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1. Основні чинники, що не сприяють прозорості лобіювання у Верховній Раді України: 
законодавчі аспекти 

 
До основних чинників, що не сприяють прозорості лобіювання у Верховній Раді 

Україні слід віднести такі: 
 
1) Відсутність повної і достовірної інформації про суб’єктів, що здійснюють вплив 

на зміст прийнятих парламентом рішень. На відміну від багатьох інших країн, в яких 
створено правову основу для здійснення лобістської діяльності в законодавчому органі, 
чинний Тимчасовий Регламент Верховної Ради України не передбачає реєстрації груп тиску 
(зацікавлених організацій тощо) в українському парламенті. Це фактично унеможливлює 
доступ до інформації про суб’єктів впливу на зміст прийнятих парламентом рішень, форми 
їх взаємодії з окремими народними депутатами України, органами парламенту (зокрема, 
парламентськими комітетами), способи та межі здійснення лобістської діяльності. 

 
2) Недостатній рівень прозорості діяльності парламентських комітетів. Діяльність 

парламенту як органу загалом характеризується значним рівнем прозорості. Зокрема, на 
офіційній веб-сторінці Верховної Ради України оприлюднюються стенограми засідань 
Верховної Ради України, порядок денний пленарних засідань парламенту, проекти рішень, 
прийняття яких віднесено до парламентської компетенції, результати поіменних голосувань 
щодо кожного винесеного на розгляд Верховної Ради питання. 

У цьому контексті механізми забезпечення гласності діяльності українського 
парламенту можна вважати навіть більш досконалими, ніж ті, які практикуються у багатьох 
інших країнах. Проте розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України – 
лише завершальний етап роботи з підготовки питань до розгляду законодавчим органом, 
основна частина якої здійснюється у профільних парламентських комітетах. Хоча принцип 
гласності діяльності парламентських комітетів закріплений, зокрема, у статті 3 Закону „Про 
комітети Верховної Ради України”, на законодавчому рівні не він знайшов достатнього 
змістовного наповнення. 

Стаття 4 Закону „Про комітети Верховної Ради України” передбачає, що парламентські 
комітети „взаємодіють” з підприємствами, установами і організаціями, проте засади 
відповідної взаємодії чітко не визначені. 

Стаття 9 цього ж Закону покладає на парламентські комітети обов’язок інформувати 
про свою діяльність: на засідання парламентських комітетів можуть бути запрошені 
представники ЗМІ. Але перелік способів відповідного інформування та підстави запрошення 
представників ЗМІ на засідання комітетів у законі не визначаються. Цим же Законом також 
передбачається, що інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення 
розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та у ЗМІ. Законом 
передбачене і створення комітетами власних веб-сторінок (щоправда, мінімальні вимоги до 
змістовного наповнення таких веб-сторінок не встановлюються). 

На практиці ж положення статті 9 Закону „Про комітети Верховної Ради України” не 
виконуються: якщо в парламенті четвертого скликання власні офіційні веб-сторінки мали 6 
комітетів (у тому числі – з питань свободи слова та діяльності масової інформації, з питань 
національної безпеки і оборони тощо), то у парламенті шостого скликання власних веб-
сторінок не має жодне комітет. 

У цьому контексті показовим є досвід багатьох інших зарубіжних країн (США, Польщі, 
Росії тощо), де кожен парламентський комітет має власну веб-сторінку, на якій 
оприлюднюються не лише склад комітету, але і положення про нього, порядок денний, 
результати голосувань і т.п. Натомість на сайті національного законодавчого органу 
оприлюднені лише проекти постанов, внесених членами комітетів щодо підтримання або 
відхилення проектів постанов і законів, персональний склад комітетів та інформація про 
контактні телефони і електронну пошту працівників секретаріатів комітетів. Публічний 
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доступ до положень про комітети, порядок денний їхніх засідань, результати голосувань з 
питань порядку денного тощо обмежений. Вирішення питання про те, які саме особи можуть 
бути присутніми на засіданнях комітетів, вирішується безпосередньо членами комітетів. 
Таким чином, рівень прозорості діяльності комітетів заслуговує на критичну оцінку.  

