

діяльності, що охоплюється Реєстром (розмір усіх видатків на відповідну 

діяльність та/або посередників у річному еквіваленті, доходи посередників). 

Організації, що зареєструвалися як некомерційні, подають свій бюджет за 

попередній фінансовий рік, інформацію про основні джерела доходів, а також про 

жертводавців (якщо їх внески перевищують 10% бюджету організації або 10 тисяч 

євро). 

Усі три інституції–учасники Договору (Європейський парламент, Рада 

Європейського Союзу і Європейська комісія) делегують свого представника до 

Ради правління Реєстру, що складається із трьох Генеральних секретарів. Ця рада 

наглядає за імплементацією Договору та дає загальні інструкції, затверджує статут 

Секретаріату Реєстру. Секретаріат прямо підзвітний Раді правління та складається 

з Координатора (посадової особи Секретаріату Єврокомісії) та інших членів, що 

делегуються до нього трьома інституціями. Основними функціями цього органу є: 

підготовка проекту статуту для його затвердження Радою правління; звітування 

перед Радою про хід імплементації Договору; моніторинг вмісту Реєстру та 

забезпечення оптимальної якості інформації, що міститься в ньому, при цьому 

відповідальність за актуальність такої інформації несуть реєстранти; забезпечення 

служби підтримки для реєстрантів та інших зацікавлених осіб; проведення 
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розслідувань та застосування передбачених Договором санкцій; організація 

інформаційних кампаній; підготовка щорічного звіту; обмін досвідом з іншими 

подібними органами. 

У випадках отримання інформації про можливе порушення реєстрантом 

Кодексу поведінки Секретаріат з власної ініціативи або за скаргою іншої особи 

може розпочати розслідування. Розслідуванню може передувати звернення до 

реєстранта з проханням пояснити та усунути можливе порушення. Таке звернення 

містить конкретний строк для виконання, і якщо відповідь на нього буде визнана 

задовільною, то розслідування не проводитиметься. В іншому випадку 

Секретаріат інформує реєстранта про початок розслідування та конкретні 

положення, в порушенні яких він звинувачується, надає відповідну аргументацію 

та докази. В окремих випадках за наявності достатніх підстав та з метою запобігти 

репутаційним ризикам на час розслідування реєстрант виключається з публічного 

веб-сайту Реєстру. 

Якщо після дослідження всіх обставин справи підтверджується порушення 

реєстрантом Кодексу поведінки Секретаріат здійснює заходи для пошуку способів 

виправлення такого порушення або зменшення його негативних наслідків. До 

реєстранта, який активно співпрацює із Секретаріатом у цій процедурі, може бути 

застосована більш м’яка санкція або не застосована зовсім. Відмова у співпраці 

має наслідком розгляд питання про притягнення реєстранта до відповідальності за 

наявними доказами. Крім того, нещира або неконструктивна співпраця може бути 

самостійною підставою для притягнення до відповідальності, оскільки порушує 

положення Кодексу поведінки.  

Розслідування завершується прийняттям вмотивованого рішення про 

наявність або відсутність порушення та може містити відповідну санкцію. 

Договором передбачено три види санкцій: офіційне попередження; призупинення 

права здійснювати один або кілька типів комунікації з інституціями ЄС на період 

від 15 днів до одного року; виключення з Реєстру на період від 15 днів до двох 

років. Рішення Секретаріату може бути оскаржене до Ради правління, а у разі 
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незадоволення рішенням останньої реєстрант може звернутися до Суду 

Європейського Союзу (Court of Justice) або Європейського Омбудсмена. 

Цей Договір повинен замінити Міжвідомчу угоду між Європейським 

парламентом і Європейською комісією «Про створення відкритого реєстру 

організацій і самозайнятих приватних осіб, що беруть участь у розробці і 

реалізації політики ЄС» від 2011 року, переукладену у 2014 році, положення якої 

втратять чинність у день набуття чинності цим Договором. 

З наведеного можна зробити висновок про постійне розширення набору 

правових засобів лобіювання в структурах Європейського Союзу, що 

супроводжується тенденцією до збільшення повноважень організації. 

Формування правового механізму лобіювання в Раді Європи отримало 

значний поштовх після доповіді Комітету з економічних справ і розвитку 

Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ ) від 26 квітня 2010 року під 

назвою «Лобіювання у демократичному суспільстві (Європейський Кодекс етики з 

лобіювання)» [136]. Ця доповідь містила низку важливих та революційних тез як 

для самої організації, так і для держав-учасників. Зокрема, Парламентська 

Асамблея констатувала, що в останні десятиліття діяльність різних груп інтересів 

постійно зростає. Це явище спостерігається як на рівні держав–членів Ради 

Європи, так і на рівні європейських інститутів. Окрім того, сильне збільшення і 

концентрація лобістської діяльності в Брюсселі і Страсбурзі кореспондує процесу 

об’єднання і розширення Європейського Союзу. 

Асамблея підтвердила, шо багатоманітність інтересів є важливою ознакою 

демократії і що члени суспільства можуть цілком законно організовуватися та 

лобіювати свої інтереси. Однак нерегульоване, таємне лобіювання як таке 

спроможне підірвати демократичні принципи і належне урядування. В умовах 

демократії всі інтереси мають належним чином враховуватися і всі громадяни 

повинні мати рівний доступ до процесу прийняття рішень. 

Було відзначено, що дуже мало держав–учасниць Ради Європи певним 

чином врегулювали лобіювання. На той час серед 14 країн, які його врегулювали 

або розглядали це питання у своїх парламентах, лише чотири європейські країни 
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прийняли закони про лобіювання. Асамблея виявила стурбованість тим фактом, 

що така ситуація може підірвати демократичні принципи та належне урядування у 

тих державах–учасницях Ради Європи, де демократичні традиції ще недостатньо 

глибоко укорінені і де брак ефективного механізму стримувань і противаг з боку 

громадянського суспільства складає небезпеку. При цьому для більшості держав–

членів організації регулювання лобістської діяльності досі залишається невідомим 

інститутом. Так, дослідження від 2012 року показало, що тільки у п’яти із 32 

держав–членів Ради Європи були закони, що регулюють лобіювання в 

національних парламентах [267]. 

Асамблея також була стурбована тим, що за останні десятиліття 

спостерігається різке падіння довіри громадськості до політиків у багатьох 

державах-учасницях Ради Європи. Брак прозорості у політичному лобіюванні, 

очевидно, є однією з причин цього явища. У демократичному суспільстві 

громадяни мають право знати, хто саме займається лобіюванням і впливає на 

прийняття політичних рішень, голосування депутатів парламенту. Таким чином, 

підвищення прозорості лобістської діяльності може зробити політичних гравців 

ще більш відповідальними та відновити довіру громадськості до демократичного 

функціонування органів влади. Громадяни вважають доступ до представників 

влади з метою надання їм інформації та впливу на їхні рішення одним зі своїх 

демократичних прав. Однак їхній доступ до можливості здійснювати лобіювання 

має бути справедливим, рівним і прозорим та регулюватися демократичними 

правилами. Якщо громадяни не бачать, що вони мають реальний вплив на осіб, які 

приймають рішення, демократію може бути підірвано. 

У Доповіді зроблено рекомендацію Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

спеціального урегулювання лобіювання шляхом розроблення Європейського 

кодексу поведінки з лобіювання (European Code в of conduct on lobbying) на основі 

таких принципів: лобіювання має бути дуже чітко визначене, з проведенням 

різниці між лобіюванням як професійною оплачуваною діяльністю та діяльністю 

організацій громадянського суспільства, не забуваючи при цьому суб’єктів 

саморегулювання в різних секторах економіки; необхідно підвищити прозорість у 
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сфері лобіювання; мають бути викладені правила, що стосуються політиків, 

державних службовців, членів груп тиску та комерційних організацій, включаючи 

принципи потенційних конфліктів інтересів та період часу після залишення 

посади, протягом якого має бути заборонене ведення лобістської діяльності; 

особи, які займаються лобістською діяльністю, повинні бути зареєстровані; щодо 

будь-якого законопроекту у сфері інтересів лобістської організації з останніми 

мають проводитись попередні консультації; потрібно заохочувати детально 

визначене, прозоре, чесне лобіювання з метою покращення публічного іміджу 

осіб, зайнятих у цій діяльності. 

Іншим важливим документом з цього питання є Резолюція Парламентської 

Асамблеї «Позаінституційні учасники у демократичній системі» від 23 червня 

2010 року [268]. Асамблея наголосила на ролі і відповідальності Ради Європи за 

гарантування та розвиток плюралістичної демократії в Європі та необхідності 

уважно відстежувати останні тренди та передбачати тенденції в еволюції 

суспільства з метою виявлення і виправлення недоліків, удосконалення якості 

демократії як найбільшої цінності усіх європейців. Далі зазначається, що 

традиційні державні і політичні інститути – парламент, уряд, судова система, 

політичні партії – не є єдиними учасниками демократичних політичних процесів. 

У сучасних суспільствах існує низка інших суб’єктів, які не випливають з 

традиційних гілок влади, але впливають на процес формування цих інститутів і 

процес прийняття політичних рішень у них. Такими позаінституційними 

учасниками можуть бути профспілки, консультативні органи при суб’єктах 

публічної влади, організації бізнесу, групи інтересів і групи тиску, адвокасі–групи, 

лобісти. Крім того, засоби масової інформації відіграють важливу роль у 

політичному процесі. Організації громадянського суспільства (благодійні, 

некомерційні та неурядові організації, добровільні асоціації і т. д.), а також 

релігійні організації часто мають політичні цілі і, як правило, впливають на 

прийняття політичних рішень. Нарешті, не варто недооцінювати спроби впливати 

на прийняття політичних рішень групами, що беруть участь в незаконній 

діяльності (організована злочинність). У той час як вплив позаінституційних 
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учасників на політику не є новим явище, його масштаб і наочність значно зросли 

останніми роками, зокрема з поширенням інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

У зв’язку з цим Асамблея вважає, що роль позаінституційних учасників 

повинна бути краще досліджена з точки зору їх впливу на демократичні інститути 

і процедури і прийнята до уваги в зусиллях щодо зміцнення і вдосконалення 

демократії. Рішуче підтримуючи політичний плюралізм як один із ключових 

принципів справжньої демократії, Асамблея зазначає, що при деяких умовах 

діяльність позаінституційних учасників може бути корисною для функціонування 

демократичної політичної системи, оскільки ці учасники: забезпечують основу 

для об’єднання індивідів і спільного висловлення ними своєї думки і обстоювання 

своїх інтересів; заохочують більш широке представництво у громадському житті 

та надають можливість брати участь у політичному процесі; пропонують сталий 

зв’язок між громадянами і політичними інститутами; дозволяють краще 

представлення конкретних інтересів і потреб, зокрема меншин; забезпечують 

експертною інформацією в сфері їх діяльності, яка необхідна для обґрунтованого 

прийняття політичних рішень; забезпечують додаткові способи громадського 

контролю над політичними рішеннями. 

У той же час Асамблея вважає, що деякі аспекти діяльності 

позаінституційних учасників, спрямованої на здійснення впливу на прийняття 

політичних рішень, можуть викликати цілу низку проблем у питаннях засадничих 

принципів демократії. Зокрема, легітимність таких учасників часто сумнівна, 

оскільки їх мандат не підтверджений усім суспільством; їх репрезентативність 

обмежена і важко піддається оцінці. Водночас реальний вплив і авторитет таких 

суб’єктів може сягати далеко за межі їх легітимності та репрезентативності. 

Відсутність прозорості у питаннях внутрішнього функціонування 

позаінституційних учасників і їх відносин з державними органами і посадовими 

особами може викликати підозри у політичній корупції і надалі завдати шкоди 

іміджу останніх та довірі громадськості до політичних інститутів. Окрім того, такі 

учасники не підлягають будь-якій демократичній підзвітності. 
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Як наслідок, Асамблея запропонувала Європейській комісії за демократію 

через право (Венеціанська комісія) вивчити питання впливу позаінституційних 

учасників на політичні процеси. Остання оприлюднила свій звіт 22 березня 2013 

року з такими важливими висновками [269]. По-перше, було зазначено, що, попри 

збільшення кількості та ролі таких учасників у всіх країнах, виборці і надалі 

залишаються основним компонентом демократичного життя. По-друге, гарантії 

статей 10 і 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [270] 

хоча і не визнають прямого права на лобіювання, проте фрагментарно 

закріплюють основні його гарантії. Це означає, що будь-яке регулювання 

лобістської діяльності не повинні надмірно обмежувати основні права лобістів. 

