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Syrian conflict. An environment of respect for the courtly formation of the Syrian divine in the 

red, gloomy lands and in society. 

In order to preserve existing territories and create new zones of influence, IS combats are 

increasingly using methods of guerrilla warfare, avoiding direct armed clashes. According to 

some experts, the most convenient areas for combat operations by ISL Islamists are sites 

adjacent to both sides of the Syrian-Iraqi border. In these territories, militants may try to revive 

the Islamic State. 

Many political scientists are of the opinion that the outcome of the civil war in Syria 

depends not only on the future of the country itself, the effectiveness of the fight against 

international terrorism, but also on the deployment of forces in the Middle and Middle East and 

possibly a new world order. Since the start of the Syrian crisis, the international community has 

made considerable efforts to reach political settlement in the country. Negotiations were held in 

a variety of formats between the Syrian government and representatives of the opposition. The 

negotiation processes in Geneva, Vienna, Astana and Lausanne differed only in the composition 

of the participants. In addition, Russia supports the Astana process, while the US insists on 

prioritizing the Geneva format. 

Keywords: Syrian conflict, “Arab Spring”, insurgents, Islamic State, migration crisis, 

refugees, Kurds. 
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ПРОБЛЕМА ЛОБІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

Робота представляє аналіз сучасного стану дослідженості проблеми лобізму в 

Україні. Українські дослідники роблять свій внесок в розвиток теоретико-методологічних 

засад лобізму. На основі дослідження та класифікації широкого кола наукових робіт 

автор встановив, що цей феномен в Україні досліджується за двома основними 

підходами: правовим та політологічним, при цьому не має одностайності серед 

українських дослідників щодо його трактування, типології, характерних ознак тощо, хоча 

визнається необхідність його введення в правове поле України як основи протидії корупції. 

Ключові слова: лобізм, лобіювання, політична система, політична комунікація, 

«група інтересів», історіографія. 
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Характерною рисою сучасної демократичної держави є функціонування інституту 

лобізму. Цей феномен розглядається як один із індикаторів розвитку демократичних 

процесів, за допомогою якого суспільство може впливати на прийняття рішень органами 

державної влади всіх рівнів. Лобізм, виступаючи водночас і інститутом, і процесом 

політично системи суспільства, потребує комплексного підходу до його вивчення. 

Сьогодні він досліджується представниками всіх соціально-економічних та політичних 

наук, що обумовлює велику кількість підходів до його визначення, до розуміння сутності 

даного поняття, його типології, методів реалізації тощо. Серед дослідників сьогодні немає 
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однозначних трактувань цих питань, практично весь комплекс проблем, що пов‘язані із 

лобізмом, мають дискусійний характер. В цьому контексті інтерес представляють підходи 

українських дослідників до аналізу цього феномену. 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що лобізм в Україні має яскраво виражену 

специфіку, розвивається поза правового поля та негативно сприймається суспільною 

думкою, асоціюючись із корупцією. Його вивчення має важливе прикладне значення для 

становлення цивілізованого лобізму в Україні. Актуальність дослідження української 

історіографії дозволяє виявити наскільки вона відповідає тим тенденціям, які сьогодні 

характеризують рівень наукового дослідження даного феномену у світі. Звернення до 

даної проблеми обумовлено також відсутністю досліджень, спеціально присвячених 

системному аналізу робіт українських авторів по цій проблемі.  

Мата даної статті – представити комплексний аналіз робіт українських авторів і 

визначити в цьому контексті рівень вивченості феномену лобізму, виявити наскільки 

тенденції розвитку сучасної української історіографії проблеми лобізму відповідають 

тенденціям розвитку підходів до його вивчення в світовій практиці.  

