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18.1. Теорія групових інтересів у політичній науці
У просторі сучасної представницької демократії діють різноманітні соціальні
суб’єкти, що формують багатоманітну мережу стосунків у суспільстві. Це створює
засади плюралістичного суспільства. У буквальному перекладі «плюралізм» (від лат.
pluralis) означає множинність, багатомірність, багатоманітність. Практичне втілення
принципу плюралізму в демократичних суспільствах спрямоване на репрезентацію
інтересів соціальних груп та індивідів у політичних процесах. Американський
політолог Роберт Даль зазначає, що для плюралістичної демократії важливими є
організаційні та правові межі діяльності груп, які прагнуть захищати свої інтереси,
виступаючи на політичній арені як організовані сили1. Завдяки організації громадяни
отримують можливість впливати як на окремих політичних діячів, так і на сам процес
прийняття рішень органами державної влади. Суперництво за представництво та
захист групових інтересів складає невід’ємну частину політичного життя
демократичних країн.
Уряди різних країн по-різному реагують на діяльність груп інтересів:
створюють рівні умови для їх діяльності, надають перевагу одним із них і обмежують
інших або взагалі намагаються звузити масштаби впливу груп інтересів на органи
влади. В цьому проявляється рівень їхньої демократичності. У країнах, що
здійснюють перехід до демократії і не мають міцних демократичних традицій,
формування організаційного плюралізму та певної моделі групової політики –
складний і суперечливий процес, якому, однак, немає альтернативи. Тому важливого
значення тут набуває вивчення теоретичних основ та практики становлення і
функціонування групової політики в розвинених демократіях, де, як зазначає відомий
політолог-компаративіст Аренд Лійпгарт, в основному діють відповідальні перед
народом уряди, що намагаються виробляти політику з урахуванням розмаїття потреб
та інтересів, які існують у суспільстві.
Теорія групової політики має доволі тривалу історію розвитку, але частина
понять, що їх вона використовує, ще й досі недостатньо чітко визначені. Узяти хоча б
такі ключові поняття, як лобізм, групи тиску та групи інтересів, які зазвичай
використовують як синоніми, хоч кожне з них має свої нюанси, описуючи певну
форму політики захисту групових інтересів та їх взаємодії з державними структурами.
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Наявність різноманітних пояснень і суперечливих оцінок діяльності груп інтересів
свідчить про складну природу та неоднозначність наслідків групової політики, без
якої, проте, не обходиться жодна з сучасних демократичних держав.
Першим теоретиком плюралістичного суспільства
вважають Джеймса Медісона, одного з батьків
американської конституції, автора Білля про права,
четвертого Президента США. У 10-му випуску
знаменитого «Федераліста» (видання, що агітувало за
ратифікацію Конституції штатами) він слушно
стверджував, що конфлікти інтересів є природним
явищем для людини і суспільства; що, прагнучи
захистити свої інтереси, люди об’єднуються у певні групи
– фракції; що неможливо подолати тенденцію до
фракційності в умовах свободи, а тому треба прагнути до
нейтралізації її негативних наслідків.

Джеймс Медісон (17511836)

Репродукція портрета з кн.: Frantzich,
Stephen E. and Stephen L. Persy. American
Government. The political Game. – Madison
(Wisc.), 1994. – C. 43.

У ХХ ст. у межах плюралістичної концепції влади та управління були
проаналізовані складні процеси боротьби груп інтересів між собою і за вплив на
владу, сформульовані принципи плюралістичного суспільства (такі, як наявність
незалежних від держави асоціацій, їх відкритість, рівне право на представництво своїх
інтересів), вивчені різні чинники та засоби впливу груп інтересів на політику.
Американський теоретик Роберт Даль визначив плюралістичну демократію як
поліархію, тобто правління багатьох, за якого влада роз-зосереджена поміж різними
центрами впливу, а представники різноманітних груп мають можливість вільно
представляти і захищати свої інтереси та погляди. Загалом ідеї інтересу, плюралізму
інтересів, а також груп інтересів як головних учасників політичного процесу стали
ключовими у розвитку теорії демократії у ХХ ст.

18.2. Сутність і різновиди груп інтересів
18.2.1. Визначення груп інтересів
Сутність і специфіку груп інтересів можна краще зрозуміти через їх порівняння
з політичними партіями. І ті, й інші є виразом плюралізму сучасних складних
суспільств. Вони є організаціями, що їх створюють задля репрезентації інтересів, які
існують у суспільстві на владному рівні. Проте найголовніша мета партій – здобуття і
здійснення влади в державі. До їх функцій належить агрегація, акумулювання
інтересів, узгоджених з політичною орієнтацією та ідеологією партії, що
задекларовані у їхніх програмних документах і мають публічний (загальносуспільний)
характер.
Групи інтересів, на відміну від партій, як правило, не змагаються за владу та за
безпосередній контроль над нею. Для них політична влада – не мета, а засіб, за
допомогою якого вони намагаються задовольнити свої потреби та інтереси. Крім того,
діяльність груп інтересів не завжди має публічний характер. Вони можуть
об’єднуватись заради вирішення вузько групових проблем у такий спосіб, який інколи
не узгоджується або й прямо суперечить загальносуспільним інтересам.
У сучасній політології групами інтересів вважають лише такі об’єднання, які
перебувають поза владою, не є суто політичними утвореннями та намагаються
впливати на систему влади заради своїх власних потреб. Маючи певну автономію від
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уряду чи політичних партій, групи інтересів чинять тиск на них з метою
відображення своїх вимог у публічній політиці. Тому у своїй діяльності вони
виступають як групи тиску, і більшість політологів не роблять різниці між поняттями
«група інтересів» та «група тиску».
З точки зору теоретика групової політики Дж. Уілсона, групи інтересів (або
групи тиску) – це організації, що шукають канали впливу на уряд, але, на відміну від
політичних партій, не мають наміру його контролювати. Вони є ланкою зв’язку,
своєрідною трансмісією між суспільством і державою2. Можна сказати, що групи
інтересів – це функціональні об’єднання, які намагаються виконати одну або
обмежену кількість функцій; вони не прагнуть сформувати уряд або увійти до його
складу3. Крім того, деякі з груп інтересів взагалі не піднімаються до рівня політики,
залишаючись неполітичними організаціями, котрі лиш опосередковано виконують
функцію політичної соціалізації та – інколи – політичної мобілізації населення. Групи
інтересів зазвичай є добровільними організаціями, хоча деякі з них можуть мати і
обов’язковий характер4, що пов’язано з явищем корпоратизму, про яке буде сказано
пізніше.
Підсумовуючи сказане, можемо дати таке визначення груп інтересів:

Групами інтересів називають такі об’єднання людей (колективи
та організації), які побудовані за принципом добровільності та
спільності інтересів, формально чи неформально структуризовані,
намагаються задовольнити свої потреби та вимоги шляхом взаємодії з
політичними інститутами і впливу на них.
Хоч групи інтересів відрізняються від політичних партій за своїми цілями та
характером діяльності, між цими суб’єктами політичного процесу існують відносини
трьох типів:
1) партія залежить від груп(и) інтересів. Так буває, коли в основі зародження
партії лежить діяльність певного об’єднання (профспілки, політичного клубу);
2) групи інтересів залежать від політичної партії. Така модель частіше
притаманна тоталітарним системам, де групи не є активними захисниками своїх
інтересів;
3) рівноправне співробітництво партій та груп інтересів.
У межах кожного типу групи інтересів мають різні організаційні форми та
можливості для виконання своїх функцій. Різноманітність організаційних форм
знаходить свій вираз у поняттях, якими їх позначають: «об’єднання», «асоціація»,
«спілка», «організація», «клуб», «рух», «комітет» і таке інше.
18.2.2. Типи груп інтересів
Важливим аспектом аналізу груп інтересів є їх класифікація. Вона допомагає
визначити суспільну роль цих груп, передбачити можливі напрями та наслідки їх
активності. Класифікація здійснюється на підставі різних критеріїв. Найголовнішими
з них є: мета і спрямування групової діяльності, ступінь організованості та відкритості
групи. Відповідно до цих критеріїв виділяють захисні, проблемні та інституційні,
жорстко організовані і розмиті, явні і приховані.
1. Спілки інтересів. Це найбільш поширені та типові групи інтересів, що їх
створюють задля артикуляції, захисту і задоволення власних потреб та інтересів. Вони
мають чітку формальну структуру і визначений правовий статус. До таких груп

Wilson G. Interest Groups – Oxford and Cambridge (Mass.): Blackwell, 1990.
Короткий Оксфордський політичний словник. – К.: Основи, 2005. – С. 249.
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належать профспілки, бізнесові спілки (наприклад, Українська спілка промисловців та
підприємців), молодіжні, жіночі, етнічні, релігійні об’єднання, товариства споживачів
та інші. Іноді до спілок інтересів відносять лобістські організації та групи тиску.
Проте, як побачимо далі, вони мають свою специфіку.

Американські жінки протестують проти рішення уряду перевозити дітей до
школи автобусами заради десегрегації, тобто створення змішаних у
расовому відношенні учнівських колективів (1970-і роки).
З кн.: Karl A. Lamb. The People, Maybe Second edition. North Scituate (Mass.):
Duxbury Press. – 1974. – P. 11.

