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    В процесі розвитку демократичної держави виникли нові виклики у співпраці представників
влади, бізнесу та громадськості. Разом з тим, з’являвся все більший попит на використання нових
механізмів для налагодження ефективного діалогу підприємців та громадськості з політичними
діячами. До таких інструментів належать: відносини з владними структурами (“government relations”),
лобіювання та адвокація.
     Попри те, що даний посібник здебільшого зосереджується на інструментах адвокації, важливо
розрізняти усі поняття, розуміти їх логіку та різницю між ними. Тож, пропонуємо коротко розглянути
згадані терміни. 
      “Government relations” (GR), тобто відносини з владними структурами - це безпосередня
взаємодія організації з урядовими структурами, законодавчими і регуляторними органами
управління. Це діяльність спеціально уповноважених співробітників великих комерційних структур
(GR-менеджерів) щодо організації кампанії в політичному оточенні. GR характеризується
систематичною діяльністю компаній для впливу на дії і заходи влади з метою досягнення певної
мети або захисту інтересів. Основним завданням GR є запобігання ймовірних загроз від діяльності
політичних діячів і реалізація потенційних можливостей компанії за допомогою її участі в політичних
активностях. Мета GR - вибудовування довгострокової, комфортної, передбачуваної системи зв'язків
з профільними для компанії політичними стейкхолдерами. 
      Окремим напрямом, який ми розглядаємо в цьому посібнику є лобіювання. В пострадянському
просторі існує стереотип, що лобіювання має негативне забарвлення. Хоча, в розвинених країнах
ця діяльність сприймається абсолютно нормально та регулюється на законодавчому рівні.
Англійський термін “lobbying” походить від слова “lobby”, що означає “кулуари”. Цей термін
характеризує будь-яку діяльність, яка здійснюється з метою прямого чи опосередкованого впливу
на формування або реалізацію політики та процесу прийняття рішень щодо законодавчої чи
регуляторної діяльності. Лобіювання виконується шляхом комунікації з будь-яким членом або
працівником законодавчого органу, державним чиновником або службовцем. Професійні лобісти -
це люди, робота яких полягає у здійсненні впливу на законодавство, нормативні акти чи інші
урядові рішення, дії чи політику від імені групи осіб чи конкретної особи, яка їх наймає. Такі експерти
отримують винагороду за безпосередню взаємодію з політиками чи державними службовцями з
метою впливу на них в контексті зміни певного законодавчого акта. Фізичні особи та некомерційні
організації також можуть займатись лобіюванням в форматі волонтерської діяльності, або ж це може
бути частиною їх повсякденної роботи. Уряди різних країн світу часто визначають та врегульовують
діяльність суб’єктів лобіювання. 
      Поняття "лобіювання" сягає своїм корінням до зборів членів парламенту та їх колег у кулуарах
("вестибюлях") палат парламенту Великобританії у XIX ст. до і після парламентських дебатів, де
громадськість мала можливість зустрітись зі своїми представниками. З іншої сторони існує думка, що
цей термін виник у готелі “Willard” у Вашингтоні, де його нібито використовував президент Грант для
опису політичних діячів, які відвідували вестибюль готелю, в якому часто Грант насолоджувався
сигарою та коньяком, а потім намагались купувати напої для президента, щоб вплинути на його
політичні рішення.