Будь-яке регулювання має бути відповідним та забезпечувати законні цілі, зокрема 

збереження ефективної демократії. Тому повинно бути дві мети такого 

регулювання: забезпечення прозорості політичної системи і підзвітності 

політичних діячів. При цьому під підзвітністю Венеціанська комісія розуміє 

відносини між особою і суспільством (an actor and a forum), якому особа 

зобов’язана роз’яснити і обґрунтувати свою поведінку, а суспільство може ставити 

питання і робити висновки, і особа може зіткнутися з відповідними наслідками 

[271, с. 450]. 

Разом з тим складно говорити про цілісний правовий механізм лобіювання 

статутних органів Ради Європи. Відповідні правові засоби досить обмежені та 

містяться у різних актах, часто навіть у внутрішніх положеннях для персоналу, їх 

необхідно окремими фрагментами збирати та систематизувати з цілого ряду 

джерел права. Як зазначають деякі дослідники, відсутність відпрацьованих 

демократичних механізмів взаємодії влади та суспільства в цій організації та 

неподолання негативних стереотипних уявлень щодо лобіювання значно 

стримують його інституційне оформлення [123, с. 40]. 

Так, відносини між структурами Ради Європи та зовнішніми інтересами 

врегульовані Статутом (статті 36 і 40) [272], Статутною резолюцією (51) 30 

(Розділ «Е») [273], а також низкою актів, що прийняті Парламентською 

Асамблеєю та Комітетом Міністрів: 
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- По боротьбі з корупцією: Резолюція ПАРЄ № 1214 (2000) [137]; 

- Про фінансування політичних партій: Рекомендація ПАРЄ № 1516 (2001) 

[138]; 

- Кодекс належної практики у питаннях виборів: Резолюція ПАРЄ № 1264 

(2001) [139]; 

- Кодекс належної практики для політичних партій: Резолюція ПАРЄ 

№ 1546(2007) [140]; 

- Про корпоративну етику у Європі: Резолюція ПАРЄ № 1392 (2004) [141]; 

- Про конфлікт інтересів членів Парламентської Асамблеї Ради Європи: 

Резолюція ПАРЄ № 1554 (2007) [142]; 

- Про стан демократії і прав людини у Європі: Резолюція ПАРЄ № 1547 

(2007) [143] і Рекомендація ПАРЄ № 1791 (2007) [144]; 

- Про правовий статус неурядових організацій у Європі: Рекомендація 

Комітету Міністрів № 14 (2007) [145]; 

- Про статус партнерства між Радою Європи та національними 

неурядовими організаціями: Резолюція Комітету Міністрів № 9 (2003) 

[146]; 

- серія звітів по державах-учасницях, підготовлених у рамках процедури 

моніторингу Асамблеєю їхніх зобов’язань. 

Характеризуючи вищеописане через структуру правового механізму 

лобіювання, можна зробити такі висновки про цей механізм у правовій системі 

Ради Європи.  

По-перше, правові засоби не повністю забезпечують лобістську діяльність, а 

тому має місце застосування правових засобів, що функціонують у державах–

членах організації. Вказане зумовлено тим, що більшість лобійованих інтересів 

обмежені національними рамками, тому їх виявлення, оформлення, збір і обробка 

інформації про проблему, бажані способи та наслідки її вирішення здійснюється 

за допомогою правових засобів держави–члена організації. Натомість комунікація 

між лобістом та Радою Європи опосередковується засобами, що встановлені 

останньою. Наприклад, Резолюція Комітету Міністрів № 9 (2003) «Про статус 
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партнерства між Радою Європи та національними неурядовими організаціями» 

[146] передбачає, зокрема, можливість укладення договорів про співпрацю з 

такими організаціями та надання останніми, завдяки специфіці їхньої діяльності 

та досвіду, експертних рекомендацій з питань політики Ради Європи. З цією 

метою представники неурядових організацій можуть: бути присутніми на 

відкритих засіданнях Парламентської Асамблеї та Конгресу місцевих і 

регіональних влад Європи; відвідувати семінари, конференції та слухання, що 

представляють інтерес для їхньої діяльності; регулярно поширювати інформацію 

серед своїх членів про стандарти, діяльність та досягнення Ради Європи; 

забезпечувати з власної ініціативи або на прохання різних органів Ради Європи 

інформацію, документи або фахові висновки, що стосуються сфери їх компетенції. 

По-друге, що випливає із сутності Ради Європи як спільноти держав, які 

визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і 

свободи для своїх громадян, лобійований інтерес в основному має політичний, а 

не комерційний характер. Відповідно суб’єктами лобіювання часто є окремі 

держави та різноманітні громадські об’єднання, а результат лобіювання 

закріплюється у різного типу інституційних актах – рекомендаціях, резолюціях, 

деклараціях, рішеннях Комітету Міністрів та рекомендаціях, резолюціях 

Парламентської Асамблеї. 

По-третє, у правовій системі Ради Європи вимоги до суб’єктів лобіювання 

не формалізовані, відсутні спеціальні норми стосовно лобістів, не передбачено їх 

реєстрації або особливих прав чи обов’язків. Натомість діяльність службових осіб 

в усіх структурах організації чітко регламентована та передбачає відповідні 

правила в частині взаємодії із зовнішніми інтересами. Так, Резолюція № 1554 від 

2007 року «Про конфлікт інтересів членів Парламентської Асамблеї Ради Європи» 

[142] встановлює, що усі кандидати на роль доповідача повинні зробити усну 

заяву про будь-які професійні, особисті, фінансові або економічні інтереси, які 

можуть бути визнані такими, що стосуються або конфліктують з темою доповіді 

чи з відповідною країною в доповіді. Комітети мають право видалити доповідача, 

який не заявив про такі інтереси або зробив недостовірну заяву. 
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І останнє. Як уже зазначалося вище, Рада Європи тільки рекомендує 

розробку Європейського кодексу поведінки з лобіювання, а тому на сьогодні 

відсутні положення, які б регламентували процедуру лобістської діяльності. Така 

процедура регулюється тільки етичними вимогами до службових осіб, що 

працюють в організації. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що, на відміну від правової 

системи Європейського Союзу, Рада Європи в питаннях підходу до лобіювання 

має більше подібного з державами континентальної правової сім’ї: неповний та 

розрізнений відповідний правовий механізм; відсутність інституційного 

оформлення; другорядний порівняно з демократичними цінностями характер. 

Натомість ЄС, підштовхуваний прагматичними міркуваннями в умовах 

обмежених фінансових та кадрових ресурсів, виявився більш відкритим до нових 

можливостей, які пропонує дієвий правовий механізм лобіювання. Як держави-

члени, так і його керівні органи усвідомлюють необхідність взаємодії з суб’єктами 

лобіювання у правотворчій галузі та інституційного оформлення даних відносин, 

порівняно швидко реагують на ризики недобросовісного впливу на свою 

діяльність, сприяють прозорості та професійному становленню галузі. 

Причин таких відмінностей може бути декілька. По-перше, масштаби 

лобістської діяльності в обох організаціях суттєво відрізняються, тому різниця 

між витраченими на регулювання лобіювання ресурсами та очікуваними 

дивідендами, без сумнівів, на користь ЄС. Якщо пригадати, то саме зростання 

обсягів лобістських контактів призвело до спроб їх регулювання, що вперше мали 

місце в США. По-друге, Рада Європи є ширшою за складом та менш 

централізованою структурою, в якій частка держав-членів, правові системи яких 

належать до континентального типу, значно більша, а отже, саме їх політичні та 

правові традиції мають більший шанс на реалізацію у структурах самої 

організації. 

Також на основі проведеного дослідження та виявлених особливостей 

правового механізму лобіювання у правових системах загального, 
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континентального та європейського міждержавного типу можна охарактеризувати 

подібні ознаки правового механізму лобіювання у цих правових системах. 

Перш за все варто зазначити, що основні засади лобіювання закріплені в 

провідних джерелах права: конституціях, законах, міжнародних конвенціях, 

прецедентах вищих судових органів, установчому договорі, статуті. 

По-друге, усі правові системи містять певний набір правових засобів 

лобіювання. Звісно, у системах, де функціонують спеціальні закони, таких засобів 

суттєво більше, проте навіть у державах Західної Європи, що належать до 

континентального типу та вирізняються обережним підходом до лобіювання, 

існують загальні правові засоби, що великою мірою забезпечують здійснення 

лобістської діяльності. Те саме стосується і положень, які регулюють процедуру 

лобіювання. 

Аналіз практики лобіювання дає підстави для висновку, що офіційними 

актами, в яких закріплюються інтереси зацікавлених осіб, здебільшого є джерела 

права, хоча теоретично такими актами можуть бути й індивідуально-правові 

рішення, дії чи бездіяльність. Такий підхід часто застосовується і у законах про 

лобіювання, де встановлюється, що лобіювання здійснюється тільки щодо 

нормативно-правових актів. 

Наостанок, подібною ознакою правового механізму лобіювання у правових 

системах загального, континентального та європейського міждержавного типу є 

тенденція до формалізації юридичної конструкції лобіювання, що має наслідком 

прийняття окремих норм чи законів про лобіювання, запровадження реєстрів 

лобістів тощо. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

4.1. Стан та особливості вітчизняного правового механізму лобіювання 

Інститут лобіювання для вітчизняної юридичної практики є безперечно 

новим. Звісно, вплив на суб’єктів публічної влади з метою просування чи захисту 

власних інтересів здійснювався мало чи не з часу виникнення першої політичної 

влади як такої, і Україна у цьому випадку не є винятком. Проте закріплення 

засобів такого впливу в джерелах права та вільне і широке їх застосування є 

наслідком розвитку громадянського суспільства, забезпечення свободи думки і 

слова, вільного вираження поглядів і переконань, доступу до публічної 

інформації, свободи об’єднань, зборів, доступу до участі в управлінні державними 

та громадськими справами. Звідси очевидно, що за умов радянської правової 

системи та планової економіки цивілізоване, легальне лобіювання, як і інші 

демократичні процедури, були неможливими. Тому відлік функціонування 

вітчизняного інституту лобіювання необхідно вести з часу здобуття незалежності 

та прийняття перших правових актів, що ґрунтувались на принципах свободи і 

демократії. 

Як зазначалось раніше, під лобіюванням потрібно розуміти цілеспрямовану 

діяльність щодо впливу представника групових інтересів на суб’єкта публічної 

влади з метою відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. Така 

діяльність включає дві стадії: підготовку до впливу (тобто дії, що виконують поза 

впливом та об’єднуються поняттям «додаткові», – артикуляційні, аналітичні та 

консалтингові) і власне сам вплив (прямий та опосередкований, основні дії).  

Незалежно від формалізації лобіювання, будь-яка демократична правова 

система містить той чи інший обсяг правових засобів лобіювання – правових 

явищ, використання яких представником групових інтересів для впливу на 

суб’єкта публічної влади повинне забезпечити відображення в офіційних актах 

інтересів зацікавлених осіб. Такі правові засоби можуть бути окремими для 

кожної дії чи етапу лобіювання, а можуть мати спільний, загальний характер. 
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Проте об’єднані єдиною метою свого застосування, вони становлять єдиний 

механізм. Відповідно правовий механізм лобіювання – це система правових 

засобів впливу представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з 

метою закріплення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Серед правових засобів лобіювання традиційно виділяють засоби, що 

гарантують правову основу лобістської діяльності, – зазвичай норми актів вищої 

юридичної сили. Так, стаття 40 Конституції України передбачає право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Про конституційність 

інституту лобіювання в Україні неодноразово зазначалось у юридичній літературі 

– В. Нестеровичем [3, с. 158], А. Євгеньєвою [148, с. 32], О. Порфімович [149, с. 

124], О. Дягілєвим [150, с. 86]. 