Особливістю української історіографії є те, що українські дослідники почали 

займатися проблемами лобізму набагато пізніше, ніж західні колеги. Проблема лобізму як 

предмету наукового дослідження в Україні стала формуватися тільки в 90-ті роки ХХ ст. із 

становленням незалежної української держави. З цього моменту інтерес до цієї проблеми 

постійно зростає. До її вивчення підключаються все більш широкі кола дослідників, що 

представляють весь спектр соціально-економічних і політичних дисциплін. Її актуалізація 

відбулася в ХХІ ст. після «Помаранчевої революції» і «Революції гідності», внаслідок яких 

Україна встала на шлях модернізації, в тому числі і своєї політичної системи, в контексті 

формування громадянського суспільства.  

Серед особливостей процесу формування політичної системи України яскраво 

проявлені клановість і найвищий рівень корумпованості, що сприяло початку широкої 

дискусії із питань лобізму не тільки в науковій середі, але й всередині українського 

суспільства. Свідченням цього є «громадянське обговорення проблеми лобізму», яке 

пройшло 12 жовтня 2009 року в Києві, Круглий стіл 11 листопада 2010 року, де відбулася 

дискусія з перспектив інституціоналізації лобіювання в Україні [37]. 

На сьогоднішній день проблемі лобізму присвячено більше сотень статей, низка 

монографій, дисертаційних робіт і аналітичних досліджень українських авторів. Рамки 

статті не дозволяють дати аналіз такої великої кількості літератури. Предметом нашого 

аналізу стали публікації, що з‘явилися тільки в ХХІ столітті, після «Помаранчевої 

революції» 2004 року та представляються нам більш значимими. Їх аналіз свідчить про те, 

що українські дослідники розробили весь комплекс проблем, пов‘язаних із феноменом 

лобізму, при цьому значна частина робіт пов‘язана із вивченням цього феномену в рамках 

української дійсності. В контексті цієї особливості української історіографії ми 

систематизували наявну літературу у дві групи.  

Перша із них містить публікації, що досліджують теоретико-методологічну та 

концептуальну основу феномену лобізму, що пов‘язані із підходами до визначення його 

науково-категорійного апарату. Аналіз цієї групи літератури дозволяє зробити висновок, 

що українські дослідники роблять визначний внесок до розробки даної проблематики. Для 

більшості українських дослідників характерно розмежування понять «лобізм», 

«лобіювання» та «лобістська діяльність», що є базовим принципом при вивченні всього 

комплексу проблем, пов‘язаних із таким багатогранним та багатовекторним явищем, яким 
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є лобізм. Особливий інтерес в цій групі літератури представляють роботи 

В.Ф. Нестеровича [29; 30; 31; 32], який на основі глибоко аналізу існуючих сьогодні 

підходів до вивчення лобізму пропонує свої критерії його типології. Разом із Базілевичем 

Д. він сформував свій концепт до визначення поняття «лобіювання», «лобістська 

діяльність» [1]. В роботах Нестеровича В. Ф., на наш погляд, найбільш яскраво 

проявляється прагнення аналізу лобізму в контексті юридично-правового підходу. Інший 

підхід демонструє Т. Сумська. Вона багато в чому погоджується із попереднім автором, в 

той же час вона робить акцент на розгляданні лобізму в контексті політологічного аналізу 

[42; 43; 44].  

Одним із домінуючих тенденцій, що характеризує сучасну історіографію лобізму є 

пошук нових концептуальних підходів, які б дозволили більш адекватно відобразити всю 

складність, пов‘язану як із багатогранністю, так і з багатовекторністю цього явища. 

Прагнення розглядати феномен лобізму в контексті нових конфліктів демонструють такі 

автори, як О. В. Гросфельд, Ю. Ганжуров, в роботах яких проблема лобізму досліджується 

в рамках популярних сьогодні на Заході комунікаційних технологій та комунікативного 

менеджменту [12; 8]. В цьому контексті можна виділити і роботу Е. Тихомирова [47], де 

автор через аналіз міжнародного PR, виходить на розкриття глобального, регіонального та 

національного рівнів лобіювання, який розглядає як специфічну форму комунікації. Цьому 

авторові належить ряд робіт, де лобізм розглядається як специфічна форма комунікації із 

суспільством.  