У свою чергу, непрозорість роботи комітетів сприяє тіньовому впливу на їхню роботу, 
ускладнює здійснення контролю за діяльністю комітетів і їхніх членів з боку ЗМІ та 
громадськості. 

 
3) Невизначеність способів залучення зацікавлених суб’єктів до процесу 

прийняття парламентом рішень. Безпосередній вплив на прийняття парламентом рішень 
може здійснюватись у різний спосіб, зокрема – через участь зацікавлених суб’єктів у 
парламентських та комітетських слуханнях, яка дозволяє донести свою позицію щодо питань, 
вирішення яких віднесено до компетенції парламенту, безпосередньо до відома народних 
депутатів України. 

Відповідно до частини другої статті 230 Тимчасового Регламенту Верховної Ради 
України комітет, який здійснює підготовку до проведення парламентських слухань, формує 
список запрошених осіб на парламентські слухання, порядок проведення парламентських 
слухань і черговість виступів їх учасників. Список запрошених осіб та порядок проведення 
парламентських слухань вносяться для погодження з Головою Верховної Ради України не 
пізніш як за три дні до їх проведення. Разом з тим, критерії добору учасників 
парламентських слухань не визначаються. 

Аналогічні недоліки містить і стаття 29 Закону „Про комітети Верховної Ради України”, 
яка визначає порядок ініціювання і проведення слухань у парламентських комітетах: 
відповідно до частини сьомої цієї статті, у рішенні комітету про проведення слухання 
визначається, зокрема, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів. Знову ж 
таки, критерії формування цього списку не визначено. 

Такі прогалини у правовому регулюванні порядку проведення парламентських і 
комітетських слухань, з одного боку, значною мірою знижують їх значення (довільність 
формування списків учасників знижує ефективність їх проведення: частина учасників 
слухань можуть висловлювати конкретні пропозиції, інші – пропозиції загального змісту, які 
не мають ніякого впливу на рішення, що формуються за результатами слухань), а з іншого – 
можуть створювати сприятливий грунт для маніпулювання спрямованістю слухань, 
перетворюючи їх на спосіб лобіювання лише одного варіанту вирішення тієї чи іншої 
проблеми. 

 
4) Невирішеність проблеми конфлікту інтересів у депутатській діяльності. 

Внаслідок відсутності правових механізмів запобігання конфлікту інтересів у законотворчій 
діяльності народних депутатів України (обов’язковості декларування приватних інтересів, 
утримання від участі у прийнятті рішень у випадку існування конфлікту інтересів тощо), 
вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, а також санкцій за порушення 
цих вимог, впливовими тіньовими лобістами у Верховній Раді України стали самі народні 
депутати України. 

Практично в усіх парламентських фракціях присутні народні депутати України, які 
суміщають депутатський мандат з посадами „почесних” керівників приватних підприємств 
та використовують депутатські повноваження для прийняття таких рішень, які б відповідали 
їхнім приватним інтересам. 

Наявність лобістів безпосередньо у складі депутатського корпусу пояснюється не лише 
недосконалістю правового регулювання запобігання конфлікту інтересів, але і низкою інших 
чинників: недосконалістю положень чинного законодавства в частині фінансування партій і 
виборчих кампаній (що зумовлює включення лобістів до списків кандидатів), закритістю 
партійних списків (що сприяє проходженню до парламенту керівництва партій та спонсорів 
виборчих кампаній в порядку, вигідному партійному керівництву), фактичним 
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унеможливленням балотування на виборах незалежних кандидатів (які б могли скласти 
альтернативу кандидатам від партій), недостатнім рівнем уваги самого суспільства та ЗМІ до 
проблеми тіньового лобіювання у парламенті. 

 
5) Відсутність Кодексу депутатської етики та дієвих санкцій за порушення норм 

депутатської етики. Забезпечення дотримання депутатської етики є передумовою 
забезпечення дотримання інших положень законів, що визначають обов’язки народних 
депутатів України. 