Власне право на звернення більшістю дослідників розглядається як 

первинна та основоположна форма впливу на суб’єкти публічної влади, окрема від 

інституту демократії. Достатньо лише порівняти дефініції «звернення» та 

«лобіювання»: а) звернення громадян до органів влади – спосіб ініціювання 

громадянами в усній або письмовій формі їх спілкування з органами державної 

влади чи місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів для 

задоволення інтересів громадян шляхом владного вирішення певних питань 

суспільного, державного, колективного чи особистого життя, що передбачає 

відповідне реагування цих органів і посадових осіб на звернення та відповідь на 

нього [274, с. 6]; б) лобіювання – надання інформації владним інституціям 

групами тиску з метою впливу на процес прийняття політико-правових рішень [6, 

с. 328]. Таким чином, лобіювання в правовій площині варто перш за все 

розглядати як реалізацію права звертатись із петиціями до органів державної, 

переважно законодавчої, влади [275, с. 200]. 

Далі, дотримуючись наведеної вище схеми лобістської діяльності 

(підготовка до впливу і сам вплив), розглянемо існуючі в Україні правові засоби, 
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що забезпечують здійснення окремих лобістських дій чи етапів та можуть бути 

об’єднані категорією «правовий механізм лобіювання». 

Лобістська діяльність, незалежно від наступних форм її здійснення, 

розпочинається з виявлення інтересу та встановлення його в якості загального для 

відповідної групи. В політології такий процес перетворення емоцій, очікувань, 

незадоволення на політичні вимоги називають артикуляцією інтересів [151, с. 

207]. Правовими засобами забезпечення цих дій є законодавство у сфері 

інформації, створення та діяльності громадських організацій, комерційних 

об’єднань. Так, Закон України «Про інформацію» серед основних принципів 

інформаційних відносин виділяє відкритість, доступність інформації, свободу 

обміну інформацією, свободу вираження поглядів і переконань. Право на 

інформацію, зокрема, забезпечується створенням можливостей для вільного 

доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших 

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів. 

Закони «Про громадські об’єднання», «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про 

свободу совісті та релігійні організації», «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» забезпечують інституційне оформлення інтересу, вводять його в 

правову площину та розширюють фінансові, людські та правові ресурси їх носіїв. 

Постійне зростання ролі неурядових організацій у формуванні державної 

політики є загальносвітовою тенденцією, і Україна тут не є винятком [152, с. 91; 

153, с. 145]. Справа в тому, що лобістські дії в абсолютній більшості спрямовані 

на задоволення інтересів групи осіб. Звичайно, можна моделювати ситуації 

лобіювання інтересів окремої особи, проте такі дії буде вкрай важко відмежувати 

від суміжних соціально-правових явищ і вони не відображатимуть сутності 

лобіювання як представництва власне групових інтересів. 

З іншого боку, лобіювання є досить затратним навіть для комерційних 

організацій, тому ними також створюються різного роду об’єднання, що діють в 

організаційно-правовій формі громадської спілки (ЗУ «Про громадські 

об’єднання») або ж асоціації, корпорації, консорціуму, концерну та ін. (ст. 120 
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Господарського кодексу). Як приклад – «Європейська Бізнес Асоціація», що 

об’єднує близько 900 європейських, українських та міжнародних компаній, 

пропонуючи їм «колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах 

державного управління України, в іноземних та міжнародних організаціях», 

можливість брати участь у процесі прийняття рішень та «інформаційну підтримку 

щодо процесів, які впливають на ведення бізнесу в Україні» [276]. Іншою великою 

фігурою на вітчизняному ринку лобіювання інтересів є Американська торговельна 

палата в Україні [277]. 

Отже, в практичній площині правові засоби, що забезпечують артикуляційні 

лобістські дії, дозволяють індивідам усвідомлювати власні потреби, з’ясовувати 

причини їх незадоволення та можливі шляхи задоволення, знаходити однодумців, 

висувати вимоги, що згодом стануть предметом лобіювання. Використання таких 

засобів зазвичай передує власне лобіюванню в його вузькому розумінні (як 

впливу), проте можливе й після його завершення у формі звітності та аналізу 

досягнутих результатів. Подібна звітність передбачена джерелами права стосовно 

діяльності як громадських, так і комерційних об’єднань. 

Ключову роль у лобістській діяльності відіграють дії аналітичного 

характеру, призначенням яких є збір і обробка інформації, що необхідна для 

здійснення ефективного впливу на об’єкт лобіювання. Причому під інформацією 

мається на увазі явища соціального, економічного і політичного життя, які 

безпосередньо важливі для лобістської діяльності, а також відомості про об’єкт 

лобіювання, специфіку та умови його функціонування. Відповідно надзвичайно 

важливими є правові засоби, що гарантують відкритість та прозорість діяльності 

суб’єктів публічної влади.  

Так, згаданий вище Закон «Про інформацію» зобов’язує суб’єктів владних 

повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою 

діяльність і прийняті рішення. Закон «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації» визначає порядок всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової 
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інформації і захисту їх від монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки 

державної влади або органів місцевого самоврядування. Стаття 2 вказаного Закону 

встановлює право засобів масової інформації України відповідно до законодавства 

висвітлювати усі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Останні зобов’язуються надавати засобам масової інформації 

повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби, 

забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених 

Законом України «Про державну таємницю», не чинити на них будь-якого тиску і 

не втручатися у їхню діяльність. Стверджується право засобів масової інформації 

проводити власні дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, 

коментувати. 

У сучасному світі особливої уваги заслуговують положення Указу 

Президента «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади», якими встановлюється обов’язковість створення та 

адміністрування органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування Веб-сторінок та своєчасного (не пізніше п’яти робочих днів) 

розміщення на них офіційної інформації про діяльність відповідних органів, 

виконання програм, планів, змісту чинних та скасованих нормативно-правових 

актів, форм і зразків документів, архівної та іншої інформації, а також 

необхідність відповідно до закону завчасно оприлюднювати на таких Веб-

сторінках проекти нормативно-правових актів та повідомляти про це засоби 

масової інформації. 

З іншого боку, Закон «Про доступ до публічної інформації» вводить поняття 

«публічна інформація» та має на меті забезпечити прозорість та відкритість 

суб’єктів владних повноважень і створити механізми реалізації права кожного на 

доступ до публічної інформації. В цьому випадку зацікавлені особи та їх 

представники отримують правові засоби збору тієї інформації, якої з різних 

причин немає у загальному доступі, шляхом подання відповідного запиту. 
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Величезний лобістський потенціал має статистична та соціологічна 

інформація. Соціологічна інформація – будь-які документовані відомості  

про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо (ЗУ «Про 

інформацію»). Згідно із Законом «Про державну статистику», під статистичною 

інформацією розуміється документована інформація, що дає кількісну 

характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, 

соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства. Доступ до 

статистичної інформації забезпечується, зокрема, через: систематичну публікацію 

її в друкованих виданнях; поширення її засобами масової інформації; 

безпосереднього її надання державним органам та органам місцевого 

самоврядування, а також надання її у відповідь на запит на інформацію відповідно 

до Закону «Про доступ до публічної інформації» іншим юридичним та фізичним 

особам. 

Тепер, за наявності інституційно оформленого групового інтересу, а також 

інформації про можливі шляхи його задоволення, що в практичній площині 

означає інформацію про конкретний суб’єкт публічної влади, до компетенції якого 

належить вирішення даного інтересу, постає проблема в організації зв’язку між 

групою інтересів та цим суб’єктом. Саме на цьому етапі зазвичай визначається 

особа (група осіб, організація), яка буде лобістом – представником групи 

інтересів. Оформлення відносин між групою інтересів (у цих відносинах – 

клієнтом) та їх представником (лобістом) може відбуватися або шляхом залучення 

спеціалізованих компаній (лобістських, юридичних фірм), або створенням у 

межах груп інтересів внутрішніх структурних підрозділів, що спеціалізуються на 

взаємодії з органами влади. У вітчизняній юридичній практиці обидві наведені 

вище форми співіснують, а вибір на користь однієї з них найчастіше робиться 

залежно від конкретної ситуації.  

Зазначені вище спеціалізовані (лобістські) компанії можна позначити 

терміном «лобіст» лише виходячи з фактичного змісту їх дій. Адже, враховуючи 

відсутність формалізованого в джерелах права інституту лобіювання в Україні, за 

організаційно-правовою формою такі суб’єкти найчастіше є господарськими 
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товариствами, а за декларованим видом діяльності – юридичними, 

консалтинговими або рекламними (PR) компаніями. Серед особливостей їх 

правового статусу, що сприяють здійсненню лобіювання, порівняно з іншими 

особами, можна виокремити лише деякі права адвокатів (ЗУ «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»): представляти інтереси на основі договору (не 

вимагається довіреність); звертатися з адвокатськими запитами, в тому числі щодо 

отримання інформації та копій документів, до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких 

фізичних осіб); на прийомі в посадових і службових осіб звертатися до них з 

клопотаннями та скаргами,  відповідно до закону одержувати від них письмові 

мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; особисто бути присутнім під час 

розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати 

пояснення щодо суті клопотань і скарг; отримувати доступ до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

Натомість відсутні правові засоби зобов’язуючого чи забороняючого 

характеру, що містили б спеціально-лобістські обмеження: подача фінансової чи 

іншої звітності, заборона займатися лобістською діяльністю особам, що 

звільнилися з публічної служби, тощо. Деякі положення такого характеру 

містяться в законодавстві та кодексах етики (поведінки) в галузі адвокатської 

діяльності, діяльності в сфері реклами, антикорупційному законодавстві, проте 

природа та цілі цих норм не стосуються безпосередньо лобіювання, тому вони 

застосовуються як вторинні правові засоби. Так, Кодекс професійної етики в 

галузі зв’язків із громадськістю Всеукраїнської громадської організації 

«Українська ліга зі зв’язків із громадськістю» встановлює, що: спеціаліст зі 

зв’язків із громадськістю та компанія повинні неухильно дотримуватись 

принципів достовірності, повноти та точності розповсюджуваної інформації; 

спеціаліст та компанія повинні у відносинах із своїми клієнтами або 

працедавцями дотримуватись чесного та відвертого підходу, вони не можуть 

одночасно представляти інтереси конфліктуючих сторін без їх згоди, а також 
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спрямовувати свою діяльність на шкоду клієнту або працедавцю тощо [278]. Так 

само серед професійних обов’язків адвоката є подання на вимогу клієнта звіту про 

виконання договору про надання правової допомоги, невідкладне повідомлення 

клієнта про виникнення конфлікту інтересів і т. д. Стаття 26 Закону «Про 

запобігання корупції» встановлює заборону особам, уповноваженим на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування:  

1) протягом одного року з дня припинення відповідної діяльності укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – 

підприємцями, якщо особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року до дня припинення виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих 

юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, 

крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти 

інтереси будь-якої особи у справах (зокрема у тих, що розглядаються в судах), в 

яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) 

вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

Інша форма лобістів – особа, група осіб чи структурний підрозділ у межах 

громадської чи комерційної організації або їх об’єднань. У такому випадку їх 

правовий статус є похідним від суб’єкта, в межах якого вони функціонують та 

який в межах лобіювання поєднуватиме ролі клієнта та лобіста. Тобто в 

правовому полі їх права та обов’язки матимуть загальний для юридичної особи 

обсяг, що в багатьох випадках не відповідатиме змісту здійснюваної ними 

діяльності (особливо для господарських товариств). 
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Широким набором правових засобів лобіювання володіють громадські 

організації. Законом передбачено право громадських організацій: брати участь у 

порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових 

актів, що приймаються органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери 

діяльності такого громадського об’єднання або важливих питань державного і 

суспільного життя; проводити мирні зібрання; засновувати з метою досягнення 

своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації; брати участь у здійсненні 

державної регуляторної політики відповідно до Закону «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; у порядку, визначеному 

законодавством, брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, для 

проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки 

рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 

Окремо варто звернути увагу на суб’єктів публічної влади (державних 

службовців, депутатів тощо), що діють як лобісти. При цьому моделей такої їх 

поведінки може бути декілька, і категорично стверджувати про її протиправність 

не можна. Так, Закон «Про запобігання корупції» забороняє особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з 

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю, зобов’язує вживати заходів щодо недопущення 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Разом з тим обмеження 

щодо сумісництва не поширюються на депутатів місцевих рад, а робота депутатів 

(включаючи Верховну Раду) за своїм змістом якраз і є представництвом 

політичних, ідеологічних, територіальних, соціальних, економічних, релігійних 
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груп (виборців, електорату), що, зокрема, винагороджується внесками у виборчі 

кампанії цих депутатів.  