Вступ
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    Між GR і лобіюванням існують значні відмінності: якщо лобіювання - це технологія для
просування інтересів компанії в органах влади, то GR є складовою частиною загального
менеджменту і завдання цього напрямку значно ширші, аніж ті, що стоять перед лобіюванням. В
теорії, функція GR має на меті вибудовування і підтримку взаємодії з органами державної влади на
державному, регіональному і місцевому рівнях, в той час як лобістська діяльність спрямована на
здійснення впливу певної зацікавленої групи осіб на прийняття тих чи інших політичних і
управлінських рішень.
     Адвокація - це мистецтво переконання та впливу, підкріплене обґрунтованими фактичними
даними. Це організована, добре продумана спроба змінити хід політики за допомогою доказів та
аргументів щодо того, яким чином і для чого повинні відбуватися зміни. Це набір цілеспрямованих
дій відносно осіб, які приймають рішення стосовно конкретного питання чи просування ідеї проєкту
рішення. Адвокаційна діяльність може бути орієнтована на конкретну людину, групу людей, на цілу
структуру/організацію, або на громадську думку щодо проблемних питань. В межах адвокаційної
кампанії використовуються різні стратегії та мережі стейкхолдерів для досягнення фінальної мети -
впровадження змін.
    Адвокація може здійснюватися різними способами та на різних рівнях. Існують невеликі
адвокаційні заходи, наприклад, подання петицій, та більші кампанії, які можуть сягати навіть
міжнародного рівня. Ключем до ефективної адвокаційної діяльності є чітке розуміння проблеми,
шляху її вирішення, груп впливу та очікуваного результату. 
      Існують різні трактування вищезгаданих термінів, а також споріднені до них визначення. Як
лобізм, так і адвокація - це вплив на інші сторони процесу для прийняття рішень з певного питання,
проте, лобізм, переважно, переслідує приватні інтереси, в той час, як адвокація - суспільні. Мета
адвокаційної діяльності не обмежується лише впливом на законодавців щодо певного
законодавчого акта, це також мобілізація громадських дій для досягнення змін у суспільстві.
Адвокаційна діяльність охоплює більший перелік активностей, які здійснюються для комунікації та
просування своєї справи. Це активна фаза, яка дозволяє провести кореляцію від дій суб’єктів до
відчутних змін у справі. Робота не проста, проте коли кампанія проходить успішно, ідеї стають
реальністю.
        Запрошуємо більш детально розглянути етапи та інструменти адвокаційних кампаній, приклади
дорожніх карт реформ - планів дій громадськості щодо впровадження змін у своїх містах за
посиланням https://uareforms.org/road-maps/, а також приклади конкретних кейсів з досвіду
Львівського регуляторного хабу (далі - ЛРХ).
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     Говорячи про адвокаційну кампанію, ми розуміємо, що повинен бути предмет її проведення,
тобто конкретне рішення, чи політика (“policy”), що пропонується до прийняття, або ж, навпаки,
недопущення прийняття того чи іншого рішення. В обох випадках Вам знадобиться якісна аналітика
зі статистичними даними для того, щоб комунікувати свою позицію. Адже, як вже згадувалось на
початку документу, адвокація повинна бути підкріплена обґрунтованими фактичними даними. В
цьому контексті немає обмежень або ж чітко визначених форматів оформлення такої аналітики.
Більше того, існує безліч видів аналітичних документів, які можуть застосовуватись в залежності від
того що Ви адвокатуєте, а також того хто є суб’єктом та об’єктом адвокатування.
     Найбільш поширеним є формат аналітичного звіту (“report”), короткого опису політики (“policy
brief”), аналізу політики (“policy paper”) та аналітичного зрізу (“policy update”).
       Аналітичний звіт (“report”) - це, по суті, чіткий, стислий, добре структурований документ, який
готується для певної мети та авдиторії. Зазвичай він окреслює та аналізує ситуацію чи проблему,
переважно містить рекомендації щодо подальших дій. Такі документи найчастіше мають наступну
структуру: вступ, методи дослідження, результати та обговорення. Це стандартні розділи для
відображення традиційних досліджень і достовірної інформації. Проте, така структура є
необов’язковою і в процесі написання часто використовуються альтернативні методи викладення
інформації, такі як формат вирішення проблеми, коли автор спочатку зазначає проблему, а потім
детально описує що потрібно зробити, щоб її вирішити. Як і в будь-якому документі, важливі точність
та якість інформації, адже некоректні дані можуть призвести до небажаних наслідків.
   Короткий опис політики (“policy brief”) є ключовим інструментом для представлення
досліджень та рекомендацій неспеціалізованій авдиторії. Такий формат служить засобом надання
фактичних даних, які допомагають читачам приймати обґрунтовані рішення. Переважно короткий
опис політики відображає результати досліджень простою мовою та чітко посилається на ініціативи
аналізу політики. Найкращий формат інформаційних записок - це кілька чітких та стислих документів,
які зосереджені на одній темі.
     Якщо ж Ви ставите собі за мету запропонувати нове рішення проблеми або розробити нову
політику, найбільш оптимальним варіантом стане формат аналізу політики (“policy paper”). Саме
цей вид найчастіше на практиці використовує команда Львівського регуляторного хабу і ми
пропонуємо розглянути його детальніше. Аналіз політики - це ґрунтовне дослідження важливої
проблеми (переважно соціального характеру), яке передбачає аналіз можливих альтернативних
шляхів її вирішення, розробку відповідного плану дій (рекомендацій) та формування стратегії для
його впровадження. 