Закон „Про статус народного депутата України” та Тимчасовий Регламент Верховної 
Ради України лише рамково регламентують морально-етичні засади взаємин у Верховній 
Раді України. Зокрема, відповідно до статті 6 Закону „Про статус народного депутата 
України”, у своїй діяльності парламентар повинен дотримуватись загальновизнаних норм 
моралі, зберігати власну гідність, поважати честь і гідність народних депутатів, посадових 
осіб та громадян, утримуватись від дій, що компрометують його самого, виборців та 
парламент. Народний депутат України не повинен використовувати депутатський мандат 
в особистих (зокрема – корисливих) цілях.  

Стаття 51 Тимчасового Регламенту Верховної Ради України забороняє народним 
депутатам України вносити до залу засідань парламенту плакати, лозунги, гучномовці. 
Народний депутат України також не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю 
виступу вигуками, оплесками, вживати образливі висловлювання, а також повинен зупинити 
виступ у разі звернення до нього головуючого. На цих положеннях Тимчасового Регламенту 
та Закону „Про статус народного депутата України” визначення морально-етичних взаємин 
депутатів між собою, а також відносин між депутатами і виборцями, депутатами і третіми 
особами, депутатами і працівниками Апарату Верховної Ради України завершується. 

При цьому застосування санкцій за порушення навіть цього доволі вузького переліку 
морально-етичних засад взаємодії в стінах парламенту є правом, а не обов’язком суб’єктів, 
відповідальних за забезпечення дотримання принципів депутатської етики (це стосується, 
наприклад, застосування такої санкції як позбавлення народного депутата права участі у 
засіданнях Верховної Ради України); до того ж, санкції встановлено лише за вчинення 
окремих порушень (наприклад, використання під час засідання гучномовців, плакатів взагалі 
не передбачає застосування до порушників будь-яких заходів дисциплінарного характеру). 

Загалом, визначення морально-етичних засад взаємин у парламенті, поняття особистих, 
(зокрема – корисливих) цілей, для досягнення яких законом заборонено використовувати 
депутатський мандат, а також встановлення адекватних дисциплінарних санкцій за 
порушення норм етики могли б стати ще одним чинником приведення процесу лобіювання в 
українському парламенті в цивілізоване русло. 

 
2. Основні підходи до врегулювання проблеми лобіювання в Україні 

 
Спроби врегулювати засади лобістської діяльності у Верховній Раді України знайшли 

відображення у трьох законопроектах, що вносились на розгляд парламенту протягом 3 – 5 
скликань. Йдеться про: 1) проект Закону „Про лобіювання в Україні” № 3188 від 13 квітня 
1999 року, внесений народним депутатом І.Шаровим; 2) проект Закону „Про правовий статус 
груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських груп) у Верховній Раді України” № 
3188-1 від 3 листопада 1999 року, внесений народним депутатом Ю.Сахном; 3) проект 
Закону „Про діяльність лобістів у Верховній Раді України” № 8429 від 9 листопада 2005 року, 
внесений народним депутатом І.Гринівим. 

Зміст основних положень законопроекту № 3188 зводиться до такого: 1) лобіювання 
дозволяється здійснювати у Верховній Раді України, органах виконавчої влади (при цьому 
центральні органи виконавчої влади не віднесено до об’єктів лобіювання) та місцевого 
самоврядування шляхом законного впливу на орган або представника влади; 2) лобістами 
можуть бути об’єднання громадян і громадяни, зареєстровані як лобісти; 3) метою лобістів є 
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відстоювання інтересів зацікавлених груп у здійсненні певної політики, формування 
адекватного інтересам лобістів правового поля, формування певної громадської думки; 4) 
суб’єкти лобіювання поділяються на лобістів, які діють від власного імені та у власних 
інтересах, та професійних лобістів, які діють від власного імені в інтересах третіх осіб за 
винагороду; 5) не можуть лобіюватись: вчинення злочинів, розголошення інформації з 
обмеженим доступом, зміна конституційного ладу насильницьким шляхом, підрив безпеки 
держави, пропаганда війни, насильства і жорстокості, розпалювання ворожнечі, обмеження 
прав людини, вжиття заходів, що обмежують конкуренцію, створення незаконних 
воєнізованих формувань; 6) забороняється лобіювання у збройних формуваннях, МВС, СБУ, 
органах судової влади; 7) на лобістів покладається обов’язок регулярного оприлюднення 
„своїх основних документів”; 8) лобісти можуть мати всеукраїнський, місцевий та 
міжнародний статус; 9) запроваджується подвійна реєстрація лобістів: а) реєстрація лобіста 
як юридичної особи в порядку, аналогічному реєстрації об’єднань громадян (або його 
легалізація шляхом повідомлення про заснування); б) реєстрація лобіста в органі, в якому він 
здійснює свою діяльність (така реєстрація є підставою для здійснення лобіювання у цьому 
органі); 10) санкції, що застосовуються до лобістів, аналогічні санкціям, які застосовуються 
до інших об’єднань громадян у випадку порушення ними вимог законодавства; 11) права 
лобістів, джерела їх фінансування також аналогічні тим, що встановлені для об’єднань 
громадян; із правами лобістів кореспондуються обов’язки об’єктів лобіювання розглядати 
надані лобістами матеріали, запрошувати лобістів для звітів в органах, що є об’єктами 
лобіювання. 