Категоріальний апарат лобізму досліджує Д. Виговський в своїй роботі «Суть 

лобізму як категорії політичної науки». Автор не тільки дає своє розуміння суті лобізму, 

але пропонує свою класифікаціє цього явища, а також чітко формулює його позитивне 

значення. Характеризуючи розвиток лобізму в Україні, він робить висновок про його 

нерозвиненість та відсутність в нього таких характеристик, як відкритість, 

підконтрольність. Позитивний лобізм, за думкою автора, може існувати тільки в умовах 

розвинутої демократичної системи правління, де існують умови для широкого 

представництва інтересів суспільства [6]. 

Як і в роботах західних дослідників, українські автори не одностайні в своїх оцінках і 

підходах. Це стосується визначення суті таких понять, як лобіювання, лобізм, а також 

критеріїв його типології. Значний внесок в розробку категорійного апарату феномену 

лобізму зробила робота Д. Базілевича та В. Нестеровича «Становлення інституту 

лобіювання в Україні: основі принципи та підходи» [1]. В даній роботи представлено 

глибокий аналіз всіх аспектів, що пов‘язані із визначенням сутнісних підходів до поняття 

лобіювання, об‘єкту та суб‘єкту цього процесу, автори представляють типологію лобізму, 

розкривають форми та методи лобіювання. Все це визначається в контексті практики 

лобізму в Україні. Їх типологія розкривається в роботах В. Биковця «Лобізм у системі 

представництва інтересів» [2], А. К. Піонтковської «Лобізм: українські реалії та 

перспективи» [35], І. Немчинова «Лобіювання як форма діалогу із владою» [28], 

М. Недюха та М. Федоріна «Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби 

впливу» [27].  

В цих роботах чітко визначається сутність лобізму, який розглядається як життєво 

необхідний інструмент демократичного процесу, що, за думкою М. Недюхи та 

М. Федоріна доповнює систему демократичного представництва [27]. В них також 

робиться спроба представити класифікацію лобізму. Так, для цих авторів характерно 

визначати лобізм за характером його діяльності, виділяючи тіньовий, демократичний, 
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інституціоналізований. Піонтковська А. К. вводить поняття «кланового лобізму», для неї, 

на наш погляд, характерно робити акцент на взаємодії бізнесу та влади [35].  

Як і західні дослідники, розглядаючи проблему лобізму, українські автори особливу 

увагу приділяють проблемі об‘єктів та суб‘єктів процесу лобіювання. До останніх вони 

відносять «групи інтересів». Аналіз літератури свідчить про те, що даний аспект лобізму в 

Україні тільки починає вивчатися. І в цьому контексті можна погодитися із думкою 

О. Коляса, що «проблема груп інтересів є абсолютно новою та недослідженою темою для 

української політичної науки» [21]. Серед робіт, присвячених даній тематиці, необхідно 

також виділити роботи О. Чувардинського «Групи інтересів у громадянському 

суспільстві» [54], В. Рейтеровича «Групи інтересів у системі громадянського суспільства в 

країні» [38], В. Сергєєва «Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій» [39], 

В. Табакера «Суб'єкти та об'єкти лобістської діяльності у Верховній Раді» [46], І. Кіянки  

«Взаємодія держави і групи тиску в сучасному політичному процесі країни» [20], 

О. Куценка «Структурування інтересів економічно-політичних еліт у процесі 

перетворення в Україні» [24]. Аналіз вказаних робіт свідчить про те, що в своїй більшості 

вони не ідентифікують поняття «група інтересів» та «група тиску», розглядаючи ці 

поняття як самостійні категорії в контексті теорії груп інтересів. Саме вони є основними 

суб‘єктами процесу лобіювання. В той же час групи інтересів та групи тиску, які сьогодні 

діють в політичному просторі України, мають яскраво виражену специфіку, що відрізняє 

їх від класично прийнятої системи класифікації. Особливістю є те, що соціальні групи 

інтересів не є і не можуть бути групами тиску, в той час як існуючі групи тиску не 

виражають соціальні інтереси. Цей тезис відображено у роботах низки авторів [2; 22; 24]. 