Інша модель лобіювання самими суб’єктами публічної влади полягає у 

представництві ними одних владних структур перед іншими. Об’єктом впливу в 

таких випадках є орган, вищий за рівнем, або ж той, у чиїх повноваженнях є 

розподіл бюджетних видатків. Саме економічні інтереси у вигляді збільшення 

фінансування чи державних замовлень, а також розширення своєрідної сфери 

впливу найчастіше є предметом лобіювання. При цьому така практика характерна 

не тільки для постсоціалістичних країн (як пережиток планової економіки), а й 

для розвинених західних демократій. Ця модель лобіювання, попри наявність усіх 

необхідних ознак та широкий набір застосовуваних лобістських засобів, через 

свою специфіку (закритість, неформальність) важко піддається правовому 

визначенню. 

Методи власне впливу на об’єкт лобіювання в літературі класично 

поділяють на прямі (безпосередні) та опосередковані [279, с. 84]. До перших 

належить Government Relations (дослівно з англ. – «взаємодія з органами 

державної влади», далі – GR), кабінетне і публічне лобіювання [40, с. 112]. GR – 

прозоре, офіційне та зазвичай довгострокове донесення позиції зацікавлених осіб 

шляхом направлення у владні структури листів, рекомендацій, проектів правових 

актів, аналітичних та статистичних матеріалів тощо. Такі дії взаємовигідні для 

обох сторін, за своїм змістом є обміном інформацією, а в правовій площині не 

мають жодних зобов’язань. Правовими засобами їх забезпечення є положення 

статті 40 Конституції, згідно з яким усі мають право направляти індивідуальні чи 

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. Разом з тим Закон «Про звернення громадян», як 

видно з назви та деталізовано в преамбулі, не розповсюджується на юридичних 

осіб, що створює перешкоди для їх діяльності як лобістів. 



151 

 

Більш формалізованою є взаємодія між органами державної влади та 

суб’єктами господарювання в процесі здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності. Однойменний закон надає право 

громадянам, суб’єктам господарювання, їх об’єднанням та науковим установам, а 

також консультативно-дорадчим органам, що створені при органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та 

суб’єктів господарювання: подавати до регуляторних органів пропозиції щодо 

підготовки проектів регуляторних актів, їх необхідності, а також про необхідність 

їх перегляду; у передбачених законодавством випадках брати участь у розробці 

проектів регуляторних актів; подавати зауваження та пропозиції до змісту 

оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих 

обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю; бути залученими 

регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних 

висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів; самостійно готувати аналіз регуляторного 

впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, 

відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї 

діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які 

відповідно до цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження 

результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх 

перегляду; одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані 

у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.  

Кабінетне лобіювання відбувається у формі особистих зустрічей лобістів з 

представниками суб’єкта публічної влади, в ході яких здійснюється переконання, 

мотивація останніх, створення сприятливого образу на користь позиції 

зацікавленої групи. Попри величезний потенціал у досягненні лобістських цілей, а 

також корупційні ризики, вказані форми впливу в джерелах права формалізуються 

лише як особистий прийом громадян. Так, згідно зі статтею 22 Закону «Про 

звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади та 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
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власності, а також об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом 

громадян. Усі звернення громадян, висловлені чи подані у письмовому вигляді на 

особистому прийомі реєструються. У разі неможливості вирішення порушених в 

усному зверненні питань безпосередньо на особистому прийомі, воно 

розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати 

розгляду громадянин повідомляється за його бажання письмово або усно. 

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками. Для прикладу, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року затверджено 

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті 

Міністрів України. Згідно з цим порядком, під час попереднього запису на 

особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання 

громадянина, зміст порушеного питання, а звернення громадян на особистому 

прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян, що передбачає запис короткого змісту порушеного питання. Цікаво, що 

вхід громадян до приймальні Кабінету Міністрів України не потребує оформлення 

перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу, а присутність 

сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. 

Найбільше правових засобів існує в так званому «публічному» 

безпосередньому лобіюванні. Під останнім мається на увазі участь лобістів у 

заходах та органах дорадчого або дискусійного характеру, що ініціюються самими 

суб’єктами владних повноважень. Це різного роду консультації з громадськістю, 

громадські ради, парламентські та урядові комітети, комісії, робочі групи, форуми, 

круглі столи тощо. Особливістю публічного лобіювання є його змагальний 

характер, що передбачає ведення дискусії між лобістами різних груп із 

протилежними інтересами (наприклад, представників працівників і роботодавців). 

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з 
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питань формування та реалізації державної політики та Типове положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі 

державній адміністрації. Згідно з цим Порядком, консультації з громадськістю 

проводяться, зокрема, з питань, що стосуються соціально-економічного розвитку 

держави, реалізації та захисту політичних, економічних, соціальних, культурних 

та інших прав і свобод громадян, задоволення їх інтересів. Орган виконавчої 

влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або 

готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері 

державного і суспільного життя, зобов’язаний організовувати і проводити такі 

консультації. 

Проведення консультацій з громадськістю також можуть ініціювати 

громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, професійні, творчі спілки 

та їх об’єднання, організації, асоціації роботодавців та їх об’єднання, недержавні 

засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, громадські ради, 

інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до 

законодавства. Такі заходи проводяться у формі публічного громадського 

обговорення, електронних консультацій із громадськістю (безпосередні форми) та 

вивчення громадської думки (опосередкована форма). Публічне громадське 

обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів: форумів, 

конференцій, громадських слухань, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю, 

засідань за круглим столом. Зауваження та пропозиції, що надійшли під час 

публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю 

та вивчення громадської думки, вивчаються та аналізуються із залученням у разі 

потреби відповідних фахівців, а за їх результатами органи виконавчої влади 

готують звіт. 

Вказаним Типовим положенням про громадську раду під останньою 

розуміють тимчасовий консультативно-дорадчий орган, що утворений для 

сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. 
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Така рада: готує та подає органу пропозиції до примірного плану проведення 

консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не 

передбачених таким планом; подає органу обов’язкові для розгляду зауваження та 

пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а 

також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування 

та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи 

органу; проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності 

органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та 

проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган. Громадська рада має 

право: утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, комітети, 

секретаріат, експертні групи, комісії тощо); залучати для участі у роботі ради 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

представників вітчизняних та міжнародних громадських об’єднань, інших 

інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, 

підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих 

фахівців (за згодою); організовувати і проводити конференції, семінари, засідання 

за круглим столом та інші заходи; отримувати в установленому порядку від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, 

необхідну для забезпечення діяльності ради; отримувати від органу проекти 

нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з 

громадськістю, у 3-денний строк після початку таких консультацій. 

Право бути обраним до складу громадської ради належить представникам 

громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, професійних, 

творчих спілок та їх об’єднань, організацій, асоціацій роботодавців та їх 

об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути 

громадянського суспільства), що зареєстровані в установленому порядку і 

провадять діяльність на території України. Персональний склад громадської ради 

формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, 

особисто присутніх на установчих зборах та кандидатури яких внесені 

інститутами громадянського суспільства. 
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З наведеного вище можна зробити висновок про доволі широкий набір 

правових засобів впливу громадських рад на прийняття офіційних рішень. Разом з 

тим, функціонування в Україні більше 600 таких рад [280, с. 4] суттєво не 

позначилося на ефективності лобістської діяльності [281, с. 70]. 

Непряме або опосередковане лобіювання відбувається за відсутності 

контакту між його суб’єктом (лобістом) та об’єктом (суб’єктом публічної влади). В 

такому випадку вплив здійснюється через третіх осіб, які формально є 

незалежними від груп інтересів. Для прикладу, в Україні такою структурою є 

Торгово-промислова палата – неурядова некомерційна самоврядна організація, що 

об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства 

України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання. 

Згідно з відповідним законом, торгово-промислові палати мають на меті сприяння 

розвиткові національної економіки та народного господарства, їх інтеграції у 

світову економічну систему, формування сучасних промислової, торговельної і 

фінансової інфраструктур, створення сприятливих умов для здійснення 

підприємницької діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва, не 

заборонених законодавством України, промислових, фінансових та торгових 

зв’язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн. 

Проте набір та характер правових засобів впливу Торгово-промислової 

палати на прийняття офіційних рішень є фактично лобістським. Так, остання має 

право за дорученням державних органів проводити незалежну експертизу 

проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічної 

діяльності, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців; 

представляти і захищати свої законні інтереси або за дорученням її членів їх 

інтереси; надавати українським та іноземним юридичним і фізичним особам 

послуги, пов’язані із захистом їх прав та інтересів, відповідно до законодавства 

України та міжнародних договорів України. Методичні та експертні документи, 

видані торгово-промисловими палатами в межах своїх повноважень, є 

обов’язковими для застосування на всій території України. 
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Іншою формою опосередкованого впливу є використання засобів масової 

інформації. Основною метою цих дій є інформування суб’єктів публічної влади 

про наявність певних проблем і необхідність їх (першочергового) вирішення. Така 

мета досягається завдяки цілеспрямованій роботі зі ЗМІ, журналістським 

співтовариством, інтернет-блогерами, тобто тими, чиєю потенційною цільовою 

аудиторією можуть виявитися особи, відповідальні за прийняття необхідних 

рішень. Правові засоби в цій частині лобістської діяльності досить обмежені та 

зводяться до загальноприйнятних для демократичних держав положень про 

свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, вільне 

збирання, зберігання, використання і поширення інформації.  

Grassroots-лобіювання (від англ. – «Коріння трави») – останній вид 

непрямого лобіювання, що широко застосовується масовими групами інтересів, 

наприклад профспілками та екологічними об’єднаннями. Інструментарій 

Grassroots включає організацію і проведення всякого роду масових заходів і 

колективних дій, для участі в яких мобілізуються як безпосередні члени групи 

інтересів, так і представники широкої громадськості, що поділяють подібні цілі 

або мотивовані матеріально [282, с. 10]. Дослідники в сфері громадського 

лобіювання наводять близько двохсот видів Grassroots-лобіювання – від листів із 

висловленням невдоволення чи підтримки, групових петицій до протестів, 

страйків, голодування [157, с. 147]. Часто такі акції мають деструктивний 

характер, однак при цьому володіють значним ресурсом впливу на представників 

влади, оскільки привертають увагу широкої громадськості та ЗМІ. 

Оскільки суб’єктами таких лобістських дій є переважно фізичні особи 

(найнижчі ланки групових інтересів – звідси і назва – лобіювання на рівні коренів 

трави), то саме вони повною мірою використовують передбачені Законом «Про 

звернення громадян» засоби. Згідно із статтею 3 вказаного Закону, під 

зверненнями громадян необхідно розуміти викладені в письмовій або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Зокрема, пропозиція 

(зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
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рівнів, посадових осіб, а також викладаються ідеї щодо врегулювання суспільних 

відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і 

громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і 

суспільства. Практика масового надсилання таких пропозицій щодо лобійованого 

інтересу створює видимість його важливості та нагальності. 

Серед інших правових засобів Grassroots-лобіювання необхідно виокремити 

Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та 

положення статті 39 Конституції України, згідно з якими громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування (з відповідними офіційними тлумаченнями 

Конституційного Суду). Як наголошують американські вчені, необхідність таких 

способів опосередкованого лобіювання (звернення, страйки, мітинги) викликана 

тим, що уряд у більшості випадків приймає нормативні рішення не на основі того, 

що є об’єктивним чи реальним, а на основі того, що привернуло їхню увагу та 

викликало у них емоції [43, с. 262]. 

Підсумовуючи, необхідно вказати, що в Україні функціонує досить змістово 

наповнений правовий механізм лобіювання, що відповідає загальносвітовому 

рівню для правових демократичних держав. Разом з тим такий механізм є логічно 

незавершеним та непослідовним, система правових засобів не повна та не 

впорядкована, що разом з іншими вітчизняними проблемами в правовій системі 

має наслідком неефективний, непрозорий та слаборозвинутий інститут 

лобіювання. 