До основних недоліків законопроекту № 3188 слід віднести: 1) невизначеність 
статусу професійних лобістів, засад їх взаємодії з об’єктами лобіювання та замовниками, в 
інтересах яких вони діють; 2) можливість здійснення лобіювання в органах виконавчої влади, 
Національному банку України; 3) неврегульованість порядку здійснення контролю за 
діяльністю лобістів і їх взаємодією з об’єктами лобіювання; 4) непрозорість діяльності 
лобістів; 5) невизначеність засад взаємодії об’єктів лобіювання та лобістів; 5) вузький 
перелік прав лобістів (відповідні права передбачено чинним законодавством, тому вони не 
потребують окремого закріплення), відсутність відповідальності за порушення прав лобістів; 
6) невизначеність порядку реєстрації лобістів в органах, що є об’єктами лобіювання. 

Зміст основних положень законопроекту № 3188-1 зводиться до наступного: 1) 
суб’єктами лобістської діяльності є об’єднання громадян (за винятком партій), що 
представляють інтереси зацікавлених груп суспільства; 2) метою лобістської діяльності є 
вплив на прийняття законодавчих актів парламентом; 3) об’єктами лобістського впливу 
можуть бути народні депутати, фракції, комітети, тимчасові спеціальні і слідчі комісії; 
об’єктами впливу не можуть бути, спікер парламенту та його заступники, працівники 
Апарату Верховної Ради України; 4) реєстрація суб’єктів лобістської діяльності має 
подвійний характер: відповідні об’єднання громадян  реєструються в порядку, 
встановленому для об’єднань громадян (крім міжпартійних та міжпарламентських груп, які 
не реєструються як юридичні особи), після чого реєструються як лобісти окремим 
підрозділом Апарату Верховної Ради України; 5) основними правами суб’єктів лобіювання є: 
право на доступ до приміщень парламенту, право на отримання інформації про хід 
законодавчого процесу, право на подання пропозицій до законодавчих актів, право 
присутності на засіданнях комітетів і фракцій, право на непряме державне фінансування 
власної діяльності (забезпечення приміщеннями, транспортом, зв’язком тощо); 6) до 
суб’єктів лобістської діяльності можуть бути застосовані такі санкції: попередження, 
тимчасова заборона діяльності, призупинення реєстрації і заборона діяльності. 

Законопроект № 3188-1 має декілька переваг порівняно із законопроектом № 3188. 
Зокрема – обмеження об’єктів лобіювання лише Верховною Радою України (в той час як 
законопроект № 3188 передбачає здійснення лобістської діяльності в органах виконавчої 
влади), а також закріплення за суб’єктами лобіювання, визначення засад реєстрації суб’єктів 
лобіювання у парламенті, визначення специфічних прав суб’єктів лобіювання. 
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Разом з тим, законопроект № 3188-1 має і низку недоліків: 1) закріплення статусу 
лобістів за народними депутатами України – членами міжпартійних і міжпарламентських 
груп; 2) віднесення до об’єктів лобіювання тимчасових спеціальних і слідчих комісій; 3) 
відсутність механізмів забезпечення прозорості діяльності лобістів; 4) недостатня 
визначеність засад взаємодії лобістів з народними депутатами України, у тому числі – 
неконкретизованість дозволених методів здійснення лобіювання; 5) закріплення в якості 
умови реєстрації лобістів у парламенті подання ними заяви з підписами на підтримку 
реєстрації лобіста не менш як 130 народних депутатів; 6) невизначеність порядку здійснення 
контролю за діяльністю лобістів; 7) відсутність механізмів гарантування реалізації прав 
лобістів; 8) невизначеність підстав застосування санкцій до лобістів; 9) покладення на 
профільні комітети обов’язку обов’язкового врахування пропозицій всіх лобістів до 
законопроектів. 