Оцінюючи феномен лобізму як знакову рису розвитку сучасного демократичного 

суспільства українські дослідники відмічають його подвійний характер, коли його можна 

оцінювати як в позитивному, так і негативному плані, останній можливий тоді, коли він не 

регламентується в рамках закону і не має чіткого правового поля дії, що дає можливість 

дослідникам характеризувати лобізм в Україні як олігархічний, клановий, із яскраво 

вираженим нальотом фаворитизму [13; 12; 16]. Практично всі автори вказаних робіт 

роблять висновок про нагальну необхідність включення лобізму в рамки законодавчо 

регульованої  діяльності, як важливу умову боротьби із корупцією [3; 4; 10; 13; 14; 18]. 

Більша частина робіт українських авторів присвячена аналізу досвіду становлення, 

розвитку лобізму в Україні, виділенню специфіки цього процесу в умова української 

дійсності. Значний об‘єм літератури даної групи потребує її систематизації, в основу якої 

було покладено проблемний принцип, що дозволив згрупувати за двома напрямами. Це 

роботи загального характеру, що розглядають в цілому проблематику становлення і 

розвитку лобізму в Україні, і публікації, що носять конкретний характер, досліджують 

окремі аспекти цієї проблеми.  

Етапи становлення лобізму в Україні, фактори, що впливають на розвиток цього 

явища в політичному просторі української держави знайшли своє відображення також в 

роботах Н.А. Стрижанової «Недоліки лобіювання у суспільствах перехідного типу: 

сутність та причини» [41]. Особливо необхідно виділити роботи О.В. Гросфельд 

«Становлення лобізму в сучасній Україні» [15]. Значення даної роботи полягає в тому, що 

автор виділяє ключові суб‘єкти лобіювання, розкриває причини, під впливом яких йде 

процес формування лобізму в Україні, а також досліджує механізм і технології лобізму. 

Інтерес представляє інша її робота «Специфіка лобізму в системі представництва інтересів 

суспільства в політиці в Україні» [13], в якій однією із головних особливостей лобізму 
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вона виділяє його яскраво виражений олігархічний характер. Коли предметом лобіювання 

виступає інтерес певних кланів, що володіють значними капіталами та що контролюють 

сьогодні всі структури державної влади в Україні.  

Особливо потрібно виділити роботи, автори яких досліджують становлення лобізму в 

Україні і його якісні характеристики. Загальні тенденції розвитку лобізму в Україні 

досліджуються в роботах Похілої Д. [36], Краснящих Г.Г. [23], Бурбело О.В. [5], Гнатенко 

Н.Г. [10]. Проблеми перспективи розвитку лобізму знайшли відображення в роботах 

Ворчакова І.Є. [7]. 

Друга група літератури, яку ми умовно виділили при аналізі української 

історіографічної бази лобізму, присвячена проблемі, що пов‘язана із інституціоналізацією 

лобізму. Підвищений інтерес до цього аспекту лобізму викликаний практичною 

значимістю даної проблеми в житті українського суспільств. Це, в першу чергу, прийняття 

закону, який би надав лобізму легітимний характер та ввів його в сферу законодавчого 

регулювання. Серед них необхідно виділити роботу В. Ф. Нестеровича, його 

фундаментальну монографію «Конституційно-правові засади інституту лобіювання: 

зарубіжний досвід та перспективи для України» [31], роботу Р. М. Мацкевича «Політично-

правові засади формування лобізму в сучасній Україні» [26], де автор обґрунтовує зв‘язок 

лобізму із органами влади та вважає цей процес індикатором розвитку громадянського 

суспільства та доводить необхідність розробки правової основи його регулювання.  

