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современном мире. Это делает опыт египтян важным и актуальным 
для изучения и анализа.
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ОБ’ЄКТИ ІНСТИТУТУ ЛОБІЮВАННЯ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Об’єкт лобістської діяльності виступає не менш важливою 
складовою інституту лобіювання аніж його суб’єкт. Забезпечення 
інтересів замовників лобіювання можливе саме шляхом впливу ло-
бістів на державні органи чи органи місцевого самоврядування, які 
й виступають об’єктами лобіювання.

Етимологічно термін «об’єкт» походить від латинського сло-
ва «objectus» (предмет) та у сучасному розумінні означає предмет, 
явище, на які спрямована якась діяльність [1, c. 803]. Таким чином, 
уявляється, що під терміном об’єкт лобіювання варто розуміти пев-
ний орган чи установу на яку лобіст здійснює вплив задля досяг-
нення для його замовника (клієнта) певного результату.

Дослідники інституту лобіювання, на жаль, не мають єдиного 
розуміння поняття «об’єкт лобіювання». Так, на думку С. П. Сиро-
тенка об’єктом лобіювання є елементи державно-політичної систе-
ми, якими є органи законодавчої та виконавчої влади різного рівня 
[2, c. 5].

В свою чергу, об’єктом лобіювання для В. Ф. Нестеровича є 
органи державної влади й органи місцевого самоврядування, а та-
кож їх посадові особи [3, c. 15].

Р. М. Мацкевич розуміє у якості об’єкту лобіювання органи 
державної влади України, законодавчої та виконавчої гілок, міст, 
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областей та Автономної Республіки Крим, органи місцевого само-
врядування [4, c. 13].

На думку Т. Ю. Богині, об’єктом лобіювання є ті інститути, 
від яких залежить прийняття необхідного рішення. Виходячи з ви-
значення поняття «лобізм», наведеного дослідницею, визначення 
об’єкт лобіювання набуде наступного вигляду – це суб’єкт владних 
повноважень на який здійснюється вплив групами інтересів з ме-
тою корегування або сприяння прийняттю ними владних рішень 
[5, c. 548]. 

В. О. Дягілєв надає наступне визначення досліджуваному по-
няттю: конкретний орган державної влади, місцевого самовряду-
вання, їх посадових осіб, щодо яких (якої) суб’єкти лобістської ді-
яльності вчиняють лобістські дії з метою вплинути на діяльність 
зазначеного владного органу чи посадової особи таким чином, 
щоб останній прийняв рішення на користь лобістів або їх клієнтів 
[6, c. 32]. 

В свою чергу, у останньому на часі законопроекті «Про лобі-
ювання» в якості визначення об’єкта лобіювання розробники про-
понують нормотворчу діяльність Верховної Ради України. 

Очевидним є звуження кола об’єктів лобіювання виключно до 
Верховної Ради України. Крім того, зміщення акценту у визначенні 
із органу на його діяльність є вельми новим для теорії лобіювання 
та зумовлює необхідність його подальшого аналізу [7].

Таким чином, в якості узагальнюючого поняття об’єкта лобію-
вання зазначимо виступають державні органи та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові чи службову особу, щодо яких (якої) на 
яких лобістом здійснюється вплив з використанням правових мето-
дів і форм, маючи за мету представництво інтересів свого клієнта 
(замовника).
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ДЕМОКРАТIЯ ЯК ОСНОВНИЙ IНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА

Метою цієї статті є глибоке дослідження і аналіз взаємозалеж-
ності розвитку демократії та громадянського суспільства, виявлен-
ня певних закономірностей та прогнозування подальших тенден-
цій розвинення. Серед основних задач можна виділити визначення 
умов побудови громадянського суспільства i демократичної держа-
ви, як супутнiх категорiй; виявлення заходів для підвищення рівня 
суспільного та державного життя країни; спiввiдношення понять 
«громадянське суспiльство», «демократiя» i «правова держава». Ця 
тема є актуальною тому що в Україні сьогодні, як і в багатьох інших 
державах світу, особистість не користується усіма своїми правами 
та свободами, які гарантує держава та її основний закон, а грома-
дянське суспільство, в свою чергу є тією ступінню цивілізованос-
ті, до якої слід прагнути. I лише в сукупностi iз демократичним 
режимом вони можуть посприяти формуванню i затвердженню 
iдеальноi моделi держави – правової держави. Дана тема активно 
розглядається представниками різних наукових напрямків: філосо-
фами, юристами, політологами, соціологами. Серед яких: М.Уолцер 
та I. Шапiро, А.Уайтхед, Дж.Пірс, А.Фергюсон; Н. Михальченко, 
Ф.  Рудич, А. Пахарєв (укранськi дослiдники).

У зв’язку з тим, що термін «громадянське суспільство» не є чіт-
ко визначеним, я пропоную розглядати його в цій статті відштовху-