Зміст основних положень законопроекту № 8429 зводиться до наступного: 1) статус 
лобістів закріплюється лише за фізичними, а не юридичними особами; не можуть бути 
лобістами працівники державних підприємств, службові особи, громадяни, що мають 
непогашену судимість, недієздатні громадяни; 2) лобіст визначається як громадянин України, 
який на платній або безоплатній основі від імені та в інтересах юридичної особи (клієнта), в 
межах і у спосіб, незаборонені законом, здійснює вплив на об’єкти лобістського впливу з 
метою впливу на розробку, обговорення і прийняття проектів законів України та інших 
рішень Верховної Ради України; 3) об’єктами лобіювання є народні депутати України, 
комітети і тимчасові спеціальні комісії парламенту; 4) формами лобіювання є: підготовка та 
розповсюдження серед народних депутатів пропозицій щодо необхідності прийняття нових 
законів України, внесення змін або скасування чинних законів України, інформаційно-
аналітичних матеріалів, результатів соціологічних та інших досліджень щодо питань, які є 
предметом регулювання законами України; контакти лобіста з народними депутатами 
України у формі прийому народним депутатом; надсилання на ім’я народного депутата 
України поштою (електронною поштою) заяв, скарг та пропозицій; телефонних розмов; 
телеграфних або факсимільних повідомлень; присутність на засіданнях комітетів або 
тимчасових спеціальних комісій участь в їх роботі; організація та проведення семінарів, 
конференцій, слухань та інших публічних заходів із залученням до участі в них народних 
депутатів України; інші незаборонені законодавством дії, які можуть вплинути на позицію 
народного депутата України щодо питань, які є предметом регулювання законами України; 5) 
визначено перелік заборонених способів лобістського впливу: забороняється підкуп 
депутатів, здійснення лобістом дій, які можуть вплинути на позицію народного депутата 
щодо питань, які є предметом регулювання актами Верховної Ради України індивідуально-
правового характеру; дій, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 
цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров’я населення; 6) реєстрація лобістів покладається на 
спеціальний підрозділ Апарату Верховної Ради, при цьому визначається перелік документів, 
що подаються лобістом при реєстрації; 7) за лобістами закріплюється широкий перелік прав: 
право на отримання текстів законопроектів, матеріалів до комітетських і парламентських 
слухань, право виступу на засіданнях комітетів, право на розповсюдження власних 
матеріалів і пропозицій до законопроектів, право на розміщення власних матеріалів на веб-
сторінці Верховної Ради, право на прийом народним депутатом, право на отримання порядку 
денного засідань комітетів, зазначених у заяві про реєстрацію лобіста, право на створення 
лобістських об’єднань тощо; 8) на лобістів покладається обов’язок звітування про лобістську 
діяльність через 10 днів після закінчення сесії; 9) на спеціально уповноважений підрозділ 
Апарату парламенту покладається обов’язок щорічного офіційного оприлюднення зведеного 
звіту про діяльність лобістів у парламенті; 10) до санкцій, що застосовуються до лобістів, 
відносяться попередження про недопущення незаконної діяльності, зупинення дії свідоцтва 
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на право здійснення лобістської діяльності, анулювання свідоцтва; проектом визначаються 
підстави застосування відповідних санкцій. 