Серед десятків статей, автори яких досліджують вкрай важливу проблем, є такі, що 

мають не тільки  теоретико-методологічне значення, але й ті, що мають в умовах 

української дійсності політичне значення і практичну значимість, особливо слід виділити 

роботу Зернової Л. [18], в якій автор показує необхідність скорішого прийняття закону про 

лобізм, пов‘язуючи це із актуалізацією проблеми боротьби із корупцією, яка несе в собі 

загрозу розвитку України в контексті її європейського вибору. Необхідність включення 

лобізму в правове поле і принципи, на яких повинен реалізовуватись цей процес, 

розглядаються в роботі Євгеньевої А. «Законодавче регулювання лобістської діяльності» 

[17]. Дана проблема відображення в роботах Гнатенко Н.Г. та Гоцуляк В.М. Перший – 

розглядає проблему інституціоналізації в історичній ретроспективі [10], другий – в 

контексті розвитку політичного лобізму в Україні [11]. Перспективам процесу 

інституціоналізації лобізму в Україні присвячена стаття Сибіга І., де автор досліджує дану 

проблему в контексті прийняття політичних рішень [23]. На актуальність даної проблеми в 

контексті подальшого розвитку демократичних процесів вказує в своїй роботі Карпенко 

О.В. [19]. Ступінь гостроти проблеми правового регулювання лобізму і стан вирішення 

цієї проблеми в України аналізує Федоренко В.Л. [52; 53]. Глибокий аналіз комплексу 

проблем, пов‘язаних із інституціоналізацією лобізму в Україні представлено в роботах 

Трофименко А. В. [49; 50]. 

Проблема інституціоналізації лобізму в Україні практично порушується в усіх 

роботах, що присвячені цьому явищу. Всі автори приходять до висновку, що введення 

цивілізованого лобізму в Україні, надання йому статусу легітимності, є, по-перше, 

важливою умовою подальшої трансформації українського суспільства на шляху розвитку 

демократії і формування інститутів громадянського суспільства, по-друге, становлення 

лобізму розглядається ними як ефективний інструмент боротьби із корупцією в Україні, 

яка сьогодні є проблемою номер один на шляху реалізації курсу країни на євроінтеграцію. 

Досліджуючи проблему розвитку феномену лобізму в Україні, наукове експертне 

співтовариство, як свідчить аналіз, завжди розглядала проблему в контексті світового 
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досвіду, особливо країн перехідного типу. В контексті євроінтеграційного курсу України і 

процесів модернізації її політичної системи проблема використання світового досвіду 

лобізму як важливого елементу розвитку демократії набула особливої актуальності. Звідси 

закономірний інтерес українських вчених до розглядання проблеми лобізму в Україні в 

контексті світового досвіду, можливості використання моделей його розвитку на 

українському ґрунті. В той же час необхідно відмітити, що даний сегмент української 

історіографії лобізму за кількістю робіт є найменшим.  

Серед робіт по даній проблематиці необхідно виділити роботу А. В. Трофименко 

[51], яка на основі аналізу діяльності лобізму в Канаді обґрунтовано сформулювала ряд 

практичних рекомендацій можливості його використання в Україні. Можливості 

використання світового досвіду в реаліях України присвячена стаття Лопати М. [25]. 

Досвід формування правового регулювання лобізму в США відображений у вже вказаній 

нами вище роботі М. Недюхи і М. Федоріна. Особливо слід відмітити колективну 

монографії «Інститут лобіювання в Україні та за кордоном: походження, проблеми, 

перспективи розвитку», автори якої Д. Базилевич, В. Нестерович, В. Федоренко роблять 

аналіз ключових категоріальних понять лобізму, а також характеристику умов його 

реалізації, форми легітимації в країнах заходу в контексті використання цього досвіду для 

Україні, в тому числі виділяють які уроки повинна винести наша політична еліта із 

закордонного досвіду [1]. 