2. Групи тиску. Для захисту свої інтересів кожна група інтересів використовує
певний спосіб тиску на владу, і звідси виникає поняття «груп тиску». Існує два
основних підходи до його розуміння. Прихильники одного з них відносять до груп
тиску будь-які об’єднання, котрі чинять тиск на владу заради підтримки чи зриву
певних політичних рішень. У такому сенсі групи тиску – це просто групи інтересів у
дії. Прихильники іншого підходу відносять до цієї категорії тільки ті групи інтересів,
які уникають ініціативних пропозицій щодо нових законів, а виступають лише «за»
або «проти» певного рішення чи певної дії, чинячи тиск задля його прийняття або
неприйняття, проведення чи не-проведення.
3. Лобістські групи та індивідуальні лобісти – формально зареєстровані або
тіньові об’єднання, спілки та контори (бюро), які допомагають певним групам
інтересів розв’язувати свої проблеми, використовуючи зв’язки, минулий чи набутий
авторитет у «коридорах влади». Особливість цих груп або окремих діячів полягає в
тому, що вони займаються посередницькою діяльністю, яка зорієнтована виключно на
політичну владу. Активність лобістських організацій зазвичай зосереджена в
законодавчих органах влади (хоча існують також поняття урядовий лобізм та
президентський лобізм). Лобісти зазвичай уникають зайвої публічності і діють у
формі тіньових чи напівтіньових організацій. Проте в деяких країнах, як, наприклад, у
США, Канаді, Великобританії, лобізм є юридично визнаним, тоді як в інших,
наприклад, у Франції, він перебуває під забороною.
4. Інституційні групи виникають на основі і в межах суспільних інституцій:
міністерств, армії, поліції, партійного апарату, церкви і таке інше. Ці інституції мають
як формально визначені функції та цілі, так і специфічні відомчі інтереси, які вони
можуть відстоювати («лобіювати»), використовуючи свій статус і можливості. Вплив
інституційних груп інтересів на політичну владу часто є прихованим, а їх активність
стає найбільш помітною при розподілі суспільних ресурсів – під час обговорення
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державного бюджету, при встановленні шкали оплати праці, пільг щодо
оподаткування тощо.
5. Проблемні групи – це рухи за громадянські права, за зміну конституції, за
надання допомоги вразливим групам населення чи потерпілим від якогось стихійного
лиха і т. д. Такі громадські об’єднання прагнуть сприяти розв’язанню певної
суспільно значущої проблеми, а не просто захищати свої групові інтереси. Розгляд
їхньої діяльності найчастіше відносять до проблематики функціонування
громадянського суспільства.
6. Громадські ініціативи – локальні добровільні організації, діяльність яких
безпосередньо націлена на проведення певних політичних акцій чи прийняття
політичних рішень на засадах прямої демократії. Вони формуються за місцем
проживання з людей, які безпосередньо зацікавлені у вирішенні певних питань:
охорона навколишнього середовища, транспорт, освіта, місцеве будівництво і таке
інше. Водночас вони можуть розширити постановку своїх питань, надавши їм
політичного характеру (вимагаючи, наприклад, широкого самоврядування,
обговорення діяльності того чи іншого депутата парламенту чи місцевих органів
влади тощо).
Існують також інші різновиди суб’єктів захисту групових інтересів:
неформальні об’єднання людей на підставі спільного статусу та різноманітних
неполітичних зв’язків: родинних, сімейних, етнічних та інших. Інтереси таких груп
репрезентують голови сімей, кланів, неформальні релігійні та інші лідери; так звані
аномійні групи – тимчасові об’єднання, що виникають спонтанно, як реакція на ту чи
іншу ситуацію, і відрізняються слабкою і нестійкою структурою, відсутністю
постійних організованих колективних дій та короткочасним існуванням. Це – натовпи,
що беруть участь у стихійних мітингах, заворушеннях, маніфестаціях тощо. Їм
властива ірраціональність, звернення до заходів насильницького характеру (звідси –
аномійність як відхилення).
Незважаючи на відмінності та множинність груп інтересів, їм усім притаманні
певні спільні риси, а саме:
 колективний характер діяльності;
 добровільність об’єднання;
 хоча б спорадичне здійснення впливу на політичну владу;
 відсутність претензій на здобуття політичної влади.
Саме за цими ознаками ми й відрізняємо їх від усіх інших угруповань у
суспільстві.
Найбільш поширеною формою захисту
інтересів робітників різних галузей
промисловості, а також сфери обслуговування,
системи освіти тощо з давніх часів є страйк –
організоване припинення роботи до
задоволення вимог, що їх висувають страйкарі.
На фото: початок страйку на американській
автомобільній фірмі «Дженерал моторс»,
організованого профспілкою «Об’єднані авторобітники» (United Auto Workers – UAW) у
вересні 2007 р.
(Джерело: The Economist. 2007. – September 29.
– P. 65).
http://www.economist.com/business/displaystory.c
fm?story_id=9867832)
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18.2.3. Функції груп інтересів та способи їх впливу на прийняття владних
рішень
Подібними для різних груп інтересів є також виконувані ними суспільні
функції. До них, зокрема, належать:
 формулювання та артикуляція різноманітних суспільних інтересів;
 інтеграція груп;
 здійснення тиску на суб’єкти прийняття рішень, у тому числі проведення акцій для
захисту інтересів власними силами (страйків, пікетів, акцій громадянської
непокори тощо);
 інформування органів влади про наявні інтереси та необхідність їх врахування при
нормотворчій діяльності;
 формування політичних еліт;
 політична соціалізація громадян.
Три перші функції спрямовані на захист інтересів соціальних груп у
протистоянні з іншими групами (наприклад, робітників проти підприємців) та на
владному рівні. Вони можуть бути реалізовані тільки через вплив на прийняття
рішень, які зможуть змінити становище групи. Головними об’єктами такого впливу є
підприємці та державні інститути: уряд, парламент, місцеві органи влади та
управління.
Способи впливу бувають різні, і їх вибір великою мірою залежить від того, які
ресурси може використати та чи інша група у своїй діяльності. Крім того, це залежить
від мети, якої намагається досягнути група.
 Найважливішим ресурсом впливу, що визначає потенційну впливовість
групи, є її легітимність. Фактори легітимності різноманітні. Так, найбільш
легітимними для американських законодавців є бізнесові, фермерські, робітничі
(профспілки) та інші професійні структури загальнонаціонального масштабу.
Навпаки, відносно низький рівень легітимності мають групи сексуальних меншин та
деякі інші субкультурні формування.
 Другим ресурсом впливу є значимість акції групи інтересів з точки зору її
впливу на політичну, соціальну чи економічну стабільність. Страйки шахтарів,
працівників транспорту у великих містах можуть привести до важких економічних
наслідків для країни, тоді як страйк учителів з точки зору економічного ефекту може
не мати особливого значення. Невеликі наслідки зазвичай мають і дії різноманітних
груп підтримки.

 Третім важливим ресурсом, що його використовують групи інтересів, є їхні
політичні можливості, які своєю чергою залежать від фінансового,
організаційного, інформаційного забезпечення груп та їхньої чисельності.
Забезпечена група інтересів може зробити своєю власністю цілу газету чи
часопис, а незабезпечена не має коштів навіть на друк та розповсюдження
якоїсь листівки. Потужність фінансових ресурсів впливає на активність групи
інтересів, можливості її участі у різноманітних акціях, нарешті, на її
чисельність.
Кошти надходять з різних джерел (членські внески, державна підтримка,
благодійні пожертви тощо). Надання коштів може також здійснюватись у вигляді
замаскованого чи опосередкованого (внески у виборчі фонди) або явного (у вигляді
хабаря) підкупу політиків і чиновників. Організації, що представляють інтереси
крупного капіталу, воєнно-промислових та інших груп, мають великі можливості
щодо використання матеріальних ресурсів. Це забезпечує їм домінування на
політичній арені, яке містить загрозу для інших груп інтересів і для плюралістичної
демократії загалом.
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Важливим ресурсом політичного впливу груп інтересів є їхня чисельність,
мобілізаційна здатність і активність членів. Чисельність і мобілізаційна здатність
організації під час виборів є важливою для політичних партій, коли вони шукають
масової підтримки. Завдяки збору членських внесків і добровільних пожертвувань
матеріальні можливості та чисельність груп інтересів значно підвищуються.
В одних випадках групи діють через пряму взаємодію з владними структурами
чи окремими особами при владі; в інших – через парламентські та інші лобі; ще в
інших – звертаються до масових акцій протесту або підтримки. Широко
використовують групи інтересів і опосередковані впливи на владу – через засоби
масової інформації, формуючи вигідну для себе громадську думку, або через
політичні партії. Поряд з використанням традиційних політичних партій групи
можуть і самі організовувати тимчасові партії за інтересами, які є невеликими за
своєю чисельністю. Така практика, до речі, дуже поширена в Україні. Крім того,
групи інтересів прагнуть бути представленими у владній еліті, намагаючись отримати
посади для своїх представників на різноманітних рівнях державної влади.
Важливим способом здійснення політичного впливу
груп інтересів у США є фінансування виборчих
кампаній кандидатів через так звані Комітети політичної
дії – PACs (Political Action Committees). Серед зібраних
ними коштів можуть переважати як внески великих
організованих груп інтересів (таких, як Американська
федерація вчителів, Американська медична асоціація,
Національна стрілецька організація, Робітнича
міжнародна спілка Північної Америки тощо), так і
пожертви приватних осіб чи корпорацій. Займатись цією
діяльністю може будь-яке, інколи зовсім невелике
об’єднання людей, що його зареєстрували як РАС (для
того, щоб бути зареєстрованим, воно має зібрати лиш 5
тис. доларів).
Рис. з кн.: Frantzich, Stephen E. and Stephen L. Persy.
American Government. The Political Game. – Madison
(Wisc.), 1994. – C. 309.

18.2.4. Політичні лобі та лобіювання
Лобізм (як явище) чи лобіювання (як діяльність) є специфічним засобом
досягнення цілей груповими інтересами, який існує майже в усіх демократичних
країнах, але далеко не в усіх є легалізованим та легітимним. Саме слово «лобі» (від
англ. lobby – кулуари) у минулому означало проходи чи приховані галереї в
монастирях. У 40-х роках ХVII століття таку назву мав вестибюль та два коридори у
будинку Палати громад британського парламенту, куди депутати заходили
голосувати. Там вони зустрічалися з зацікавленими особами, яких не пускали до зали
засідань. Таким чином, семантично «лобіювання» – це неофіційний, кулуарний вплив
на законодавців.