Законопроект № 8429 має декілька переваг порівняно із раніше внесеними 
законопроектами з питань лобіювання. Зокрема, він більш чітко визначає права лобістів та 
обмеження у здійсненні лобіювання, створює передумови для підвищення прозорості 
лобістської діяльності у парламенті (щорічне опублікування зведеного звіту про лобістську 
діяльність із відображенням у ньому кількості зареєстрованих лобістів, інформації про 
юридичних осіб, від імені яких діяв лобіст, коштів, втрачених на лобіювання), надає лобістам 
певний перелік прав, яких не мають суб’єкти, що не зареєстровані як лобісти (право 
розміщувати власні матеріали на веб-сторінці парламенту, право на своєчасне отримання 
порядку денного комітетських засідань тощо). 

До основних недоліків законопроекту № 8429 слід віднести такі: 1) невизначеність 
порядку здійснення контролю за діяльністю лобістів; 2) невизначеність механізмів реалізації 
прав, які надаються лобістам, а також їхніх обов’язків в процесі реалізації своїх прав; 3) 
недостатня конкретизованість переліку документів, що подаються лобістом при реєстрації; 4) 
відсутність обмежень щодо кількості представників (лобістів) інтересів одного клієнта; 5) 
неоднозначність регулювання статусу лобістських об’єднань; 6) невизначеність порядку 
перевірки достовірності відомостей, відображених у звітах лобістів про свою діяльність; 7) 
невизначеність засад оподаткування лобістської діяльності. 
 

3. Основні проблеми, що потребують вирішення в контексті законодавчого 
врегулювання лобістської діяльності в Україні 

 
1. В процесі створення нормативно-правової основи для здійснення лобіювання 

необхідно дати чітку відповідь на питання про доцільність прийняття окремого 
закону про лобістську діяльність і обсяг регулювання таким законом відносин, 
пов’язаних з лобіюванням. В багатьох країнах, в яких створено правову основу для 
легального лобіювання, відповідні закони мають рамковий характер, а їх положення 
розкриваються у підзаконних актах – регламентах органів, в яких здійснюється 
лобістська діяльність, спеціальних законах тощо. В Україні ініціативи щодо 
прийняття рамкових законів про лобістську діяльність оцінюються критично, 
свідченням чого є хоча б висновок Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України до вже згаданого законопроекту № 8429, за яким 
рамковий характер законопроекту є чи не найбільшою його вадою. У той же час, 
доцільність прийняття Закону, який би визначав специфіку здійснення лобістської 
діяльності для кожного окремого органу, що є об’єктом легального лобістського 
впливу, є не менш сумнівною, ніж доцільність схвалення рамкового Закону. 

2. Одним з дискусійних питань, які потребують вирішення в контексті створення 
законодавчої основи для легальної лобістської діяльності в органах публічної влади, є 
визначення об’єктів лобіювання, зокрема – доцільності віднесення до об’єктів 
лобіювання не лише Верховної Ради України, але й інших органів, що ухвалюють 
політичні рішення у формі правових актів – Кабінету Міністрів, Президента, 
міністерств, а також представницьких органів місцевого самоврядування. В ряді країн 
(наприклад, в Литві та Польщі) лобістська діяльність не обмежується лише 
лобіюванням в парламенті, проте в Україні вважається, що вплив на органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (особливо в умовах 
недостатньої відкритості діяльності цих органів, яка ускладнює здійснення контролю 
за їх функціонуванням, загалом, і здійсненням у них лобіювання, зокрема) може 
сприяти лише узаконенню існуючих методів тіньового впливу на правотворчу 
діяльність органів публічної влади, у тому числі – корупції. 

3. Потребує уточнення коло суб’єктів лобістської діяльності. Два з трьох 
вищерозглянутих законопроектів виходять з того, що лобістами можуть бути 
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юридичні та фізичні особи, третій надає відповідне право лише фізичним особам. 
Якщо погодитись з ідеєю надання статусу лобістів юридичним особам, потребує 
визначення організаційно-правова форма юридичних осіб-лобістів згідно з 
класифікацією, відображеною в Цивільному кодексі. 