Іншими особливостями правового механізму лобіювання в Україні є 

відсутність закону про лобіювання; переважання лобіювання нормативно-

правових актів центральних органів публічної влади; не формалізований статус 

суб’єкта та об’єкта лобіювання; часткова врегульованість процедури лобіювання 

правовими засобами в сфері запобігання корупції. 
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4.2. Проблеми вдосконалення правового механізму лобіювання в 

Україні 

Питання формування правового механізму лобістської діяльності, її 

правового забезпечення для вітчизняної наукової спільноти та законотворчості не 

є новим. Більше того, саме із привнесенням елемента правового регулювання в цю 

сферу суспільного життя правова наука і почала займатися вивченням лобіювання. 

Особливо сильним каталізатором такого інтересу стала підготовка в низці країн, 

зокрема Східної Європи, спеціальних правових актів, які були покликані 

врегулювати таку діяльність. На жаль, потрібно констатувати, що у вітчизняних 

реаліях фактор досягнення формальних показників прогресивності національного 

законодавства та його відповідності західним стандартам часто переважає інші 

необхідні передумови правового регулювання – об’єктивні властивості суспільних 

відносин, загальносоціальні потреби та інтереси суспільства. 

Так, упродовж 1999–2003 років підготовлено чотири проекти законів, три з 

яких були внесені до Верховної Ради України: «Про лобіювання в Україні» [158], 

«Про правовий статус груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських) груп 

у Верховній Раді України» [159], «Про діяльність лобістів у Верховній Раді 

України» [160] та «Про регулювання лобістської діяльності в органах державної 

влади» [161] (останній лише оприлюднений громадськості). Проте жоден із 

вказаних проектів прийнятий не був. 

Сьогодні ідея прийняття спеціального закону про лобіювання обговорюється 

з новим імпульсом. Інститутом професійного лобіювання та адвокасі, а також 

деякими народними депутатами України в липні 2015 року запропонована для 

обговорення Концепція проекту Закону «Про відкритість та прозорість здійснення 

лобіювання в Україні» [283] (в останньому варіанті – Закон «Про лобіювання» 

[162]). Серед задекларованих завдань концепції: забезпечення реалізації 

конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами, 

зокрема шляхом визначення правових основ лобіювання; сприяння активному 
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залученню громадян, інститутів громадянського суспільства та суб’єктів 

господарювання до процесу прийняття нормативно-правових актів; мінімізація 

проявів корупції, корупційних діянь і злочинів у сфері службової діяльності у 

процесі прийняття (участі у прийнятті) органами державної влади, їх посадовими 

і службовими особами нормативно-правових актів; посилення прозорості та 

ефективності діяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб. 

Вказаний проект Закону зареєстрований у Верховній Раді 07 жовтня 2016 року під 

№ 5144-1 [284]. На два тижні раніше також зареєстровано проект Закону «Про 

лобізм» (№ 5144) [285]. 

Разом з тим, ініціаторами вказаних останніх законодавчих змін, авторами 

попередніх законопроектів, як і багатьма іншими прихильниками юридичної 

формалізації даного інституту, свідомо або несвідомо ігноруються сутнісні 

властивості лобістської діяльності, що повинні визначати засоби та межі її 

правового регулювання. 

Так, по-перше, лобіювання є насамперед інформаційним впливом на 

суб’єкта публічної влади. Така сутність цього явища підтверджується як 

природно-правовою основою його здійснення (як право на звернення), так і 

основними його методами – інформування та переконання. Створення 

матеріальної зацікавленості в суб’єкта владних повноважень, іншими словами – 

корупція, не охоплюється інститутом лобіювання, а тому будь-яке правове 

регулювання цього інституту не може (і не повинне) боротися з корупцією. 

В іншому випадку чинне антикорупційне законодавство підмінятиметься або 

дублюватиметься не передбаченими для цього правовими нормами, що матиме 

наслідком неефективні спроби вирішити проблему невідповідними їй засобами, 

зловживання владно-регулятивним впливом та правовий нігілізм. 

По-друге, спеціальний закон про лобіювання, принаймні в тих варіантах, в 

яких він функціонує за кордоном та які пропонувалися в Україні, є обмеженням 

права особи на звернення до органів публічної влади. Як і інші обмеження 

основоположних прав особи – свободи слова, релігії, зібрань тощо, такі можуть 

бути застосовані лише законом та як необхідні в демократичному суспільстві в 
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інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки 

і т. д. Визнаючи конституційним відповідний закон у США, Верховний суд вузько 

витлумачив його мету як надання членам Конгресу можливості отримувати 

інформацію про те, «хто намагається здійснити на них вплив, хто платить за це, і 

скільки». Таким чином, ініціаторам вітчизняного законопроекту необхідно вже на 

цьому етапі аргументувати необхідність обмеження прав особи та збирати 

емпіричний матеріал, який би свідчив про практику зловживань цим правом 

окремими особами на шкоду іншим (знову ж таки, корупційна складова не може 

розглядатися в контексті лобіювання, а отже, не є таким аргументом). 

Прогнозуючи неможливість доведення вказаної вище необхідності та 

подальше визнання неконституційним подібного акта в сучасних умовах, варто 

навести приклад з історії формалізації лобістських відносин у Великобританії. 

В 1995 році Комітетом зі стандартів та публічного життя Парламенту Сполученого 

Королівства (більше відомий як Комітет Нолана – за іменем його очільника) було 

опубліковано перший звіт, в якому, зокрема, йшлося про те, що «регулювання 

могло би створити враження, ніби єдиний законний шлях, через який зовнішні 

інтереси можуть взаємодіяти з парламентом, – це офіси комерційних 

зареєстрованих лобістів» [166]. І лише через 20 років, після становлення та 

розвитку цього інституту, жорстких дискусій та запиту в суспільстві, в 2014 році 

було прийнято Акт про прозорість лобіювання [286]. Такої ж точки зору 

дотримується і російський вчений В. Субочев, який зазначає, що необхідно 

поетапно здійснювати заходи щодо впорядкування лобізму шляхом розроблення 

цілісної системи нормативно-правових актів, не поспішаючи із створенням класу 

професійних лобістів, що може штучно задавити ініціативу інших зацікавлених 

осіб; будь-які надумані заборони можуть тільки нашкодити [287, с.13]. 

По-третє, лобіювання порівняно з хабарництвом є вищою (можна навіть 

сказати «витонченою») формою впливу на прийняття офіційних правових актів. 

Разом з тим у багатьох випадках лобіювання є більш затратним та менш 

ефективним. Як наслідок, за умови перевищення в суспільстві «допустимого» 
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рівня корупції лобіювання стає ресурсно невигідним, а отже, незатребуваним 

інструментом, що використовуватиметься лише поодинокими ентузіастами. 

У 2016 році за індексом сприйняття корупції, що укладається організацією 

Transparency International, Україна з показником 29 балів посіла 131-ше місце у 

світі. Для порівняння: Литва – на 38-му місці (59 балів), Польща – на 29-му 

(62 бали), Сполучені Штати –на 18-му (74 бали), Канада –на 9-му (82 бали) [168]. 

У всіх чотирьох наведених правових системах прийняті спеціальні закони про 

лобіювання, проте ефективним вони є лише в двох останніх. Таким чином, можна 

зробити, хоча й дуже поверховий, висновок, що цивілізовані лобістські методи 

впливу стають привабливими («рентабельними») в суспільствах, які суттєво 

знизили корупцію та згідно із цим рейтингом мають близько 70 балів. Це у 

2,5 раза більше ніж в України сьогодні. Отже, як влучно зазначив професор 

Американського університету Вашингтона Джеймс Тербер в інтерв’ю редактору 

газети «Віче»: «Одна справа – прийняти закон, це може статися перед виборами, а 

зовсім інша – зробити так, щоб цей закон працював» [163]. 

Логічно продовжуючи попередній пункт, варто зазначити, що правове 

регулювання суспільних відносин повинне мати свій предмет, властивістю якого є 

попереднє усвідомлення суспільних відносин їх учасниками, тобто їх вольовий 

характер, здатність цього суспільного відношення бути об’єктом зовнішнього 

соціального контролю, а також істотне його значення для функціонування і 

розвитку держави [30, с. 167]. Іншими словами, перш ніж регулювати певне 

суспільне відношення, воно повинне виникнути в суспільстві. Звісно, є випадки, 

коли законодавство саме створює певні відносини або ж стає каталізатором їх 

розвитку. Проте маються на увазі насамперед уповноважуючі правові норми, а не 

зобов’язуючі та забороняючі, з яких у своїй більшості складається будь-який 

спеціальний закон про лобіювання. Наприклад, запропонований в грудні 2015 

року базовий текст законопроекту «Про лобіювання» не містив жодного 

додаткового права для зареєстрованих лобістів порівняно із загальним статусом 

особи в Україні. Проект, наданий для публічного обговорення у Львові 22 липня 

2016 року на базі Торгово-промислової палати [288], вже має зрушення в цьому 
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питанні і пропонує надати зареєстрованим лобістам деякі особливі права: 

зустрічатися з народними депутатами України щодо питань, які є предметом 

лобіювання; готувати та розповсюджувати у Верховній Раді України експертно-

аналітичні матеріали, результати соціологічних й інших досліджень з питань, що є 

предметом лобіювання; брати участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів Верховної Ради України; доступу до приміщень Верховної Ради України в 

установленому законодавством порядку; безперешкодного доступу, за 

попередньою акредитацією, на засідання Верховної Ради України, її комітетів, на 

яких розглядається питання, що є предметом договору про надання послуг з 

лобіювання, зокрема право виступу та висловлення своєї думки на засіданні 

комітетів щодо питань, на які спрямована діяльність суб’єкта лобіювання [162]. 

У цьому плані показовими також є виступи представників бізнес-

середовища під час Круглого столу на тему «Визначення оптимальної моделі 

регулювання лобіювання в Україні як наступного кроку до відкритості та 

прозорості у взаємодії із органами державної влади», що відбувся 15 червня 2015 

року [164], які неодноразово наголошували, що наявних правових засобів цілком 

достатньо для здійснення цивілізованого лобіювання, а слабкий розвиток цієї 

сфери відносин не потребує додаткових перешкод у вигляді спеціального закону.  

І останнє. Іншими показниками правового регулювання є його ефективність 

та економність. Під першою розуміють співвідношення реальних (або хоча б 

прогнозованих) результатів здійснення закону з його метою. Важливими 

передумовами ефективності є, зокрема, відповідність норми конкретно-

історичним умовам її функціонування, реальним можливостям її здійснення 

(матеріальним, духовним, часовим, кадровим та ін.); відповідність юридичної 

норми реальним потребам та інтересам тих суб’єктів, відносини між якими вона 

має регулювати, відображення й урахування («узгодження») у ній цих потреб, 

запитів, інтересів; відповідність юридичної норми стану правосвідомості і моралі, 

рівню загальної культури, громадській думці згаданих суб’єктів. Враховуючи 

наведені в попередніх пунктах міркування, ефективність правового регулювання 

лобістської діяльності в Україні сьогодні є дуже сумнівною: існуючі суспільні 
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відносини, правосвідомість і самі запропоновані юридичні норми не здатні 

створити повноцінний правовий механізм лобіювання. 

Економність правового регулювання – це обсяг соціальних витрат 

(грошових, людських, часових), потрібних для досягнення мети закону, його 

«собівартість». При цьому важливу роль відіграють специфічні «іміджеві» 

витрати, які забезпечують сприйняття закону суспільством та вичерпуються у разі 

його неефективності, а для поповнення потребують тривалого періоду часу 

(інколи – десятиліття). Іншими словами, завідомо неефективне правове 

регулювання завжди є шкідливим, оскільки призводить як до матеріальних, так і 

нематеріальних (довіра до уряду, правова культура, правосвідомість) втрат, 

поповнити які не так легко. Циклічність повернення наукової думки до питання 

юридичної формалізації лобіювання, а також негативний досвід функціонування 

Закону «Про очищення влади» (т. з. люстрація) підтверджують необхідність 

надзвичайно обережного та виваженого розпорядження таким ресурсом, оскільки 

помилка може надовго закрити можливості розвитку інституту лобіювання в 

Україні. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що запропонована сьогодні концепція 

законодавчого регулювання лобістської діяльності містить серйозні 

невідповідності між задекларованими завданнями та правовими засобами їх 

досягнення, більшість завдань знаходяться поза межами обраного предмету 

правового регулювання, є популізмом і часто нездійсненними за даних умов, 

зокрема в умовах високої корупції. Прийняття такого закону матиме однозначно 

негативний ефект як з точки зору даремного використання ресурсів та державно-

владного впливу, створення додаткових бар’єрів для реалізації права особи на 

звернення та розвитку галузі лобіювання загалом, так і з погляду зростання рівня 

правового нігілізму в суспільстві. 