Лобізм у традиційному значенні – це встановлення контактів з
представниками влади та передача їм повідомлень особами, що діють
не від себе, а від певної групи інтересів з метою вплинути на прийняття
владних рішень.
Таблиця 18.1. Техніки та напрями лобіювання
Заходи, що їх здійснюють групи інтересів
заради впливу на владні рішення
 створення груп тиску
 мобілізація ними населення задля тиску на

Діяльність професійних лобістів:
організацій та окремих осіб
 виступи в комітетах і комісіях парламенту
 участь у підготовці законопроектів на рівні
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законодавчий орган під час прийняття певних
законодавчих актів
 формування громадської думки через
соцопитування та ЗМІ
 організація кампаній тиску з місць (наприклад,
численні листи з вимогами та пропозиціями
виборців, що їх отримують депутати)
 «інвестування» своїх людей в органи влади
 контроль за виборчим процесом, у тому числі –
фінансування виборчих кампаній

виконавчої влади або пропонування своїх власних
розробок
 використання методів ‘public relations’ для
формування суспільної думки
 «робота» з депутатами для зайняття ними
«правильної» позиції під час дебатів (особисті
зустрічі, контакти, переговори)
 цілеспрямовані дії «своїх людей» (неофіційних
лобістів) в органах влади
 підкуп посадових осіб

В залежності від того, на яких суб’єктів прийняття рішень лобісти
спрямовують свій тиск, розрізняють парламентський, президентський та урядовий
лобізм. Стосовно політичної системи він може бути зовнішнім (тиск на органи влади
зі сторони) або внутрішнім (лобістами є депутати парламенту, члени уряду, оточення
президента, сам президент і т. д.). Одним із найбільш небажаних (хоч і
необов’язковим) наслідком лобістської діяльності вважають корупцію, до якої,
відповідно до інструкції ООН, належать такі явища:
1. Розкрадання, привласнення державної власності урядовцями та посадовими
особами;
2. Зловживання службовим становищем для отримання невиправданих переваг (у
першу чергу пільг) в результаті неофіційного використання офіційного
статусу;
3. Конфлікт інтересів між суспільним обов’язком та особистою користю.
Негативні наслідки лобіювання викликають його неоднозначне сприйняття як
на рівні політиків, так і суспільства в цілому. Заборонний підхід прирівнює лобізм до
злочинної діяльності і вимагає його виключення з політичної практики. Регулятивноправовий підхід розрізняє нелегальний і легальний методи лобіювання і по-різному їх
оцінює, вимагаючи протидіяти не лобіюванню, а корупції. Відповідно до домінування
цих підходів у різних країнах існує різний правовий статус лобістів і лобіювання: у
США, Канаді, Великобританії лобістську діяльність регулюють законодавчо. Деякі
закони з цього приводу є й у ФРН5. У Франції лобістська діяльність фактично
заборонена. У багатьох інших країнах законодавець на неї просто «закриває очі». З
посткомуністичних країн закони про регулювання лобізму прийняли Грузія, Литва,
Польща, Угорщина. В Україні також є деякі напрацювання щодо регулювання лобізму
(у тому числі й у вигляді законопроектів), хоч до їх обговорення у Верховній Раді
справа ще не дійшла.
Американські практики лобіювання
З метою поставити лобістську діяльність під контроль та виключити корупцію у
США 1946 року прийняли «Федеральний закон про регулювання лобізму». Його
головним положенням була вимога, щоб кожна організація, яка має намір лобіювати,
зареєструвала у Палаті представників та в Сенаті свого представника, тобто лобіста,
вказавши його цілі та витрати. 1995 року прийняли «Закон про відкрите лобіювання»
(The Lobbying Disclosure Act), який конкретизував процедуру реєстрації лобістів та їх
звітування (кожні півроку). За визначенням Сенату США, «лобіювання – це практика
переконування законодавців у тому, що вони мають запропонувати, прийняти чи

Тут, зокрема, діє закон, який вимагає обов’язкового друкування списків офіційних лобістів. Крім того,
питання лобістської діяльності регулюються регламентом діяльності німецького бундестагу та деякими
іншими законами. Кожен депутат зобов'язаний офіційно фіксувати свої минулі і теперішні контакти із
спілками, фірмами і таке інше. Особливою рисою німецького лобізму є тісні контакти з партіями. Різні
асоціації надають практичну допомогу партіям при розробці економічних розділів їхніх програм,
впливаючи на формування економічної політики і на прийняття певних рішень.
5
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відхилити законодавство або змінити чинні закони [в бажаному для лобістів напрямку].
Лобіст може працювати на групу, організацію чи галузь, надаючи інформацію щодо
законодавчих пропозицій з метою підтримати інтереси його чи її клієнта»*.
Основною формою лобістської діяльності є робота в комітетах, де формують зміст
законопроектів, а також вплив на дебати та слухання в парламенті. Головними лобістами
є депутати й службовці Конгресу (часто колишні), а також експерти, яких запрошують до
розробки проектів законів. Група інтересів, її лобісти та депутати встановлюють тісні
контакти, відбувається взаємодія на засадах взаємного обміну послугами. Лобіст через
формальні і неформальні канали впливу спонукає конгресмена чи сенатора до
ефективного представництва інтересів певної групи, а ті, лобіюючи такі інтереси,
очікують від даної групи фінансової чи організаційної підтримки на виборах.
Нині у Конгресі США зареєстрували біля 17 тис. лобістів. Існує навіть професійне
об’єднання лобістів (American League of Lobbyists). Серед найбільших лобістських
організацій – такі організації, як Національна Стрілецька Асоціація, «AARP» (раніше –
асоціація пенсіонерів, яка зберегла свою скорочену назву, але розширила сферу
діяльності, забезпечуючи надзвичайно широкий спектр послуг для людей віком понад 50років та об’єднуючи під одним дахом понад 200 організацій); Національна федерація
незалежного бізнесу, Американський ізраїльський комітет громадських справ; Асоціація
судових юристів Америки; АФП-КВП – найбільше профспілкове об’єднання та інші**.
*http://web.archive.org/web/20021203202009/http://www.fortune.com/lists/power25/index.html
**http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Lobbying_vrd.htm

Урядовий лобізм дозволяє впливати на початкову стадію розробки
законопроектів, які потім надсилаються до Конгресу, на прийняття адміністративних
рішень, а також на тлумачення законів виконавчою владою. Відгукуючись на
пропозиції лобістів, урядовці сподіваються після відставки отримати певне місце у тій
чи іншій корпорації або на якусь іншу винагороду.
Існує також поняття «зовнішнього лобіювання». Ним займаються численні
лобістські організації: юридичні фірми, агентства зі зв’язків з громадськістю,
юридичні й консультативні бюро, асоціації бізнесу і таке інше.
Під поняття лобіювання в наш час підводять дуже багато інших видів
діяльності, пов’язаних із захистом групових інтересів, аж до ототожнення його з будьякими формами захисту групових інтересів. При такому широкому трактуванні
лобізму профспілки займаються соціальним лобіюванням, організовуючи страйки та
інші масові акції; політичні партії, особливо утворені на клієнтельній (клановоолігархічній основі), лобіюють економічні та політичні інтереси фінансовопромислових груп (ФПГ) і т. д.
Існує також поняття «лобі» в розумінні неформальних широких спілок у
парламентах чи поза ними, які об’єднують свої зусилля, захищаючи інтереси певних
галузей (аграрне, нафтогазове лобі), регіонів (донецьке лобі у Верховній Раді України)
або й цілих країн (українське чи ізраїльське лобі в США, російське лобі в Україні
тощо).

Впливовість про-ізраїльського лобі в питаннях
зовнішньої політики США стала однією з
дискусійних тем після вторгнення США до
Іраку.
Фото з англійського тижневика «Економіст» до
статті про це лобі під назвою «Сильне, але не
настільки...» («Powerful, but not that powerful»)
Див.: The Economist. 2007. September 27th.
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm
?story_id=9861424.
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Використання багатоманітних легальних способів лобіювання на різних рівнях
політичного й управлінського процесу змушує деяких політологів вважати, що воно
перетворюється на невід’ємну частину політичного процесу у плюралістичних
демократіях з розвиненими механізмами групової політики.

18.3. Моделі групової політики (порівняльний аспект)
В залежності від розвитку громадянського суспільства та його взаємовідносин
з державою у різних країнах складаються різні моделі захисту інтересів, пов’язані з
пошуком найоптимальніших механізмів групової політики у специфічних умовах того
чи іншого суспільства.

Під моделями групової політики будемо розуміти теоретичні
конструкції, що відображають типові для певних країн принципи та
механізми представлення інтересів громадян, а також засоби їх впливу
на прийняття політичних рішень, що визначають специфіку групової
політики в цих країнах.
У політології виділяють наступні моделі захисту інтересів і групової політики:
плюралістичну, корпоративну, неокорпоративну та патронажно-клієнтельну.
18.3.1. Плюралістична модель захисту інтересів
Плюралістичну модель групової політики сформували у країнах розвинутої
демократії. Ліберально-демократичний підхід до оцінки ролі групових інтересів у
політичному житті знайшов свій сучасний вираз у теорії «плюралістичної» демократії.
Її положення чітко сформулював Роберт Даль, чию книгу «Хто ж править?» вважають
класичним дослідженням у цій галузі. Плюралісти вважають, що сучасним
розвиненим суспільствам притаманне перманентне протиборство багатоманітних груп
інтересів, яке не тільки не підриває стабільність соціальної (і політичної) системи, але
й сприяє її зміцненню. Вони стверджують, що для здійснення ідеалів плюралістичної
демократії потрібно, щоб існували такі умови:
 визнання, що всі люди, які усвідомлюють свої специфічні інтереси, мають право
вільно організовуватись, утворювати спілки та інші об`єднання заради їх захисту і
представництва ;
 конкуренція між групами інтересів є відкритою та чесною, й усі вони мають
рівний доступ до прийняття політичних рішень;
 у процесі прийняття політичних рішень уряд не надає переваги тій чи іншій групі6;
 групи інтересів і уряд чітко відокремлені одне від одного7.
Прихильники плюралістичного суспільства вважають головним його
здобутком те, що суспільні групи мають змогу виступати на політичній арені як
визнані суспільством і державою організовані сили. Організованість перетворює
громадян на суб’єктів політичного процесу, здатних діяти самостійно в межах
групової політики, захищати свої інтереси, витримувати протиборство з іншими
групами і мати шанс «бути почутими» нагорі владної піраміди. Чим більше є
зацікавлених груп і чим частіше перетинаються їхні вимоги, кажуть плюралісти, тим
краще для демократії. Адже в такій ситуації представникам зацікавлених груп
доводиться постійно вести переговори, заключати союзи, досягати згоди і,
відмовляючись від політики силового тиску, формувати політичну культуру
компромісів.