Перспективам можливості використання зарубіжного досвіду присвячена стаття 

В. Федоренко та В.Ф. Нестеровича «Інститут лобіювання у країнах західної демократії та 

перспективи його легітимації в Україні» [52]. Можливість використання досвіду 

зарубіжних країн досліджує і В.Ф. Нестерович в своїй монографії. Зарубіжний досвід, 

пов‘язаний із використанням лобіювання як інструменту публічного врядування досліджує 

В.В. Сумська в своїй статті «Лобіювання як інструмент публічного врядування: 

зарубіжний досвід», аналізуючи досвід США, Британії, Канади, Германії, Франції, 

робиться висновок, що трансформація лобіювання із неформального інституту в 

формальний відбувається шляхом його спеціальної законодавчої регламентації [44].  

В контексті дослідження можливості і необхідності використання світового досвіду 

інтерес представляє робота Тихомирової С. «Технологія зв‘язків із владою: міжнародний 

досвід лобіювання». Автор розкриває на основі зарубіжного досвіду потенціал лобізму в 

боротьбі із корупцією, але для цього він повинен бути введений в правове поле, інакше, 

робить вона висновок, «буде йти процес мутації в бік криміналітету» [47].  

Роль лобізму в політичному просторі суспільства і його політична система на основі 

аналізу зарубіжного досвіду розкриває в своїй статті Герасіна Л. «Практика лобізму в 

політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект» [9]. В своєму 

досліджені автор на основі порівняльного аналізу практики лобізму в Україні та досвіду 

США, Британії та низки інших країн робить висновок, що в Україні він носить яскраво 

виражений характер корупції і в суспільній думці ідентифікується із нею. Світовий досвід 

наявно свідчить, робить висновок автор, про необхідність законодавчого регулювання 

лобістської діяльності, а також підконтрольності його із боку громадянського суспільства. 

Аналіз другої групи літератури щодо лобізму свідчить про те, що всі дослідники 

впевнені як в необхідності і можливості його використання в реаліях української дійсності, 

так і в тому, що лобізм може розвиватися і нести в собі позитивний потенціал, успішно 

виконувати свої функції тільки за умови включення його в правове поле, його жорсткої 

законодавчої регламентації. В той же час, на наш погляд, низка аспектів використання 
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світового досвіду лобізму в процесі його становлення в Україні як явища, яке чітко 

регламентується в рамках законодавства, не знайшли ще достатньо глибокого осмислення. 

Так, потребує подальшого вивчення можливість використання тієї чи іншої моделі 

лобізму, визначення законодавчих рамок регулювання і механізмів контролю. В різних 

країнах вони мають різні параметри. Використання досвіду інших країн неможливо без 

чіткого законодавчого визначення таких понять як лобізм, лобіювання, лобіст, суб‘єкти 

лобіювання. В той же час аналіз свідчить, що в науковій середі в Україні не розроблені 

єдині підходи до вивчення даних дефініцій. 

Таким чином, найбільш активно проблема лобізму в Україні досліджується в рамках 

правового і політологічного підходу, практично ця тема залишається поза інтересом серед 

вчених-економістів. Українські автори роблять кроки в осмисленні лобізм, в контексті 

комунікаційних технологій і комунікативного менеджменту. Аналіз літератури свідчить 

також про те, що серед українських дослідників немає однозначних оцінок і трактувань в 

питаннях типології лобізму, його характеристик в Україні, в питаннях взаємозв‘язків 

лобізму і корупції. 

У той же час практично всі автори вважають, що головна задача сучасної розвинутої 

демократії в Україні це введення лобізму в правове поле українського законодавства, 

тобто прийняття законів, які давали б чітке визначення лобізму, лобіювання, визначали б 

принципи і технології його реалізації. Тільки реалізація процесу інституціоналізації 

лобізму створить умови, за яких лобізм зможе протистояти корупції і буде нести в собі 

позитивний потенціал, який дозволить впливати громадянському суспільству на прийняття 

рішень владними структурами. Проблема, яка, як свідчить аналіз, потребує більш 

глибокого осмислення і деталізації із боку українських вчених, пов‘язана із вивченням 

факторів, що впливають на процес становлення лобізму в Україні і їх специфіки. 

