
ЛОБІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
          Мета курсу — вивчення місця та ролі інституту лобізму в сучасних 
міжнародних відносинах, а також основних механізмів та технологій 
лобістської діяльності груп інтересів на міжнародній арені. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як політологія, 
міжнародні відносини та світова політика, соціологія, міжнародні відносини в 
умовах глобалізації, зв’язки з громадськістю, політична комунікація, правові 
системи країн світу, міжнародне публічне право, міжнародні організації, 
етнологія, політичні еліти та лідерство, політичні інститути та процеси тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміти теорію лобізму, концептуальні підходів до 
визначення лобізму, його структури, типології та функцій; методи та сучасні 
технології лобістської діяльності; особливості інституту лобізму в Україні й 
закордоном та механізмів його правового регулювання, а також особливості 
діяльності лобі-груп в міжнародних відносинах та ролі лобі-груп у формуванні 
зовнішньої політики держави. 
         Програмні результати навчання: 
знати: основні положення різних підходів до оцінки лобізму; поняття, 
типологію, функції, структуру лобізму як політичного інституту; риси та 
особливості різних моделей регулювання лобістської діяльності; місце та роль 
міжнародних груп інтересів у розвитку міжнародних відносин. 
уміти: аналізувати, пов’язувати та порівнювати особливості функціонування 
традиційних та нових політичних інститутів з лобістською діяльністю; 
аналізувати тексти правових та інших документів, що пов’язані з діяльністю 
груп інтересів; використовувати наукову та довідкову літературу щодо лобізму 
та пов’язаних з ним явищ суспільного життя; виявляти суб’єкти, об’єкти, 
предмет, методи, механізми, технології та особливості лобізму як на 
державному, так і на міжнародному рівні. 
володіти: теоретичним аспектом вивчення процесів політичного лобізму у 
міжнародних відносинах, навичками аналізу соціально-політичних процесів, 
що відбуваються як в Україні, так і в світі, а також навичками самостійного 
аналізу сучасних проблем політики, інтерпретацій різних концепцій та ідей. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЛОБІЗМУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ 
ДОСВІД. Концептуальні підходи до визначення лобізму. Визначення суб’єктів, 
об’єктів та предмету лобістської діяльності, їх класифікація. Плюралістичне та 
корпоративне лобіювання. Типологія та функції лобізму. Поняття 
«цивілізований», «міжнародний», «іноземний», «етнічний» лобізм. Основні 
методи та технології лобіювання. Правові моделі лобістської діяльності: 
англосаксонська та континентальна. Особливості регулювання та тенденції 
функціонування лобі-діяльності в США. Лобізм у Європейському Союзі: 
правовий та практичний аспект. Особливості становлення інституту лобізму в 
Україні. 
РОЛЬ ЛОБІ-ГРУП В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. 
Міжнародний лобізм: проблема визначення поняття. Лобі-групи в міжнародних 
відносинах. Транснаціональні інтереси підприємницьких кіл і їх вплив на 
зовнішню політику держави. Зовнішньополітичні інтереси етнічних спільнот і 



способи їх реалізації. Роль політичних партій у формуванні 
зовнішньополітичного курсу держави. Міжнародні групи суспільних інтересів, 
особливості їх впливу на міжнародні відносини. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 90 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