6

Dye Th. and Ziegler H. The Irony of Democracy. An Uncommon Introduction to American Politics. Seventh
edition. – Monterey, California: Brooks/Cole, 1987. – Р. 232.
7
Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Дантон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. –
М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 137.
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Головною особливістю плюралістичних, громадянських суспільств з точки
зору захисту групових інтересів є те, що люди тут добровільно об’єднуються в групи,
виходять з них, конкурують з іншими спілками та групами інтересів, а також
висувають свої вимоги державі як вільні, рівноправні індивіди, права яких захищені
конституцією і законами. Саме це відрізняє плюралістичну модель від двох інших
моделей – корпоратизму і клієнтелізму. Вона дає змогу громадянам захищати свої
інтереси та здійснювати контроль за владою, не допускаючи її узурпації.
Плюралістична модель представництва інтересів громадян втілена у багатьох
країнах розвинутої ліберальної демократії (Канаді, США, Великобританії, Італії та
інших). Тут надзвичайно розвинені різноманітні форми асоціативного життя та
групової суспільної діяльності8. Проте структура громадянського суспільства, ступінь
зрівноваженості в ній різних груп, наявність чи відсутність виразного домінування
певних інтересів у стосунках з державою ніколи не є ідеальними і залежать як від
епохи, так і від країни. Тому було б неправильним вважати, що саме плюралістична
модель є ідеальною моделлю групової політики. Критики цієї системи небезпідставно
вказують на такі її недоліки:
 порушення принципу рівних можливостей для всіх груп інтересів, про що свідчать
гучні викривальні справи стосовно зловживання різних компаній;
 економічну неефективність та можливий стагнаційній ефект політики реалізації
лише інтересів певних, а саме – найвпливовіших груп;
 гальмування активної соціальної політики – найефективніші реформи і соціальні
програми (наприклад, «новий курс» Ф.Д. Рузвельта) втілювалися в життя в умовах
жорсткого протистояння з найбільш впливовими групами інтересів.
Попри формальну рівність, що надана різноманітним соціальним групам у
представництві їхніх інтересів, наявність порівняно чесних правил гри під час виборів
та у процесах прийняття рішень, проблема втілення принципу справедливості у
політичному процесі усе ще залишається актуальною. Адже найбільшу перевагу в
представництві своїх інтересів мають групи з великими фінансовими можливостями.
Роль економічних ресурсів ще більше зростає у лобістській практиці, до якої
найчастіше вдаються фінансово могутні групи. Внаслідок цього навіть
найрозвинутіша плюралістична модель групової політики ставить під сумнів
дотримання принципів рівності та справедливості.
Незважаючи на вказані недоліки плюралістичної моделі, вона відповідає
традиції та політичній культурі деяких народів, а отже, не можна сподіватися, що
вони (скажімо, американці) змінять її на іншу найближчим часом. Проте їй кидає
виклик інша модель групової політики, найбільш розповсюджена в сучасній Європі, –
корпоративна, що історично відома у двох своїх формах: авторитарного корпоратизму
та ліберального неокорпоратизму.
18.3.2. Корпоратизм як спосіб (модель) урівноваження і захисту інтересів
Термін «корпорація» (від лат. corpus – тіло) виник у Середньовіччя, коли
корпорація була станово-професійною організацією цехового типу і захищала
інтереси своїх членів. Такі організації були «перехідною» ланкою між комунітарним
типом традиційного суспільства та модерним громадянським суспільством.
Належність індивідів до корпорації була вимушеною, вона вирішальним чином

Доказом готовності населення США до плюралістичної групової політики є існування понад 11 тис.
різноманітних груп інтересів, а також готовність понад 56% американців створювати групи для захисту
справедливості (Див.: Гончаров Д.В., Гонтарева И.Б. Введение в политическую науку. – М., 1996. – С.
116). Понад 60% громадян канадського суспільства організовані у групи інтересів (Див.: Perlin George.
Group Politics of the People // Democratic Process in Canada. CD-ROM Text, Kingston and Toronto: Queen’s
University and CBC-Newsworld, 1998).
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впливала на можливості їхньої професійної діяльності, а також захищала їхні
соціальні інтереси.
Відродження корпоративної діяльності в індустріальну епоху відомий
політолог Ф. Шміттер пов’язує з папською енциклікою Rerum Novarum 1891 р. і
поширенням 20 років раніше у країнах Центральної Європи системи промислових,
торговельних та аграрних палат. Після Першої світової війни корпоратизм виник в
етатиському вигляді corporazioni в Італії, а потім у подібних формах у Португалії,
Іспанії, Бразилії та Франції. За тоталітарних режимів лише корпоратизм мав
державний характер.

Корпорація – це інституціалізована замкнена група, що
монопольно розпоряджається своїми ресурсами, виконує певні
господарчі, адміністративні, воєнні і політичні функції і одночасно
відстоює і захищає специфічні колективні інтереси своїх членів.
Корпорація – це ієрархізована структура, в якій реальна влада
належить вузькому колу елітних груп, а внутрішні корпоративні
відносини будуються на засадах лояльності і особистої відданості
рядових членів верхівці корпорації.
Система представництва інтересів, що базується на корпоративних принципах,
– це і є корпоратизм. У ХХ столітті корпоратизм проявився у декількох основних
моделях, що залежали від характеру політичного режиму. Демократичним режимам
притаманний ліберальний корпоратизм або неокорпоратизм, авторитарним та
тоталітарним – державний. Крім того, кожна країна мала свій специфічний підвид
корпоратизму. Фашистський корпоратизм відрізнявся від нацистського, сталінський
від маоїстського тощо.
Ф. Шміттер визначає сучасний ліберальний (нео)корпоратизм як панування
обмеженої кількості примусових, ієрархічно ранжованих і функціонально
диференційованих груп інтересів, що монополізують представництво
відповідних сфер суспільного життя за підтримки держави, яку вона надає в
обмін на її участь у підборі лідерів та призначенні керівного складу цих груп
інтересів, а також у формулюванні їхніх вимог.
До специфічних рис неокорпоратизму політологи відносять:
участь організацій, що є виразниками певних групових інтересів, у політичному житті;
зростання впливу професійних представників групових інтересів на шкоду ролі
пересічних членів;
 привілейоване становище деяких організацій та їх широкі можливості впливу на
прийняття рішень;
 заміну конкуренції інтересів їх монополією в певних сферах, на які поширюються
корпоративні відносини.
Найбільш розвинутий неокорпоратизм у країнах із сильними соціал-демократичними
традиціями, культурною та мовною гомогенністю (див. табл. 18.2).
Таблиця 18.2.