Тут доречно зіслатися на висновок Головного науково-експертного 

управління Верховної Ради України на проект Закону «Про регулювання 

лобістської діяльності в Україні». Основний аргумент – законопроект «створює 

зовнішню видимість регулювання законної лобістської діяльності без належного 
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нормативно-правового забезпечення останньої». Крім того, у висновку зазначено: 

«Враховуючи те, що «тіньове» лобіювання в умовах вітчизняних реалій де-факто є 

значно ефективнішим за передбачене у проекті легальне, а його здійснення не 

пов’язане із необхідністю дотримання вимог законності, відкритості, підзвітності 

та виконанням численних процедурних формальностей, прийняття проекту навряд 

чи сприятиме виведенню вітчизняних лобістів із тіні». На думку експертів 

Верховної Ради, «ефективне законодавче врегулювання лобістської діяльності у 

вітчизняних умовах може бути здійснено виключно як елемент комплексного 

оновлення законодавства про правовий статус органів і посадових осіб публічної 

влади, побудованого на принципово новій концепції відносин між особою та 

суб’єктом владних повноважень» [165]. 

Яка ж тоді модель регулювання лобістської діяльності в Україні є 

оптимальною? Для відповіді на це запитання потрібно враховувати наведені вище 

сутнісні особливості цього інституту та вітчизняні загальносоціальні і державно-

правові умови (правосвідомість і законність). Окрім того, потрібно взяти до уваги 

останні тенденції державного будівництва в Україні, сучасні загальносвітові 

підходи до правового регулювання загалом, і регулювання лобіювання зокрема. 

Далі спробуємо детальніше проаналізувати останні положення. 

Починаючи з 2014 року Україна здійснює заходи щодо децентралізації 

влади, що є сучасною формою розвитку демократії у світі [167]. Функціонування 

цивілізованого інституту лобіювання безсумнівно є одним із елементів 

децентралізації державної влади, який надає приватним особам додаткову 

можливість впливати на органи публічної влади при збереженні інтересів усього 

суспільства, активізувати громадян на участь в управлінні державними справами, 

підвищити поінформованість уряду про потреби та інтереси усіх зацікавлених 

сторін, покращити ефективність та прозорість державного управління, зменшити 

навантаження на суб’єктів публічної влади та витрати платників податків на їх 

утримання. Як влучно висловився Джон Монохен: «Лобіювання можна порівняти 

з диханням. Воно необхідне, хоча повітря може бути і чистим, і отруйним» [169]. 

Будь-яка демократія потребує інституту лобіювання [170, с. 53]. 
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Сьогодні українське суспільство досягло тієї точки, коли наша 

бюрократична система – як на державному, так і на місцевому рівні – може 

буквально розвалитися, незважаючи на значне збільшення кількості державних 

службовців та величезні фінансові витрати. Дорожнеча державного апарату, 

тривалі терміни прийняття управлінських та нормативних актів, надмірна 

легалізація та формалізація процедур – основні показники неефективності 

сучасної моделі державного правління. І ця проблема характерна не тільки для 

нас. Саме тому у світі дедалі більшого значення набувають механізми 

саморегулювання суспільних відносин. Зростання активності та відповідальності 

учасників цивільного обороту дозволяє державі делегувати частину своїх 

повноважень у певних сферах інститутам громадянського суспільства.  

Таким чином, від уряду вимагається тільки забезпечити законодавчу базу 

для діяльності професійних лобістів, визнати легітимність та корисність цієї 

діяльності, сприяти поширенню практики лобіювання. Натомість у вітчизняній 

юридичній літературі питання лобіювання, його параметрів, правового 

регулювання висвітлюються насамперед у контексті потреби здійснення контролю 

за цією діяльністю з боку держави. Висловлюються міркування, що відсутність 

законодавчих норм про лобіювання призведе до політичної та соціальної 

безвідповідальності у цій сфері, нецивілізованих форм, брутальності прийомів 

лобістської діяльності [171, с. 135]. Такий стан, на думку В. Нестеровича, 

зумовлює потребу в прийнятті законодавства про лобістську діяльність [3, с. 182]. 

Деякі автори вважають, що в Україні вже існує конституційно-правове підґрунтя 

для здійснення цивілізованої лобістської діяльності [289, с. 199], хоча і дотепер не 

закріплено в законах поняття лобістської діяльності, не визначений механізм її 

реалізації та контролю [2, с. 162]. Інші зазначають, що правове підґрунтя для 

здійснення цивілізованого лобіювання у вітчизняному правотворчому процесі 

закладено ще у Конституції [148, с. 32; 154, с. 38], а конкретизація цих положень 

здійснюється у чинних нормативно-правових актах [290, с. 124]. 

Проте прийняття спеціального закону про лобіювання, крім того, що не є 

панацеєю від корупції та інших проблем вітчизняної політики – як уже 
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зазначалось вище, також не є єдиним чи безальтернативним способом 

регулювання лобістської діяльності. Адже сучасна загальна теорія права в 

зарубіжних країнах підходить до правового регулювання суспільних відносин у 

широкому сенсі. Ідеї демократичної децентралізації державної влади і 

делегування частини державних повноважень інститутам громадянського 

суспільства сприяли виникненню інтегрованої теорії правового регулювання, 

зміні парадигм. Регулювання (regulation) поступилося місцем більш м’якому 

терміну — керівництво (governance) [178, с. 352–326]. Тому, крім традиційних 

механізмів правового регулювання, до концепції регулювання–керівництва були 

віднесені такі механізми, як ринково-договірне регулювання і саморегулювання 

громадськими організаціями та бізнес-об’єднаннями. 

Досліджуючи правове регулювання медіації – теж порівняно молодого 

інституту, що, як і лобіювання, тільки починає закріплюватись у правовому полі, 

вчений-компаративіст Н. Александер виокремлює чотири механізми його 

правового регулювання: ринково-договірне регулювання (market-contract), 

механізми саморегулювання (self-regulation), законодавча основа (formal 

framework) та законодавство про медіацію (formal legislative) [291, с. 3–4]. 

Застосувавши цю схему до лобіювання, можна сформулювати перспективні 

способи його закріплення у вітчизняній правовій системі. 

Ринково-договірне регулювання є найпершою і найпростішою формою 

формалізації лобістської діяльності. Будучи за своєю правовою природою правом 

особи на звернення, лобіювання не може бути заборонене в сучасній 

демократичній державі, і так само може здійснюватись без будь-якого втручання 

держави, лише на приватних засадах. Лобісти виступають посередниками між 

клієнтом і суб’єктом публічної влади або ж узагалі впливають на останнього 

опосередковано через ЗМІ чи в інший спосіб, при цьому юридично така діяльність 

оформляється угодою про надання юридичних, рекламних чи інших послуг, тобто 

в правовому полі є звичайним цивільно-правовим договором. Приблизно на 

такому етапі розвитку зараз перебуває вітчизняна практика лобіювання, а також 

країн, що розвиваються. Більшість же розвинутих держав пройшли цей процес. 
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Адже зі зростанням економіки, посиленням конкуренції та зменшенням 

можливостей для застосування інших механізмів впливу на чиновника 

(хабарництво тощо) сформувалася сфера спеціалізованих лобістських послуг, 

стандартизувались їх умови та юридичне оформлення. З’явились договори про 

надання послуг власне лобіювання, в яких у загальних рисах описувався процес 

лобіювання, основні принципи, права та обов’язки лобіста та клієнта, оплата 

послуг і відповідальність сторін. Виділення лобіювання у відокремлену сферу 

професійної діяльності привело в дію ринкові механізми попиту та пропозиції. 

Успішний лобіст повинен був самостійно дбати про якість наданих послуг і їх 

маркетинг для отримання нових замовлень, тобто дбати про свою репутацію. У 

процес регулювання лобістської діяльності вступили репутаційні механізми. 

Таким чином ринок відбирав найкращі стандарти та засоби для лобіювання 

інтересів клієнтів. 

Другий тип регулювання – так зване «саморегулювання». Майже одночасно 

з появою більш-менш оформленої практики лобіювання практикуючі лобісти 

почали об’єднуватися у професійні організації та об’єднання національного і 

навіть глобального масштабу. Такі організації в усьому світі розробляють 

стандарти професійної діяльності лобістів, кодекси етики галузі, правила 

проведення лобіювання, дисциплінарні процедури, що застосовуються до 

лобістів–членів організацій, здійснюють або беруть участь у професійній 

підготовці та навчанні лобістів. Отже, приналежність до однієї з відомих 

лобістських організацій є запорукою високих стандартів лобіста, що впливає як на 

вибір клієнта, так і на доступ до кабінету чиновника. 

Законодавче регулювання лобістської діяльності формально також можна 

розділити на два типи. Проте вирішальним критерієм тут буде не наявність чи 

відсутність спеціального закону про лобіювання (відповідні норми можуть також 

міститися в регламентах чи інших підзаконних актах), а його призначення: 

сприяти чи обмежити лобіювання. Так, у першому випадку правове регулювання 

може зводитись до видання кодексу етики лобістів, надання лобістам права на вхід 

у приміщення парламенту чи уряду або ж може наділяти конкретні об’єднання 
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лобістів функціями реєстрації та дисциплінарного контролю. Другий тип – це 

коли таке законодавство передбачає детальну реєстрацію і сувору звітність 

лобістів, відповідальність, зокрема кримінальну, за його порушення. 

На сучасному етапі всі наведені вище інструменти правового регулювання в 

різних пропорціях застосовуються у правових системах держав світу. Вибір 

конкретних із них здебільшого залежить від рівня економічного розвитку, 

правових традицій і культури, поширення лобістської практики. Можна 

виокремити три найпоширеніші підходи до правового регулювання. 

Перший підхід передбачає невизнання (а інколи й заборону) державою 

лобістської діяльності як окремого інституту. Відповідно відсутнє як саме 

юридичне визначення «лобіювання», так і будь-які спеціальні правові норми з цих 

питань. Регулювання відповідних відносин здійснюється ринковими механізмами, 

а також у межах цивільного і адміністративного права; саморегулювання 

розвинене слабо. При цьому такий підхід зовсім не характеризує державу як 

недемократичну чи неправову, а є наслідком панування особливої політико-

правової доктрини. Як уже зазначалось, у Франції до професії лобіста ставляться з 

недовірою, оскільки той представляє приватні інтереси, які, на думку французів, 

часто можуть суперечити їхнім національним (суспільним) інтересам [109]. 

Вказане є наслідком різних концептуальних підходів: в той час коли в англо-

американській традиції суспільний інтерес визначають як суму приватних 

інтересів, як писав А. Сміт у книзі «Дослідження про природу і причини багатства 

народів» («Без будь-якого втручання закону приватні інтереси і пристрасті людей 

природно ведуть їх ділити і розподіляти ресурси суспільства серед всіх, хто у 

ньому зайнятий, якомога ближче до пропорції, яка є найбільш прийнятною для 

інтересу всього суспільства» [245, с. 345]), то французи під впливом «Суспільного 

договору» Ж.-Ж. Руссо [98] розуміють під ним вираження загальної волі 

суспільства в цілому. Тому в очах французів протягом століть лише держава була 

виразником волі народу, а всі приватні ініціативи, включно з громадськими 

об’єднаннями, – заборонені аж до початку ХХ століття [110]. 
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Тим не менше, в межах першого підходу держава може широко 

забезпечувати своїх громадян правовими засобами лобіювання: проведення 

форумів, конференцій, круглих столів, громадських експертиз, діяльність 

громадських рад, експертних та консультативних груп при суб’єктах публічної 

влади, широкий доступ до публічної інформації тощо. В контексті наведеного 

вище прикладу варто згадати безпрецедентно сильний лобістський орган – 

Соціально-економічну раду Франції, яка, згідно з конституцією, консультує уряд у 

законопроектній діяльності у формі надання йому висновків з усіх законопроектів 

соціально-економічного характеру. Загалом же, це своєрідний еволюційний підхід, 

який дає можливість спочатку розвинутись відповідним суспільним відносинам, а 

потім, можливо, призведе до необхідності правового регулювання. 