Отже, можна зробити висновок, що українські автори вносять значний внесок у 

вивчення феномену лобізму, як його концептуальних методологічних основ, так і певної 

специфіки його розвитку в Україні. 
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D. Lubinets  

THE ISSUE OF LOBBYING IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY 

The paper analyzes the current state of research on the issue of lobbying in Ukraine. 

Presently representatives of all socio-economic and political sciences greatly contribute to the 

study of the matter, which results in a large number of approaches to its definition, to 

understanding the essence of the concept, its typology, means of implementation, etc. Nowadays, 

scholars still provide no unanimously agreed upon interpretation of these subjects. The majority 

of lobbying-related issues are controversial and debatable. The study of Ukrainian 

historiography allows to find out how well it corresponds to the trends that so far define the 

scientific research level of this phenomenon in the world. 

Ukrainian researchers contribute to the development of theoretical and methodological 

principles of lobbyism. Ukrainian researchers started addressing the lobbying issues long after 

the Western colleagues did. The issue of lobbyism as a subject of scientific research in Ukraine 

started developing only in the 90's of the twentieth century along with establishment of an 

independent Ukrainian state. From now on, the interest in this matter is constantly increasing. To 

date, more than hundred articles, a number of monographs, dissertations and analytical studies 

of Ukrainian authors are published on the issue of lobbying. In the present article, the outputs of 

Ukrainian scientific works are conceived and split in two main groups. The first of pattern 

comprises works examining the theoretical-methodological and conceptual basis of the 
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phenomenon of lobbying, as well as incorporating approaches to the definition of its scholarly 

apparatus. The second one is made up of literature devoted to the problem of institutionalization 

of lobbying; the practical significance of this problem in the life of Ukrainian society justifies the 

increased interest in this aspect of lobbying. 

Based on the study and classification of a wide range of scientific works, the author has 

established that in Ukraine there are two fundamental approaches to the study of this 

phenomenon, namely: legal and political one, however, the opinions of Ukrainian researchers 

clash when it comes to its interpretation, typology, characteristics, etc., although it is 

acknowledged that it shall be introduced into the legal terrain of Ukraine as a framework for 

combating corruption. 

Key words: lobbyism, lobbying, political system, political communication, “interest 

group”, historiography. 
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Н. П. Пашина 
 

МАКРОПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

У БАГАТОСКЛАДОВИХ СУСПІЛЬСТВАХ 

(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

Досліджується взаємозвʼязок макрополітичної ідентичності з політичною безпекою 

багатоскладового суспільства. Доведено, що він є значним фактором, який забезпечує 

стійкість політичної системи й політичного режиму, важливим компонентом 

національної безпеки у цілому. Визначено, що виклики сучасної епохи у вигляді процесів 

глобалізації та зростання міграційних потоків ускладнюють ідентифікаційні процеси й 

орієнтири, ставлять перед політикою ідентичності нові завдання. 

Ключові слова: ідентичність, макрополітична ідентичність, багатоскладові 

суспільства, політична безпека. 
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Вплив процесів глобалізації й кардинальні зміни у зовнішньополітичному та 

внутрішньополітичному розвитку сучасних держав значно актуалізують проблему 

політичної безпеки, розробку стратегії й механізмів забезпечення нейтралізації загроз 

стабільного розвитку [18, с. 61–66]. 

Політична безпека є найважливішою складовою національної безпеки, яка має на 

увазі забезпечення життєво важливих інтересів держави й суспільства, захист державного 

суверенітету та територіальної цілісності. Ядром політичної безпеки є стійка політична 

система, що забезпечується балансом інтересів між громадянським суспільством і 

державою, між різними соціальними групами, легітимністю влади й компромісом еліт на 

основі спільних цілей та цінностей, правової держави, забезпечення прав і свобод 

громадян [21]. 

Фундаментом консолідації громадян навколо базових суспільних цінностей є 

колективна політична ідентичність (загальнодержавна, національна, громадянська) [20]. 