Поширеність неокорпоратизму в демократичних країнах Заходу
найбільш
корпоративні

менш
корпоративні

наявні деякі риси
корпоратизму

найменш корпоративні

Австрія
Данія
Швейцарія
Німеччина
Фінляндія
Бельгія
Ірландія

Норвегія
Швеція
Нідерланди

Франція
Італія

Канада
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
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Неокорпоратизм – це демократична система представництва й узгодження
інтересів різноманітних фірм, асоціацій і організацій; система узгодження інтересів
трьох партнерів – держави, підприємців і профспілок; тактика певного примусу з боку
держави щодо інших учасників переговорів, у процесі яких визначають цінності та
пріоритети, пов’язані з загальнонаціональними інтересами; система міжкорпоративної
взаємодії, члени якої мають один перед одним обов’язки щодо виконання взаємних
угод.
Принципами корпоратизму є: пропорційне представництво усіх зацікавлених
сторін у спільних комітетах, комісіях, постійність їх статусу, прийняття рішень на
основі консенсусу, монопольне представництво інтересів певних асоціацій у деяких
сферах тощо. Вони не співпадають із засадами плюралістичної демократії (такими як
рівність, конкурентність), але більшою мірою узгоджуються з механізмами
консенсусної демократії, втіленої в політичних системах Австрії, Бельгії та
Швейцарії.
Використання неокорпоратиської моделі відносин держави та груп інтересів
поширюється в основному на відносини з представниками праці та капіталу і є
засобом для налагодження між ними стосунків соціального партнерства. Отже, воно
має свої межі і не знищує конкурентної боротьби під час виборчих кампаній. В інших
сферах громадського життя існують вільні, автономні групи та організації. Тому мова
йде про поєднання корпоратизму з плюралізмом, що є відображенням притаманного
сучасним суспільствам поєднання ринку із регулятивними функціями держави.
Неокорпоратизм можна також розглядати як спробу втілити у життя принципи
соціальної демократії та захисту інтересів громадян.
Головними перевагами корпоратиської моделі групової політики є:
 запобігання виникненню соціальних конфліктів між працею і капіталом;
 високий ступінь поінформованості сторін щодо своїх потреб;
 створення ефективних механізмів прийняття рішень, що враховують інтереси всіх
учасників відносин, поглиблення взаєморозуміння та співробітництва між ними;
 підвищення передбачуваності державної політики та зниження вірогідності
помилок у прийнятті рішень.
Неокорпоратизм як певна система представництва суспільних інтересів
підвищує керованість суспільними процесами, збалансованість бюджету,
ефективність фінансової системи, знижує рівень безробіття та настрої протесту,
стримує непропорційність політичного впливу нечисленних груп із великими
ресурсами, стабілізує політичні еліти і соціальний порядок. Водночас особливості
функціонування такої системи представництва інтересів суспільства ведуть і до
деяких негативних наслідків – як для організованих груп інтересів, так і для уряду, а
саме:
 функції представництва інтересів монополізують найбільші та найвпливовіші
організації;
 постійна робота з представниками державних структур іноді вимагає від
керівників цих організацій термінової реакції на вимоги уряду, прийняття
швидких компромісних рішень без узгодження з масами;
 самостійність прийняття рішень керівниками організацій знижує контроль за їх
діяльністю з боку рядових членів організації, функція яких полягає у підтримці
вже прийнятих рішень;
 падає активність рядових членів організацій щодо захисту своїх групових
інтересів;
 відбувається деяке зниження самостійності в діяльності уряду та обмеження
можливостей для прийняття альтернативних рішень;
 має місце певна олігархізація та бюрократизація державного апарату.
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Слід, проте, враховувати, що співвідношення переваг та недоліків
корпоратизму значною мірою залежить від активності членів захисних груп інтересів,
від культури населення і політичних еліт, від історичних та інших факторів. Загалом
корпоратизм у тих чи інших формах має широке розповсюдження в сучасному світі.
На думку Ф. Шміттера, під впливом неокорпоратиської практики відбувається
трансформація сучасних демократій, з’являються нові явища й тенденції у їх
розвитку. Зокрема, поряд з індивідами громадянські функції починають виконувати
організації, кожна з яких виступає як окрема дійова особа політичного процесу. Як
наслідок, «демократія стає все більше пов’язаною з «інтересами», усе більше
«організованою» й усе більш «непрямою»9.
9.3.3. Патронажно-клієнтельна модель групової політики
За недемократичних, особливо тоталітарних режимів існує так звана «керована
система» представництва групових інтересів, якій притаманні такі риси: кожен сектор
суспільства представлений лише однією групою; примусовість членства; ієрархічна
структура; підконтрольність владним структурам10.
У системах напів демократичних або таких, де політична демократія співіснує з
глибоким соціальним розшаруванням, концентрацією економічної влади в руках
невеликої кількості людей та правовою незахищеністю (напів конституційні режими),
найчастіше формуються відносини, що отримали назву патронажно-клієнтельних.
Вони забезпечують обмін благами між суб’єктами з неоднаковим суспільним
статусом і силою впливу: сильний, або патрон, пропонує захист (протекцію) і доступ
до дефіцитних ресурсів (земля, робочі місця, житло тощо) клієнтові; клієнт у свою
чергу надає підтримку чи послуги патронові (робота, виборчі голоси). Система
виглядає взаємовигідною, адже коли соціальна нерівність та залежність глибокі і
непорушні, нижчі суспільні верстви вважають кращим перебувати в залежності від
місцевого чиновника, політика або власника землі чи підприємства, ніж боротися
проти них без надії на успіх.
У патріархальному суспільстві клієнтелізм пронизує всі відносини між
індивідами та спільнотами, спільнотами та державою і є нормою суспільного життя. З
розвитком ринкових капіталістичних відносин, впровадженням свободи, правової
рівності та захищеності громадянських прав патронажно-клієнтельні стосунки
поступово перемістилися в периферійні сфери суспільства і перестали відігравати
вирішальну роль. Проте ще й зараз клієнтелізм притаманний багатьом суспільним
системам – від країн третього світу, де партійними босами часто є лендлорди або
вожді племен, які отримують голоси підлеглого селянства в обмін на певні блага від
центрального уряду, до місцевих «партійних машин» деяких американських міст.
Поширені такі відносини також в Італії, країнах Латинської Америки та Далекого
Сходу.
У східних країнах у ролі патрона часто виступає державний апарат з міцними
адміністративними механізмами розподілу ресурсів. Як наслідок, тут значно зростає
бюрократична корупція. В Італії головною причиною того, що клієнтелізм, який
здавна був домінуючою формою традиційних стосунків на півдні країни, згодом
поширився на всю політичну систему, було утвердження «напівконституційного
режиму», за якого суди, у тому числі й конституційний, залежать від політиків
(законодавчої і виконавчої гілок влади). Не маючи гарантованого захисту своїх прав,
пересічний громадянин звертається по допомогу до сильнішого «патрона» 11.
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Риси клієнтелізму:
нерівність суб’єктів у доступі до ресурсів;
патронаж;
наявність особистих зобов’язань або общинної солідарності між патроном і клієнтом;
боротьба патрона за контроль над політичними і економічними ресурсами з
використанням неправових засобів зміцнення його впливу (корупція);
партикуляризм інтересів;
наявність та впливовість прихованих груп інтересів;
порушення громадянських прав;
протидія впровадженню відносин громадянського суспільства.

У перехідних суспільствах, де зберігаються старі форми залежності від
чиновництва (бюрократії), а також формуються нові види підлеглості нуворишамолігархам, патронажно-клієнтельні стосунки не лише зберігаються, а й набувають
значного розповсюдження. Саме вони в умовах посткомуністичної України складають
загрозу утвердженню громадянської культури та демократії. Прояви клієнтелізму
зустрічаємо не лише у сфері стосунків представників еліти з народом, але й у
характері відносин між найвищими посадовими особами в державі, у способі
формування і діяльності великої частини партій. Патронажно-клієнтельні партії зі
своїми опікунами – «олігархами» протидіють незалежності виборців, формуванню
конкурентних механізмів захисту інтересів. Їх присутність у суспільних та політичних
відносинах в Україні дає підстави деяким політологам увесь режим називати
неопатримоніальним: заснованим на традиційних стереотипах взаємовідносин між
владою і народом, сильними світу цього та пересічними громадянами12.
Переходячи на рівень культури, менталітету, закріплюючись у вигляді
неформальних інституцій (неписаних, однак загальноприйнятних моделей поведінки),
патронажно-клієнтельні стосунки стають одним із найважливіших гальмівних
механізмів утвердження плюралістичної моделі захисту інтересів, яка найбільше
відповідає завданням консолідації демократії, а також спотворює корпоративістські
стосунки між працею, капіталом та державою, надаючи їм нерівноправного характеру.

18.4. Особливості формування груп інтересів у
посткомуністичній Україні
Без представництва інтересів громадян через групову політику неможливе не
лише зміцнення демократії, але й упровадження її основних базових принципів. Тому
для України як перехідного суспільства групова політика, її зміст, форми прояву,
рівень демократичності є однією з передумов руху до консолідованої демократії.
18.4.1. Спадщина комуністичного режиму
Упродовж існування незалежної української держави формування системи
представництва відбувається під тиском спадщини комуністичного минулого,
застарілих суспільних норм і зразків практики, що зберігаються упродовж тривалого
часу. В СРСР заборона на створення не залежних від комуністичної влади об’єднань
штовхала керівників різного рівня на пошук «тіньових» способів захисту інтересів
шляхом «вибивання» ресурсів та пільг для підприємств, галузей, місцевих громад та
регіонів. Функцію представництва інтересів приховано виконували директори
підприємств, партійно-господарські керівники з регіонів тощо. Існувала також
професія «штовхачів» (своєрідні «лобісти»), яких відряджали з місць до Москви