Перевагою цього підходу є відсутність перешкод для формування та 

діяльності лобістської галузі, при цьому дуже важливо, що таким чином 

оминаються проблеми, пов’язані із негативною її репутацією: в даному випадку 

такі послуги не відокремлюються від юридичних, рекламних, PR тощо. З іншого 

боку, такий стан означає невеликий попит на лобіювання, оскільки ані клієнти, ані 

чиновники не обізнані з цим інструментом, часто прирівнюють його до корупції 

(згадати хоча б вітчизняні реалії), а самі лобісти не отримують жодних додаткових 

переваг від прозорості та високих стандартів своєї діяльності.  

Другий підхід передбачає широке стимулювання лобістської практики як 

корисної та потрібної в суспільстві. Це включає як популяризацію знань про 

лобіювання, проведення навчальних програм серед населення, в державному 

апараті та бізнес-середовищі, так і забезпечення лобістів ефективними правовими 

засобами лобіювання. До останніх можна віднести спрощений порядок доступу 

до адміністративних будівель, залучення до розробки правових актів, що входять 

до сфери інтересів лобіста, зобов’язання чиновників співпрацювати з лобістом 

(особистий прийом, розгляд звернень тощо).  

Окрім того, одним із правових засобів лобіювання, що позитивно впливає на 

цей інститут та не обмежує його розвитку, є реєстрація, особливо її добровільна 

форма. Сьогодні такий реєстр лобістів (хоча у ньому не використовується власне 
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слово «лобіст», а лише «асоціація») існує у Німеччині та вимагає зазначення 

найменування, контактної інформації, керівника та представників асоціації, 

кількості її членів [105]. Порівняно з більш жорсткими обов’язковими реєстрами, 

що діють в інших державах та створені для контролю і обмеження надмірного 

лобіювання, перевагою добровільної форми реєстрації є ринковий механізм її дії: 

реєстрація позитивно впливає на репутацію суб’єкта лобіювання та спрощує 

спілкування з чиновниками і депутатами, а отже, робить його більш успішним 

порівняно з незареєстрованими лобістами. 

Іншим каталізатором розвитку ринку лобістських послуг є активна 

діяльність професійних об’єднань лобістів. У межах таких асоціацій діють 

кодекси поведінки (або етики), що встановлюють для своїх членів основні правила 

відносин з клієнтами, суб’єктами публічної влади та між собою. За їх порушення 

до лобістів застосовують передбачені дисциплінарні стягнення – штрафи або 

виключення з організації. Незважаючи на таку обмежену суворість покарань, 

більшість професійних лобістів зазначає, що часто саме належність до відповідної 

професійної організації є показником «надійності» лобіста та «відкриває двері, 

зачинені для інших» [5, с. 12]. Відповідно з боку держави таке саморегулювання 

може заохочуватись, наприклад, дієвою співпрацею між чиновниками та членами 

професійних об’єднань.  

Також уряд може делегувати таким об’єднанням функції офіційного 

реєстратора лобістів та здійснення щодо них дисциплінарних заходів. В Україні 

подібна практика правового регулювання вже застосовується щодо адвокатської 

діяльності: адвокатура є недержавним та незалежним від її органів самоврядним 

інститутом, що самостійно вирішує питання своєї організації і діяльності, 

зокрема, видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та 

здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката; держава ж створює 

належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій 

адвокатської діяльності. 

Недоліком другого підходу є його обмежені можливості в запобіганні 

негативним проявам лобістської діяльності. Проте така потреба виникає лише в 



171 

 

суспільствах з тривалими традиціями та розвиненою сферою лобістських послуг, 

де ці дії можуть становити небезпеку демократичним процедурам. Саме тому, 

наприклад, згаданий вище реєстр у Німеччині, що діє з 1973 року, розглядається 

дослідниками як відправна точка в регулюванні діяльності лобістів [111, с. 26]. 

І, нарешті, третій підхід – обмеження – застосовується у багатьох правових 

системах з метою забезпечення прозорості і підзвітності лобістської діяльності та 

найчастіше реалізується через прийняття спеціального законодавства про 

лобіювання. У таких системах діють обов’язкові реєстри лобістів, реєстраційна 

форма яких включає інформацію про лобіста, його клієнта або працедавця, об’єкт 

лобістського впливу, питання, які будуть предметом лобіювання, витрати на 

здійснення цих дій тощо. Крім того, законодавством передбачено 

відповідальність, зокрема позбавлення волі, за неповне розкриття інформації, 

заборону посадовим особам на контакти з незареєстрованими лобістами, на 

здійснення лобістської діяльності протягом певного строку після звільнення з 

державної служби. 

За дотриманням вказаних положень стежить спеціально уповноважений 

орган, що найчастіше створюється при парламенті. Так, у Канаді з 2008 року діє 

Комісар з лобіювання, на офіс якого покладаються функції ведення реєстру 

лобістів, створення та реалізації навчальних програм для громадськості, а також 

моніторинг та розслідування порушень закону про лобіювання і кодексу поведінки 

лобіста [292]. 

Безсумнівно, законодавчо закріплені стандарти лобістської діяльності, 

вимоги про максимальне розкриття інформації, врегулювання конфлікту інтересів 

та інші обмеження сприяють кращій обізнаності громадськості та владних 

структур про зацікавлені групи та їх інтереси, а часто й справжні причини тих чи 

інших кроків у державній політиці. Натомість серйозними недоліками цього 

підходу є його деструктивний вплив на лобістську галузь загалом, особливо коли 

така тільки починає своє становлення і розвиток, а також неможливість уникнення 

так званих «лазівок» (від англ. – «loophole»), через які лобісти, навіть у державах з 
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дуже високим рівнем правопорядку, можуть оминути законодавчі вимоги [293, 

с. 230]. 

З наведеного вище вбачається, що основним принципом правового 

регулювання лобіювання є забезпечення необхідних його стандартів при 

мінімальному втручанні держави в ці відносини, наданні громадськості і лобістам 

як найактивнішим їх представникам найбільш повної свободи дій та можливостей 

представляти свої інтереси. Цей принцип-дилема, що можна назвати 

«стандартизація-різноманіття», проявляється у протиставленні, з одного боку, – 

різноманіття форм і засобів лобіювання, його інноваційного характеру, та, з 

іншого боку, – необхідності встановлення рівних, прозорих правил 

представництва груп інтересів, непорушення існуючих демократичних процедур. 

Надмірне регулювання може звести нанівець корисні властивості лобіювання, 

обмежити представництво інтересів громадськості, загнати усю галузь у тінь. 

Повертаючись до вітчизняних реалій, українському законодавцю необхідно 

знайти баланс, який буде найкращим чином сприяти розвитку лобіювання в межах 

правового поля. Більшість зарубіжних країн досі продовжують експериментувати 

в пошуку такого балансу, тому жодне чинне законодавство не позбавлене своїх 

недоліків і не може претендувати на статус абсолютного стандарту в цих 

питаннях.  

Невисока ефективність згаданого вище першого підходу (цивільно-правове, 

договірне регулювання), яким нині рухається вітчизняна правова система та при 

якому законодавцем ігноруються питання лобістської діяльності, неодноразово 

висвітлювалась у юридичній літературі [294; 176]. Адже занадто великою 

розкішшю сьогодні є нехтування додатковими механізмами покращення якості 

державного управління та зменшення соціального напруження, які, до того ж, 

знижують витрати на утримання бюрократичного апарату. Проте при виборі 

способу та меж законодавчого закріплення правового механізму лобіювання в 

Україні думки дослідників розходяться [295, с. 5].  

Так, М. Оніщук вважає, що необхідно спочатку сформувати уявлення про 

цивілізоване лобіювання, а вже потім втілити відповідний інститут у 
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законопроекті [176, с. 7]. На думку В. Федоренка, інститут лобіювання буде 

дієвим лише за умови утвердження дієвої системи лобінгового законодавства, яка 

має включати закон про лобіювання, Кодекс поведінки лобістів, Етичні правила 

поведінки парламентарів, урядовців та державних службовців, а також 

законодавчі акти про конфлікт інтересів [92, с. 212]. Таку ж точку зору підтримує 

С. Чумаков, зазначаючи, що необхідний системний та комплексний погляд на 

зміни в законодавстві. І проблему корупції, публічності, відкритості для 

громадськості владних зв’язків із групами інтересів необхідно вирішувати не 

тільки профільним, спеціальним законом у сфері лобіювання, а й у всіх сферах 

життя, що торкаються цих питань [173]. Натомість В. Головко стверджує, що 

краще рухатися до мети вдосконалення законодавства малими кроками, ніж 

чекати на глобальні, одномоментні дії та не прогресувати взагалі. Поява легальних 

лобістів, на думку дослідника, дала б можливість розпочати реальний рух у бік 

розбудови більш цивілізованих відносин держави та бізнесу [174, с. 134]. М’яку 

форму правового регулювання також пропонують Е. Топалова і Н. Квєткіна, 

зазначаючи, що лобіювання є інститутом, який тривалий час був не відомий 

українському праву (що зумовлює неоднозначність його сприйняття як 

суспільством, так і парламентарями), а тому у короткостроковій перспективі на 

нормативно-правовому рівні доцільно передбачити запровадження реєстру 

(реєстрів) суб’єктів впливу, визначити органи, в яких такі суб’єкти можуть 

здійснювати свою діяльність, а також принципи взаємодії цих суб’єктів з 

органами публічної влади [175, с. 154]. Деякі ж дослідники навіть обґрунтовують 

прийняття закону про лобіювання як способу «боротьби з цим явищем» [296, 

с. 51]. С. Васильєва вважає доцільним регулювати лобіювання непрямим шляхом: 

забезпечення прозорості діяльності органів публічної влади і рівного доступу до 

інформації; інституціоналізація обговорення публічно-владних питань з широкою 

участю громадськості; формування інституту незалежної експертизи публічно-

владних рішень; дієва система вимог і заборон для чиновників, відносин останніх 

із представниками громадянського суспільства. Прийняття спеціального закону 

науковець вважає неможливим та непотрібним [178, с. 117].  
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Отже, на підставі усього викладеного можна сформулювати такі вихідні 

засади, в межах яких необхідно формувати вітчизняний правовий механізм 

лобіювання: 1) цивілізоване лобіювання є корисним, потрібним сучасним 

демократичним інститутом; 2) професійна галузь надання лобістських послуг в 

Україні відсутня; 3) за умов високого рівня корупції лобіювання як 

альтернативний, інформаційний вплив на чиновника є незатребуваним та 

економічно невигідним; 4) правове регулювання лобістської діяльності суттєво не 

впливає на рівень корупції, натомість 5) неефективне законодавство збільшує 

правовий нігілізм та ризик корупції; 6) жорсткі законодавчі обмеження щодо 

лобістів негативно впливають на слаборозвинуту галузь лобістських послуг та 

часто не дотримуються навіть в державах з дуже високим рівнем правопорядку; 7) 

правове регулювання лобістської діяльності в Україні потрібне насамперед як 

каталізатор становлення та розвитку такої галузі; 8) світові та вітчизняні тенденції 

ведуть до зменшення участі держави в регулюванні суспільних відносин. 

З огляду на це видається доцільним вітчизняному законодавцю обрати 

наведений вище другий підхід, тобто шлях нормативно-правового стимулювання 

розвитку лобістської діяльності. І найкращою формою такого регулювання буде 

прийняття відповідного закону. Хоча, виходячи з визначення закону як правового 

акта вищої юридичної сили, що приймається законодавчим органом і регулює 

найважливіші суспільні відносини в країні [297, с. 104], в питаннях регулювання 

ним лобістської діяльності можна виділити сильні і слабкі сторони. Так, завдяки 

складній процедурі прийняття та високому авторитету в суспільстві законодавче 

регулювання може бути найбільш стабільним каталізатором розвитку галузі 

лобіювання, сприятиме відповідній науковій та правотворчій роботі. З іншого 

боку, таке регулювання дуже негнучке, будь-які зміни чи доповнення вимагають 

багато часових затрат, що в умовах відсутності досвіду правового забезпечення 

цього молодого інституту може стати серйозною перешкодою. Цю проблему часто 

вирішують великим ступенем абстрактності законодавчих норм, коли вони 

закріплюють лише загальні положення, залишаючи усі деталі підзаконним актам. 