4. Всі законопроекти з питань лобіювання, що вносились до Верховної Ради України, 
недостатньо чітко окреслюють вимоги до суб’єктів лобіювання (лобістів). Між тим, 
у деяких країнах ці вимоги чітко визначено. Так, згідно із Законом Литви „Про 
лобістську діяльність”, суб’єктами лобіювання не можуть бути фізичні особи, які не 
досягли віку 18 років, особи, що обіймають політичні посади або посади державних 
службовців, судді, а також колишні службовці та судді, повноваження яких 
припинились менш ніж за рік до подачі заяви про реєстрацію лобістом, особи, 
засуджені за вчинення умисних злочинів, що мають непогашену судимість. 
Відповідно до цього ж закону, юридична особа не може бути зареєстрована лобістом, 
якщо будь-який її найманий працівник не відповідає вимогам, встановленим до 
фізичних осіб-лобістів, або якщо вона є державною або муніципальною установою. 

5. До цього часу в Україні не було комплексно обговорено і узгоджено питання щодо 
доцільності віднесення тих чи інших форм впливів на діяльність правотворчих 
органів до лобістських впливів. Існує дві основні точки зору на відповідну 
проблему: 1) певні способи впливу слід чітко визначити як лобізм і заборонити 
здійснення впливу відповідними способами на діяльність органів публічної влади 
суб’єктами, які не зареєстровані як лобісти; 2) розмежування лобістських і 
„нелобістських” форм впливу на діяльність правотворчих органів проводити не варто, 
оскільки виробити чіткі критерії розмежування лобізму і „не-лобізму” виділити 
неможливо; суть законодавчого регулювання повинна лише передбачати надання 
лобістам певних прав, яких не мають інші суб’єкти. 

6. На законодавчому рівні мають бути визначені механізми реалізації наданих 
лобістам прав, обов’язки відповідних органів щодо забезпечення їх реалізації, а 
також санкції за порушення. Одним із важливих недоліків всіх законопроектів щодо 
регулювання лобіювання, які вносились на розгляд парламенту, є декларативність 
наданих лобістам прав, тобто відсутність механізмів їх реалізації. Реалізація наданих 
лобістам прав потребує також встановлення підстав для їх обмеження або покладення 
на лобістів певних обов’язків, пов’язаних з реалізацією прав (наприклад, обов’язку 
дотримуватись встановлених правил поведінки на засіданнях комітетів, у 
приміщеннях парламенту, до яких вони мають доступ тощо). 

7. Важливою проблемою є визначення органу реєстрації лобістів, а також його прав і 
обов’язків в процесі здійснення реєстрації та контролю за діяльністю лобістів. В 
законопроектах з питань лобіювання, що вносились на розгляд парламенту, відповідні 
питання чітко не врегульовані. Так, проекті Закону № 3188 визначаються лише 
органи, в яких реєструються лобісти, порядок реєстрації лобістів і механізми 
здійснення контролю за дотриманням лобістами вимог закону у проекті не 
розкриваються. У законопроектах № 3188-1 та 8429 визначаються суб’єкти реєстрації 
лобістів (відповідний підрозділ Апарату Верховної Ради України), перелік документів, 
що подаються при реєстрації, однак не конкретизується сама процедура реєстрації і, 
як і у законопроекті № 3188, – порядок здійснення контролю за діяльністю лобістів, 
(зокрема – порядок перевірки інформації, поданої лобістами при реєстрації, права при 
перевірці звітів про лобістську діяльність тощо). Дискусійним є і питання покладення 
обов’язку реєстрації лобістів (а, отже, і контролю за їх діяльністю) на відповідні 
структурні підрозділи в органах публічної влади, які є об’єктом лобістської діяльності, 
адже часто відповідні підрозділи не мають достатніх кадрових, фінансових, 
організаційних та технічних ресурсів для проведення реєстрації і контролю. Це 
питання неоднозначно вирішується і в зарубіжних країнах. Наприклад, у Литві, 
функції реєстрації лобістів і контролю за їх діяльністю покладено на окремий 
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спеціально створений орган (Головну комісію з питань етики), в той час як у Польщі 
ці функції здійснюються безпосередньо органами, які є об’єктами лобістського 
впливу. 

8. Зрештою, створення законодавчої основи для легального лобіювання потребує 
забезпечення прозорості лобістської діяльності, а, отже – визначення порядку і 
процедури оприлюднення звітів лобістів про свою діяльність, встановлення 
вимог до змісту таких звітів, порядку перевірки достовірності наведеної в них 
інформації.  
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