Таке трактування українського перехідного суспільства з його різноманітними формами
нераціональних залежностей і стосунків пропонує, зокрема, Олександр Фісун. Див.: Фисун А.А.
Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. – Харьков: Константа, 2006.
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домагатися виділення якихось додаткових ресурсів. Усе це мало прихований характер,
і пересічні громадяни, як правило, не мали інформації про цю діяльність, що її
неначебто здійснювали і в їхніх інтересах. Тим більше, що в реальному житті інтереси
керівників і рядових громадян зовсім не збігалися.
Водночас існували бюрократизовані структури та інституціональні групи
«захисту інтересів», які дають підстави деяким авторам інтерпретувати систему
відносин в СРСР як «бюрократичний корпоратизм». Кожна ланка виконавчої влади
(міністерства, відомства, їх підрозділи) мали свої сфери компетентності, а відповідно і
свій особливий інтерес у питаннях отримання ресурсів, що їх розподіляла держава. На
тлі таких особливих інтересів поступово сформувалися регіональні групи тиску, що
були пов’язані із спеціалізацією областей республік. Такими були, наприклад,
теперішні донецький та дніпропетровський клани, що зародилися ще за радянських
часів.
Інтереси низових ланок особливих інтересів перепліталися з інтересами
інституційних груп всередині владних структур. Тому зосереджені в надрах державної
машини групи інтересів були фактично ланками бюрократичного апарату, які вели
між собою постійну боротьбу. В умовах відсутності прозорості та публічної політики
головним правилом цієї боротьби була заборона на апеляцію до населення, на
самостійне звернення в ЗМІ тощо. Уся боротьба відбувалася «підкилимно» та
супроводжувалася складними інтригами в дусі так званого «візантизму». Головним
результатом таких заплутаних інтриг був перерозподіл впливу між групами. Норми та
правила «апаратної гри» значно звужували кількість її учасників, а переможці таких
протистоянь доволі часто застосовували репресивні заходи проти тих, хто зазнав
поразки. За умов прихованості цих процесів, відсутності будь-якої інформації про них
у пресі, виключеності громадян з процесів прийняття рішень і відсутності реального
контролю громадськості за його перебігом виникав ґрунт для чиновницького свавілля
й корупції як системного явища.
В умовах тоталітарного СРСР і його складової – УРСР незалежних, відкрито
діючих об’єднань, які могли б захистити власні інтереси, не могло бути за
означенням. У той період існували тільки такі організації, що їх створювали і які
діяли під контролем КПРС («привідні паси партії»). Їх головною функцією був не
захист інтересів громадян чи певних соціальних груп, а втілення в життя партійної
стратегії. Вони мали свій розвинений бюрократичний апарат, що перебував під
жорстким контролем держави та партійного керівництва13. Наприклад, профспілками
керувала ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок – з відповідною
ієрархією органів управління згори донизу, що були однією з ланок системи
«державно-бюрократичного корпоратизму».
Проте чи можна тодішні приховані «групи інтересів» та боротьбу між ними
вважати проявом соціального чи, тим більше, політичного плюралізму? З цього
приводу існують протилежні точки зору. Одна з них уже була охарактеризована вище.
Вона полягає в тому, що в СРСР був не плюралізм, а державно-бюрократичний
корпоратизм з дотриманням притаманних йому «тіньових» правил гри та патронажноклієнтельних форм залежності.
Другу позицію представляють дослідники, на думку яких в усіх індустріальних
суспільствах, незалежно від типу політичного режиму, діє своєрідний «залізний закон
плюралізму». Оскільки індустріалізація породжує групи з відмінними інтересами, то
неминуче виникає й прагнення їх захистити. В Радянському Союзі, на погляд
прихильників цього підходу, групи інтересів формувались на підставі професійної
діяльності (партійний апарат, господарчий апарат, мілітаристський апарат, юристи,
Перегудов С., Семененко И. Лоббизм в политической системе России // Мировая экономика и
международные отношения. – 1996. – №9.
13
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діячі культури та засобів масової інформації) та на ґрунті подібних політичних
орієнтацій (модернізатори, консерватори, догматики, ревізіоністи).
Третя група вчених стверджує, що постановка питання про плюралізм інтересів
за комуністичного режиму взагалі недоречна, оскільки тоді існувала монопольна
влада однієї жорстко ієрархізованої партії, яка не допускала найменшого сумніву
щодо правильності її політичної «лінії», а її верхівка сама вирішувала все і за всіх.
Стосовно України цей погляд знаходить підтвердження у політичній долі Першого
секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, що перебував на посаді 1963-1972 рр. Ось як
описує поведінку П. Шелеста канадський історик Орест Субтельний, який вважає
цього партійного діяча України непохитним комуністом, який не любив Заходу,
виступав за введення радянських військ до Чехословаччини і в деяких питаннях був
навіть консервативнішим за самого Л. Брежнєва.
Водночас: «Головною турботою Шелеста були економічні потреби України. Він вимагав
для України більшої ролі в процесі економічного планування в Радянському Союзі й не
виявляв великого ентузіазму до планів економічного розвитку Сибіру, який означав
зменшення інвестицій в Україну. Коли група українських економістів навела йому дані про
те, що в економічних стосунках із Радянським Союзом в цілому Україну обраховують,
Шелест став активним прибічником принципу паритету, за яким Україна мала діставати від
СРСР фонди, товари і послуги, що дорівнювали б вартості її внеску в СРСР.
Ще відвертіше захищав Шелест мовні й культурні права українців. У його промовах
лунали заклики «як найдорожчий скарб» берегти «прекрасну українську мову». 1965 р.
український міністр вищої освіти й близький прибічник Шелеста Юрій Даденков закликав
розширити вживання української мови в університетах та інститутах. А 1970 р. у своїй книзі
«Україна наша Радянська» Шелест поряд із описом вражаючих досягнень Радянської України
прямо чи завуальовано підкреслював історичну автономність України, прогресивну роль
козацтва. Шелест пишався тим, що з відсталого аграрного краю його республіка швидко
перетворилася на сучасне суспільство з передовою промисловістю й технологією».
Як пояснити таке «місництво» в дисциплінованому, досвідченому й щирому комуністі,
членові Політбюро – цього найвищого в Радянському Союзі органу влади? Цілком ймовірно,
що Шелест та його численні прибічники на Україні сприймали радянські заяви про рівність
націй за чисту монету. Вони не вбачали протиріччя між досягненням загальних цілей
радянської політики та модернізацією України і збереженням її культури. Аналогічно до
Скрипника в 20-х роках Шелест, напевно, вважав, що найефективнішим засобом забезпечення
успіху радянської політики на Україні є задоволення, а не придушення її економічних і
культурних потреб. Ймовірно також, що Шелест зробив висновок, що його особистий успіх в
управлінні залежить від співпраці з українською культурною, науковою й політичною елітою.
А це вимагало уваги до її специфічних турбот»*.
Субельний О. Україна: історія / Перекл. з англ. – К.: Либідь, 1991. – С. 442.

Не дивно, що такого захисника місцевих інтересів було звільнено за
звинуваченням у «м'якості» до українського націоналізму та потуранні економічному
«місництву», а його суперник і наступник Володимир Щербицький став дбати
насамперед про те, щоб забезпечити собі міцні позиції в очах центру.
18.4.2. Розвиток групової політики у посткомуністичному суспільстві
У посткомуністичній Україні створені правові і деякі соціально-економічні
передумови для розвитку організаційного плюралізму як первинної ознаки
демократичного представництва інтересів громадян. Проте такі чинники, як
неефективність реформ з точки зору створення середнього класу, недостатній рівень
соціальної структуризації населення, надмірне розшарування на багату верхівку, яка
монополізувала ресурси країни, і масу бідного населення, що мимоволі стоїть поза
межами «громадянського суспільства», не сприяють формуванню рівноправних
стосунків у представництві інтересів різних суспільних груп. Лиш незначна частина
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суспільства організована заради групового представництва своїх інтересів. І тільки
дехто, при потребі захистити порушені права, схильний звернутися до співгромадян з
пропозицією об’єднатись і виступити спільно заради розв’язання того чи іншого
питання.

Малюнок з «Львівської газети» (від 3 липня
2003 р.) до публікації К. Бондаренка
«Власники країни»
Приблизно так можна наочно представити наслідки проведеної у 90-х роках приватизації
та ринкових реформ в Україні: з одного боку – це «нувориші», «грошові мішки», яким
доступні ледь не всі земні блага. Вони мають свої кланово-олігархічні партії, ЗМІ та інші
впливові організації, і завдяки цьому в них не виникає жодних проблем із захистом своїх
інтересів на політичному рівні. З іншого боку – це велика маса зубожілого населення, яке
залежить від державних допомог, не прагне до організації і є прекрасною знахідкою для
політиків-популістів. Середній клас, здатний діяти за правилами і бути опорою правової
держави та плюралістичної демократії, усе ще складає від 10 до 15% населення.

Незважаючи на недостатню структуризацію суспільства за групами інтересів,
можна звернути увагу на низку ініціатив та протестів, за допомогою яких громадяни
намагаються вплинути на прийняття тих чи інших загальносуспільного чи місцевого
значення рішень, захистити себе чи свою громаду від свавілля бізнесменів,
чиновників чи інших впливових осіб або структур. Такими були страйки та походи на
Київ шахтарів за часів президентства Л. Кравчука та Л. Кучми, боротьба львівських
учителів (у тому числі й через суди) за виплату затриманої заробітної плати, а також
усіх належних надбавок до неї; в наші дні це виступи киян проти забудовників міста,
які порушують архітектурний та природний ландшафт міста тощо.
В країні діють такі захисні групи, як профспілки, фермерські об’єднання,
об’єднання підприємців, творчі спілки – журналістів, що доволі активно захищають
свободу слова, та менш активні спілки кінематографістів, художників, письменників;
об’єднання ветеранів війни, що воювали в складі протилежних армій, а також
організації, що займаються захистом прав колишніх репресованих комуністичним
режимом (вони належать до розряду підтримуючих). В Україні існує кілька сотень
правозахисних груп, що друкують бюлетені з різноманітною юридичною
інформацією, а також здійснюють моніторинг стану свободи слова та прав людини в
країні. Деякі з них мають міжнародний статус, наприклад, Харківська правозахисна
група на чолі з Євгеном Захаровим. Є також організації споживачів, жіночі та
молодіжні спілки й асоціації, об’єднання для боротьби проти СНІДу, проти вживання
наркотиків, організації, що турбуються про захист навколишнього природного
середовища, а також чимала кількість об’єднань етнічних та національних меншин.
Останні захищають не лише культурні, а й економічні та соціальні права
етнонаціональних громад, як-от Меджліс кримськотатарського народу.
Серед організованих (захисних і підтримуючих) груп інтересів є як стійкі, так і
тимчасові утворення. Останні виникають для вирішення якоїсь раптово назрілої
проблеми, протидії порушенню прав чи законодавчо встановлених правил
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впливовими групами або особами. Таким, наприклад, був рух протесту студентів у м.
Суми проти політично вмотивованого призначення нового ректора 2004 р.
Серед структурних елементів українського
суспільства найбільш активною та здатною до
мобілізації заради захисту своїх інтересів є саме
молодь. Такою вона себе показала на самому
початку боротьби за незалежність (згадаймо ще
раз резонансне студентське голодування 1990 р.),
такою залишається й упродовж першої декади ХХI
ст.
На фото: учасники студентського протесту проти
призначення ректором Сумського університету
некваліфікованої та неавторитетної людини, яка,
проте, була «своєю» для Голови Сумської ОДА В.
Щербаня. У такий спосіб керівник області прагнув
отримати контроль над політичною поведінкою
студентів напередодні і під час президентських
виборів 2004 р., однак йому це не вдалося.