Проте оскільки в межах другого підходу переважаючим методом регулювання 
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буде диспозитивний, то названа проблема не буде суттєвою. Єдиним суттєвим 

недоліком даного підходу у вітчизняних реаліях є небезпека посилення 

лобіювання зовнішніх інтересів, тому це питання повинне бути ретельно 

продуманим законодавцем. 

Які ж положення повинен містити такий закон? По-перше, поняттєво-

категоріальний апарат лобіювання: визначення понять «лобіювання» або 

«лобістська діяльність», «суб’єкт лобіювання» («лобіст»), «об’єкт лобіювання», 

«клієнт (замовник) лобістських послуг». Ці норми будуть хорошим поштовхом 

для становлення та уніфікації відповідної термінології як у професійних колах, 

так і серед широкої громадськості. Крім того, обсяг кожного з понять є 

неоднозначним, тому відповідна законодавча діяльність викличе суспільний та 

науковий інтерес, без якого правове регулювання цих відносин неефективне. 

Можливо доцільним буде також запровадити українські замінники відповідних 

слів (наприклад «ґанок» замість «лобі» і т. д.). 

По-друге, закон повинен започаткувати добровільну державну реєстрацію 

лобістів з вільним доступом громадськості до реєстру. Відомості про лобіста в 

такому реєстрі повинні містити його ім’я, контактні дані, іншу інформацію, 

пов’язану з організаційно-правовою формою лобіста, а також зберігати історію 

надання ним лобістських послуг. Дані цієї історії заповнюватимуться лобістами 

самостійно, у процесі здійснення ними своєї професійної діяльності, та 

включатимуть найменування замовника (клієнта), його інтересів чи сфери 

діяльності, конкретний акт, прийняття якого лобіюється, а також розмір отриманої 

винагороди. Перелік цих відомостей, особливо останніх, необхідно максимально 

узгодити із зацікавленими сторонами, зокрема громадськістю та практикуючими 

лобіювання компаніями, оскільки від його чіткості та простоти залежить успіх 

усієї процедури добровільної реєстрації. Адже прозорість насправді не завжди є 

благом. Вона може як запобігати чи сприяти виявленню корупції, нечесної 

конкуренції тощо, так і перешкоджати відвертій і повній співпраці приватного та 

публічного секторів у питаннях формування державної політики. Тому позиції 

«за» і «проти» розширення переліку відомостей при реєстрації можуть бути 
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однаково обґрунтованими, а відповідні закони в правових системах, що 

запровадили реєстри лобістів, завжди є наслідком компромісу. І навіть якщо 

припустити, що прозорість лобіювання є абсолютним благом і чим її більше, тим 

краще, залишаються фізичні обмеження. Наприклад, який обсяг інформації може 

опрацювати громадськість (або інші зацікавлені особи – журналісти, конкуренти, 

партнери) у спосіб, що сприяє досягненню мети реєстрації – запобігти 

неправомірному чи неконкурентному впливу на суб’єктів прийняття владних 

рішень? Тобто в певний момент обсяг інформації в реєстрі може досягти межі, за 

якою він становитиме не засіб, а перешкоду в досягненні такої мети. Звісно, 

сучасні системи опрацювання баз даних дозволяють забезпечити ефективний 

пошук за необхідними реквізитами, проте проблема подачі чітко структурованої, 

всебічної та порівняльної інформації залишається. До цього варто додати, що 

надмірна прозорість лобіювання і складність наповнення очевидно не 

сприятимуть ефективному наповненню реєстру. 

По-третє, чи не найважливіше, необхідно передбачити конкретний обсяг 

прав та привілеїв, якими наділятимуться зареєстровані лобісти порівняно зі 

своїми колегами «у тіні». Це може бути: пільговий доступ до приміщень суб’єктів 

публічної влади; позачерговий особистий прийом; обов’язкове інформування 

лобіста чи консультування з ним з питань, відзначених ним при реєстрації як 

пріоритетні; розширений доступ до інформації; скорочений строк розгляду 

звернень; адміністративна відповідальність чиновника за порушення вказаних 

вище прав лобіста. 

І останнє. Зареєстрований лобіст повинен нести ризик відповідальності за 

подання чи внесення недостовірних відомостей до реєстру, невчасне внесення 

відомостей, а також за зловживання своїми правами або порушення професійної 

етики. Залежно від тяжкості вчиненого порушення санкція може передбачати 

призупинення чи припинення реєстрації, а також адміністративний штраф. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розв’язане нове наукове завдання, що полягає у виявленні 

природи правового механізму лобіювання, його особливостей у правових 

системах загального та континентального типу, європейських міждержавних 

правових системах та в Україні. 

Отримані в процесі дослідження результати дозволяють зробити такі 

висновки: 

1. Ознаки лобіювання: воно є формою представництва групових інтересів 

(інтересів зацікавлених осіб); метою лобіювання є задоволення інтересів 

зацікавлених осіб; суб’єктами лобіювання є уповноважені зацікавленими особами 

представники (лобісти та їх об’єднання); об’єктом лобістських дій є суб’єкти 

публічної влади; лобіювання здійснюється через цілеспрямований вплив 

представника зацікавлених осіб на суб’єкта публічної влади; здійснюється цей 

вплив за допомогою різних засобів, зокрема правових; результатом лобіювання є 

офіційні акти (як дії, так і документи). 

Лобіювання – це цілеспрямований правомірний вплив представника 

групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою відображення в офіційних 

актах інтересів зацікавлених осіб. 

Структура лобіювання: мета – задоволення інтересів відповідних суб’єктів; 

суб’єкт – представник інтересів (лобіст); об’єкт – суб’єкт публічної влади (органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові 

особи, інші суб’єкти при здійсненні ними офіційних владних функцій); сама 

активність – вплив та інші форми активності, що відбуваються окремо чи 

безпосередньо поряд із впливом (виявлення, узгодження лобійованого інтересу, 

підготовка до впливу, взаємодія з іншими суб’єктами лобіювання тощо); засоби – 

економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, правові тощо інструменти, що 

використовуються для досягнення мети лобіювання; результат – офіційні акти (як 

дії, так і документи). 
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2. Умови формування та функціонування інституту лобіювання: 

поліцентрична політична система; компроміс суспільних інтересів; 

демократичний характер політичної системи; наявність реально діючих відносно 

незалежних гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової); сильний парламент і 

наявність інших органів представницької влади і самоврядування; дієва (чи хоча б 

діюча) опозиція; відносно розвинуте громадянське суспільство; розвинута система 

масової інформації і комунікації, що функціонує в умовах гарантованої свободи 

вираження думок і поглядів. 

3. Ознаки правового механізму лобіювання: є системою правових засобів 

лобіювання; має цілеспрямований характер – закріплення інтересів зацікавлених 

осіб в офіційних актах; є юридичною конструкцією впливу представника 

групових інтересів на суб’єкта публічної влади; забезпечує процедуру 

лобіювання, в ході якої здійснюється застосування правових засобів. 

Правовий механізм лобіювання – це система правових засобів впливу 

представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою закріплення 

в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

4. Правові засоби лобіювання – це правові явища, використання яких 

представником групових інтересів для впливу на суб’єкта публічної влади 

повинне забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Класифікувати правовові засоби лобіювання можна за: видом правового явища 

(нормативно-правові акти, юридичні факти, акти тлумачення тощо); функцією (основні 

та додаткові); предметом (суб’єктні та об’єктні); складом (прості і складні); 

походженням (загальні і спеціальні); характером (уповноважуючі, зобов’язуючі та 

забороняючі). 

5. Особливості правового механізму лобіювання у правових системах 

загального типу: наявність законів про лобіювання; правові засоби лобіювання 

більш різноманітні; закріплення інтересів зацікавлених осіб здійснюється як у 

джерелах права, так і в правозастосувальних та правотлумачних актах різних 

суб’єктів публічної влади; юридична конструкція вирізняється неформалізованим 

переліком суб’єктів лобіювання, вимоги до яких закріплені в джерелах права, та 
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великим обсягом об’єктів впливу – суб’єктів владних повноважень, зокрема 

органів судової влади; процедура лобіювання регулюється джерелами права, 

зокрема локальними нормативними актами – кодексами поведінки, етики тощо. 

6. Особливості правового механізму лобіювання у правових системах 

континентального типу: фрагментарність, розпорошеність правових засобів, за 

винятком небагатьох держав, які формалізували лобіювання; переважає 

лобіювання нормативно-правових актів парламенту; перелік суб’єктів лобіювання 

часто формалізований шляхом створення консультативно-дорадчих установ при 

суб’єктах публічної влади, а лобістський вплив в основному концентрується на 

законодавчому органі; процедура лобіювання здебільшого забезпечується шляхом 

жорсткого регулювання поведінки суб’єктів публічної влади у відносинах з 

лобістами; 

7. Особливості правового механізму лобіювання в європейських 

міждержавних правових системах: правові засоби не повністю забезпечують 

лобістську діяльність, при цьому можуть мати загальнообов’язковий або лише 

рекомендаційний характер; лобійований інтерес фіксується в інституційних актах; 

відсутня обов’язкова реєстрація та звітність лобістів, об’єктом лобіювання є усі 

інституції міжнародної організації, їх члени, посадові особи та інший персонал, а 

також національні органи держав-учасниць, що беруть участь в розробці і 

реалізації політики такої організації; процедура лобіювання забезпечується 

шляхом регулювання поведінки суб’єктів публічної влади у відносинах з 

лобістами. 

8. Подібні ознаки правового механізму лобіювання у правових системах 

загального, континентального та європейського міждержавного типу: основні 

засади лобіювання закріплені в провідних джерелах права; усі правові системи 

містять певний набір правових засобів лобіювання; офіційними актами, в яких 

закріплюються інтереси зацікавлених осіб, здебільшого є джерела права; 

юридична конструкція лобіювання має тенденцію до формалізації; усі правові 

системи містять положення, що регулюють процедуру лобіювання. 
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9. Правовий механізм лобіювання як цілісна конструкція станом на сьогодні 

в Україні відсутній: не визначений та не формалізований статус суб’єкта та 

об’єкта лобіювання; не формалізована процедура лобіювання (частково 

врегульована лише у сфері запобігання корупції); система правових засобів не 

повна та не впорядкована; лобіювання здійснюється зазвичай щодо центральних 

органів публічної влади з метою зафіксувати інтереси зацікавлених осіб у 

нормативно-правових актах. 

10. Моделями правового регулювання лобіювання в Україні можуть бути: 

ринково-договірне регулювання, саморегулювання, законодавче регулювання-

сприяння, законодавче регулювання-обмеження. Для України найбільш 

витребуваним видається законодавче регулювання-сприяння, що стимулюватиме 

професійну лобістську практику. 

При визначенні конкретної моделі враховується актуальний рівень 

економічного розвитку, правові традиції та культура, поширення лобістської 

практики. При цьому правове регулювання потрібно здійснювати з урахуванням 

таких засад: цивілізоване лобіювання є корисним, потрібним сучасним 

демократичним інститутом; правове регулювання лобістської діяльності суттєво 

не впливає на рівень корупції, натомість неефективне законодавство збільшує 

правовий нігілізм та ризик корупції; жорсткі законодавчі обмеження щодо лобістів 

негативно впливають на слаборозвинуту галузь лобістських послуг та часто не 

дотримуються навіть у державах з дуже високим рівнем правопорядку; правове 

регулювання лобістської діяльності в Україні потрібне насамперед як каталізатор 

становлення та розвитку такої галузі; світові та вітчизняні тенденції ведуть до 

зменшення участі держави в регулюванні суспільних відносин. 

11. Пропоновані проекти законів про лобіювання в Україні мають характерні 

дискусійні питання: правильність визначення природи лобіювання; виправданість 

обмеження права особи на звернення; запровадження дієвих стимулів дотримання. 

Закон про лобіювання в Україні повинен містити такі положення: поняттєво-

категоріальний апарат лобіювання; добровільна державна реєстрація лобістів з 

вільним доступом громадськості до реєстру; конкретний обсяг прав та привілеїв, 
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якими наділятимуться зареєстровані лобісти порівняно з незареєстрованими; 

відповідальність за подання чи внесення недостовірних відомостей до реєстру, 

невчасне внесення відомостей, а також за зловживання своїми правами або 

порушення професійної етики, що передбачатиме призупинення чи припинення 

реєстрації, а також адміністративний штраф. 
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