Проблемні групи інтересів часто набувають форми відкритих рухів, до яких
можуть приєднуватись усі, кого турбує вирішення питання. Їх трактують як
об’єднання «за щось», за вирішення якогось питання. Ці групи є однією із
найсучасніших форм участі громадян демократичних країн у політиці, яка особливо
популярна серед молоді. На жаль, в Україні вони або від початку створення
політизовані, або дуже швидко політизуються, зайнявши нішу біля якоїсь партії, і
тому вироджуються як носії саме громадянської ініціативи.
Значну активність у захисті інтересів (явну чи приховану) відіграють
інституційні групи інтересів: церкви, частково – державні службовці та військовики.
Останні, щоправда, в Україні мають переважно «верхівкові», притому дуже
ідеологізовані об’єднання, тоді як серйозних акцій на захист рядових військовиків
фактично не проводиться. Що ж стосується церкви, то вона хоча й відокремлена від
держави, але її ієрархи намагаються взаємодіяти з урядом з метою захисту інтересів
своїх вірних. Крім того, сама держава робить кроки назустріч церкві – з метою
послаблення напруженості у міжконфесійному протистоянні та задля зміцнення
національної єдності.
Усі охарактеризовані вище групи відкрито заявляють про свої інтереси,
пропагують свої програми, прагнуть мобілізувати якомога ширшу підтримку
громадськості і вплинути на уряд. На жаль, їх слабкість та фрагментованість
проявляється в тому, що про їхню діяльність дуже мало відомо навіть зацікавленим
людям. Наприклад, найбільш поширений різновид захисних груп інтересів –
профспілки – в Україні також дезорганізовані та «тихі», зараз навіть менш помітні,
ніж 1990-их років.
Організований профспілковий рух в Україні існує
у вигляді
загальнонаціональних міжгалузевих профорганізацій та осібних галузевих профспілок
національного рівня. Усього діє чотири міжгалузевих об’єднання: Федерація
профспілок України (ФПУ), Національна конфедерація профспілок України (НКПУ),
Всеукраїнське об’єднання солідарності трудівників (ВОСТ) та Всеукраїнське
профспілкове вільне об’єднання солідарності трудівників (ВПВОСТ). Останні три
об’єднання діють як альтернативні ФПУ – правонаступниці ВЦРПС, яка діяла за
радянських часів.
ФПУ та інші профспілкові об’єднання виступають за соціальне партнерство та
переговорний процес між урядом, роботодавцями та робітниками, використовують
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можливості своїх депутатів у Верховній Раді та час від часу ініціюють акції протесту
(на зразок страйків гірників чи вчителів).
18.4.3. Кланово-олігархічні об’єднання та їх роль в українській політиці
Як бачимо, за час посткомуністичного переходу в Україні виникло чимало
різноманітних громадських організацій. Проте взаємодія між ними і політичною
верхівкою при владі є дуже слабкою. Недостатня розвиненість відкритих груп
інтересів, їх нездатність забезпечувати агрегацію соціальних груп, визначати моделі
представництва інтересів, впливати на розподіл ресурсів призводить до того, що
плюралістична та ліберально-корпоратистська моделі захисту інтересів поступаються
іншим, менш цивілізованим – перш за все таким, як клієнтелізм, патримоніалізм та
корупція14. Значний вплив на політичний процес мають тільки так звані «клани» –
політично-економічні групи, що належать до прихованих (тіньових) груп інтересів.
Вони стають найважливішими елементами сучасної системи представництва інтересів
в Україні поряд із парламентськими лобі, що будуються на засадах патронажноклієнтельних, земляцьких, родинно-кланових стосунків при незначному впливі
відкритих, організованих інтересів, керованих принципами політичного плюралізму15.
На думку деяких дослідників, в Україні склалася система адміністративноекономічних кланів, ядром яких є групи-шукачі ренти – структури державної влади,
адміністративно-управлінський апарат. Саме вони перерозподіляють різноманітні
ресурси (від матеріальних до адміністративних) з метою отримання прибутків – без
участі у відтворенні та оновленні ресурсів. Головним засобом досягнення їхніх цілей є
корупція та клієнтелізм16.
Корупція перетворилася на системоутворюючий фактор, що є основою
взаємодії приватної та публічної сфер, головним принципом групової політики.
Виникло замкнуте коло відносин між публічною та приватною сферами, що ставить
широке коло груп інтересів поза межі впливу на прийняття політичних рішень. Цьому
сприяють, з одного боку, тягар спадщини – довготривалого панування тільки
державної власності та патронажних відносин державно-бюрократичного типу у сфері
відстоювання інтересів, а з другого боку – процеси накопичення первісного капіталу,
що відбуваються некеровано. Безумовно, такі явища деформують механізми групової
політики, призводять до побудови піраміди «захищеності» лиш вузько корисливих
інтересів найбільш економічно могутніх груп. Їхня активність супроводжується
поглибленням криміналізації політичного процесу та псевдо-реформуванням
суспільства (прикладом може бути прийняття, скасування та відновлення
законодавства про «вільні економічні зони» у Донецькому регіоні).
Питання про асиметричний вплив цих груп на зміст політичних рішень, які
визначають курс державної політики, має прямий стосунок до питання про
політичний режим в Україні – про те, чи встановлена (або чи буде встановлена
найближчим часом) у державі певна форма олігархічного авторитаризму, чи все ж
таки має шанси на успіх усе ще слабка, але поки що жива плюралістична
представницька демократія.
Популярність тем «олігархи», «олігархізація» багато в чому пов’язана в Україні
з гучними скандалами навколо деяких політиків і бізнесменів, корумпованості влади
загалом. На рівні буденної свідомості олігарх – це людина, що володіє великим
капіталом, який був отриманий незаконним шляхом, і завдяки цьому капіталу має

O’Donnell G. Delegative Democracy // The Global Resurgence of Democracy (2 ed.), – 1996. – Р. 96-98.
Поліщук М. Актуальні проблеми дослідження політичного процесу в Україні // Політичний процес в
Україні: стан і перспективи розвитку / Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – С. 9-10.
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великий вплив на політику. Основне багатство розподіляють всередині певного кола
наближених до влади осіб, які діють лише у своїх власних інтересах.

Впливові за часів президентства Леоніда Кучми
олігархи київської та дніпропетровської групи Віктор.
Медведчук, Григорій Суркіс та Віктор Пінчук, які
відійшли від активної участі в політиці після
Помаранчевої революції. Проте, чи надовго?
(колаж «Української правди»)
- http://www.pravda.com.ua ) .

Слово «олігарх» походить від «олігархія», що
означає «влада небагатьох». Ще давньогрецький філософ
Арістотель вважав олігархію різновидом неправильної,
беззаконної влади, що здійснюється в інтересах правителів, а не всього народу, і
підкреслював, що олігархії «хворіють» частими державними заколотами, бо надто
велика влада тут зосереджена в руках декількох осіб чи сімейних кланів 17. За олігархії
мету державного правління (служіння благу всіх) підміняють правом володарів
великою власністю правити суспільством. Як в античні часи, так і тепер олігархи
борються за владу виключно у власних, а не суспільних інтересах. Вони діють,
спираючись на певним чином організовані групи людей, стосовно яких вони
виступають як патрони. У посткомуністичних країнах такі групи називають клановоолігархічними, а стосунки, які формуються у цих групах – патронажноклієнтельними. На таких засадах можуть виникати як неформальні об’єднання, так і
офіційно зареєстровані організації, партії і навіть парламентські групи та фракції.
У сучасному світі олігархи виникають там, де є певна фінансово-промисловополітична група (наприклад, «Газпром» у Росії) або декілька груп (СКМ – “Сістем
Кепітал Менеджмент”, ІСД – “Індустріальний союз Донбасу”, “Інтерпайп” та інші в
Україні), які контролюють не тільки цілі галузі виробництва, а й прийняття державних
рішень. Отже, олігархи – це можновладці, які використовують монополізовані ними
сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади, а політичну владу
– для збагачення надалі. Для такого всебічного контролю олігархи використовують
різноманітні ресурси: економічні (промислові та фінансові), інформаційні (друковані
та електронні ЗМІ), політичні (партії, парламентські групи та фракції, ключові
державні посади, вплив на перших осіб у державі).
Кланово-олігархічні об’єднання у будь-якій формі як наймогутніші групи
інтересів, які використовують владу для максимізації своїх надприбутків і
політичного впливу, є практично в кожній країні, де економіка базована на приватній
власності. Однак відмінності між системами розподілу влади і власності – саме в
ступені зосередженості в їхніх руках державної влади, в мірі політичного
домінування. На сьогодні проблема олігархізації економіки й політики у різних
країнах світу не дуже добре досліджена.
У перехідних суспільствах кінцева мета олігархів – повне оволодіння владою,
зведення нанівець політичної опозиції і знищення опозиційних ЗМІ, а отже, й
демократії. Це ми бачили на прикладі співпадіння наступу на свободу слова в Україні
з посиленням впливу олігархів упродовж другої половини 90-х років ХХ століття.
Тому одним з головних гасел «помаранчевої революції» 2004 р. було відокремлення
бізнесу від політики. Але й після президентських виборів 2004 року, що призвели до
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заміни владної політичної еліти опозиційною, роль олігархів у політичному житті
країни істотно не зменшилася. Як не зникла і мотивація політичних лідерів до
жорстокої, брутальної політичної боротьби, властивої олігархічному капіталізму –
захоплення усієї повноти влади в свої руки. Саме вона спричинила політичні кризи
2007 та 2008 рр. Продовжується також боротьба за перерозподіл власності, контроль
над медійними та інформаційними ресурсами. Тому стурбованість роллю «олігархів»
у нашій державі має серйозні підстави. Вона пов’язана не з соціальною заздрістю чи
успадкованою від комуністів ненавистю до багатих, як це намагаються подати самі
олігархи, а з усвідомленням реальних небезпек, які чекають на поки що слабку,
незрілу демократію у посткомуністичних країнах.
Найбагатша людина України, донецький
підприємець Ринат Ахметов, інтереси якого у
Верховній Раді представляє Партія регіонів та
він сам як народний депутат від цієї партії.
Володіє засобами масової інформації та
футбольним клубом «Шахтар», підпадаючи за
всіма цими ознаками під поняття «олігарха».
Фото: «Українська правда», 25.09.2007
http://pravda.com.ua/news/2007/9/25/64386.htm

Отже, олігархи, влада, розподіл ресурсів, задоволення корисливих, вузьких
групових інтересів, корупція, обмеження демократичних процедур – усі ці явища
тісно пов’язані між собою. Як ілюстрацію розглянемо складні лобістські схеми, що
існують у сучасній Україні і відбиваються на діяльності партійних фракцій у
Верховній Раді IV скликання. Звісно, відтоді багато що змінилося, але в цілому є
підстави констатувати, що упродовж останніх років сформувалися сталі зв’язки між
політичними партіями та блоками (та їх парламентськими фракціями), у формуванні
яких брали участь певні групи інтересів, та олігархічними кланами.
Таблиця 18.3.
Лобізм у Верховній Раді ІV скликання
Фракції та групи

Пріоритети лобістської діяльності та інтереси

«Регіони України»

ТЕК, металургійна галузь, приватизація
стратегічних підприємств, розподіл бюджету,
податкова політика, інтереси регіональних еліт
(Донецька БПГ)
Нафтогазова галузь, регіональна та бюджетна
політика, податкова політика, соціальна
політика, зв’язок і телекомунікації, приватизація
Ринок нафтопродуктів, електроенергії,
приватизація, регулювання ЗМІ

«Трудова Україна»
СДПУ (о)
«Солідарність»
«Батьківщина»

Інтереси профспілок, соціальний захист
«силовиків» та військовослужбовців, бюджетна
політика
Нафтогазова галузь, регіональна та бюджетна
політика, податкова політика

«Демократичний
союз»

Нафтогазова галузь, електроенергетика,
бюджетна політика, приватизація

НДП

Нафтогазова галузь, регіональна і бюджетна
політика

УНР

Фінанси і банкова діяльність, ТЕК

Основні методи і ресурси
лобіювання
«Тіньові» договори, політичний
бартер, «скуповування» голосів,
політичний тиск
«Тіньові» договори політичний
бартер, «скуповування» голосів
«Тіньові» договори політичний
бартер, «скуповування» голосів,
політичний тиск
Чітко не визначені
«Тіньові» договори, політичний
бартер, публічні дії
«Тіньові» договори, політичний
бартер, «скуповування» голосів,
політичний тиск
«Тіньові» договори, політичний
бартер, «скуповування» голосів,
політичний тиск, публічні дії
Тіньові» договори, політичний
бартер, «скуповування» голосів,
політичний тиск, публічні дії
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НРУ
КПУ

Чітких пріоритетів немає
Чітко не визначені
Соціальний захист, інтереси «бюджетниківПартійна дисципліна, публічні
пільговиків»
дії
Джерело.: Контракти. Український діловий тижневик. – 2004. – 19 квітня

Формування і діяльність груп інтересів в Україні має суперечливий характер. З
одного боку, формуються класичні групи інтересів, роль яких почала зростати після
подій листопада-грудня 2004 року. Одночасно величезну роль у прийнятті державних
рішень, формуванні бюджетної політики відіграють вузькі олігархічні угруповання.
Діяльність останніх набуває все більше корпоративного характеру. Тому на порядку
денному перед українським суспільством стоїть проблема формування й створення
механізмів найбільш ефективного представництва у політичному процесі груп
інтересів, що вже існують.
Висновки
Підводячи підсумок, можемо зазначити, що групи інтересів є важливими
суб’єктами політичного процесу. З розвитком демократії їх значення зростає, що
знаходить свій відбиток у виникненні численних політологічних теорій, за допомогою
яких вчені аналізують їх виникнення і функціонування.
Групи інтересів застосовують різноманітні способи впливу на прийняття
політичних рішень, одним з яких є лобіювання. Воно може бути більш або менш
прийнятним, легалізованим або ні. Але немає таких демократичних країн, де б зовсім
не застосовувались ті чи інші способи лобіювання.
Для групової політики властива нерівність ресурсів політичного впливу та
далеко не однакові можливості їх використання. Деякі групи вдаються до методів
тиску, не сумісних із цінностями демократії. Саме вони є підставою для
неоднозначних оцінок ролі груп інтересів у політичній системі, їх впливу на
демократію.
Для того, щоб групи інтересів сприяли розвиткові демократії, необхідна низка
передумов:
 здатність держави при необхідності нав’язувати впливовим групам інтересів свої
рішення, що гарантують урахування загальносуспільних інтересів;
 дотримання всіма сторонами взаємодії своїх зобов’язань та наявність ефективної
системи контролю за реалізацією спільно прийнятих рішень;
 вирівнювання (зближення) можливостей політичного представництва інтересів
різних суспільних груп, створення системи пільг для об’єднань соціально
незахищених верств населення (інвалідів, багатодітних сімей та інших), зміцнення
їх ресурсної бази;
 створення законодавчих та інших бар’єрів на шляху встановлення домінуючого
впливу лобістів, запобігання зростанню політичної впливовості могутніх груп
економічних інтересів, перш за все великого капіталу, військово-промислових
об’єднань та їх зрощенню з виконавчою та законодавчою гілками влади;
 рішуча боротьба з корупцією;
 автономність (незалежність від держави) та внутрішній демократизм
організованих груп інтересів, підконтрольність їх керівництва рядовим членам.
Способи, якими групи інтересів намагаються здійснити вплив на органи влади,
залежать від політично-правових умов, в яких вони перебувають, особливостей
національної політичної культури та міцності громадянського суспільства. Склалося
декілька
моделей
групової
політики:
плюралістична,
корпоратистська,
неокорпоратистська, патронажно-клієнтельна. Кожна з цих моделей має свої переваги
й недоліки.
В країнах демократичних транзитів, у тому числі й в Україні, групова політика
тяжіє до моделі, що є проміжною між бюрократичним корпоратизмом та
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клієнтелізмом, з деякими доволі слабкими елементами захисту інтересів на засадах
плюралістичної демократії. Яка з цих моделей переможе в майбутньому, залежить від
успішності економічних і політичних реформ, здатних створити відносини рівних
можливостей та правової захищеності громадян. Однією із загроз для плюралістичної
демократії в Україні є встановлення монократичної влади олігархічно-кланових груп,
які не зацікавлені в тому, щоб жити в умовах легальної економіки та чесної, відкритої
політики.
Контрольні запитання
1. Дайте визначення груп інтересів. Яку роль вони відіграють у житті
демократичного суспільства?
2. Які є типи груп інтересів та за якими критеріями їх виділяють?
3. Назвіть головні функції всіх груп інтересів, що не залежать від їх походження.
4. В чому різниця між групами тиску, групами інтересів, лобі?
5. Які засоби впливу використовують групи інтересів для досягнення своїх цілей?
6. Що таке лобіювання та в яких формах воно здійснюється?
7. Які форми лобізму поширені в Україні?
8. Що таке модель групової політики та які існують моделі?
9. Охарактеризуйте корпоративну та патронажно-клієнтельну моделі групової
політики. Чим вони відрізняються?
10. Чому існує одночасно декілька моделей групової політики у країнах, що
переходять до демократії, зокрема в Україні?
11. Розкрийте сутність феномену олігархізації групової політики в Україні.
12. Що є причиною слабкості класичних груп інтересів в Україні?
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Глосарій
Групи інтересів – об’єднання людей, що побудовані за принципом
добровільності та спільності інтересів, формально або неформально структуровані,
намагаються задовольнити свої потреби та вимоги шляхом взаємодії з політичними
інститутами і впливу на них.
Групова політика – система взаємовідносин між групами інтересів та
органами державної влади.
Клієнтелізм, або патронажно-клієнтельна модель захисту інтересів –
система, що складається в напів конституційних режимах з глибокою соціальною
нерівністю і забезпечує обмін благами між суб’єктами з неоднаковим суспільним
статусом і силою впливу: сильний, або патрон, пропонує протекцію і доступ до
дефіцитних ресурсів клієнтові, а клієнт надає патронові політичну або іншу підтримку
та послуги.
Корпорація – інституціалізована замкнена група, що монопольно
розпоряджається своїми ресурсами, виконує певні господарчі, адміністративні, воєнні
і політичні функції і одночасно відстоює і захищає специфічні колективні інтереси
своїх членів. Корпорація – доволі ієрархізована структура, в якій реальна влада
належить вузькому колу елітних груп, а внутрішні корпоративні відносини будуються
на засадах лояльності і особистої відданості рядових членів верхівці корпорації.
Лобізм (як явище) та лобіювання (як діяльність) – специфічні засоби
досягнення цілей групами інтересів: а) у традиційному значенні лобізм – це
встановлення контактів з представниками влади та передача їм повідомлень особами,
що діють не від себе, а від певної групи інтересів, з метою вплинути на прийняття
владних рішень; б) в наш час під поняття лобіювання підводять дуже багато інших
видів діяльності, пов’язаних із захистом групових інтересів, що веде до ототожнення
його з будь-якими формами захисту групових інтересів.
Моделі групової політики – теоретичні конструкції, що відображають типові
для певних країн принципи та механізми представлення інтересів громадян, а також
засоби їх впливу на прийняття політичних рішень.
Неокорпоратизм – панування обмеженої кількості ієрархічно рангованих груп
інтересів, що монополізують представництво відповідних сфер суспільного життя за
підтримки держави, яку вона надає в обмін на участь у підборі лідерів та призначенні
керівного складу цих груп інтересів, а також у формулюванні їхніх вимог.
Плюралістична модель захисту інтересів існує, коли суспільні групи мають
змогу організовуватись та виступати на політичній арені як визнані суспільством і
державою, рівноправні суспільні сили.
Джерело: Основи демократії. Підручник / За заг. ред. Антоніни Колодій. – Львів:
Астролябія, 2009. – Розділ 18. – С. 545-576.
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