1. Розробка
аналітичних матеріалів
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зазвичай він орієнтований на неакадемічну цільову авдиторію, наприклад, на конкретних
посадових осіб, бізнес-об'єднання, агенції, громадські організації тощо;
він часто зосереджується на приписній аналітиці. Тобто, розпочинається з діагностики певної
проблеми чи ситуації, і, як правило, пропозиції рішення, яке допоможе ліквідувати цю проблему;
мета документу: переконати цільову авдиторію, що Ваша позиція коректна. 
аргументи, що підтверджують позицію, мають вирішальне значення. Це важливо для усіх видів
документів, зокрема і в аналізі політики.
в цьому документі ключовою є ефективність та лаконічність. Цільова авдиторія часто не має
достатньо часу і бажання читати довгі документи. Для цього, аналіз політики, переважно,
супроводжується інформаційними записками, які узагальнюють ключові положення документу
на одній чи двох сторінках.

Опис контексту та важливості проблеми

      Формат такого документу відрізняється від стандартних наукових робіт у кількох аспектах:

    
    Базуючись на досвіді підготовки аналізів політики та адвокації пропонованих рішень команда
Львівського регуляторного хабу вивела основні складові напрацювання такого документу:

1.
Необхідно ретельно визначити проблему та сформулювати її як конкретне запитання, на яке
потрібно відповісти. Підкріпити її аналітичними та статистичними даними для відтворення
комплексної картини.

    2. Напрацювання альтернативних рішень проблеми
Стейкхолдерам (зокрема тим, хто приймає рішення на основі аналізу політики) важливо знати
про усі альтернативні шляхи вирішення визначеної проблеми. Ефективність таких альтернатив
найкраще розглядати з точки зору прогнозованого впливу впровадження політики. На цьому
етапі рекомендується дослідити кращі українські та іноземні практики.

    3. Визначення та рекомендації оптимального рішення
Цей етап повинен містити рекомендації щодо пріоритетного вирішення проблеми, а також
переваги пропонованого рішення над іншими альтернативами.

    4. Публічні обговорення
На етапі, коли сформовано перший проєкт аналізу політики для дотримання балансу інтересів, а
також врахування думок усіх зацікавлених сторін важливо провести публічні обговорення з
представниками влади, громадськості та бізнесу.

    5. Адвокація та імплементація
На цьому етапі напрацювання аналізу політики закінчуються. Втім, якщо ви зацікавлені у
впровадженні напрацьованих пропозицій слід подбати про адвокатування прийняття рішення,
перевірки та подальшого відстеження його ефективності на практиці.
 

    Додатково ми пропонуємо готувати коротку аналітичну записку, яка міститиме ключові
положення аналізу політики, а її об’єм не перевищуватиме 2 сторінок. Це полегшить комунікацію
зі стейкхолдерами, в яких обмежений часовий ресурс, або ж, якщо вони не є профільними
експертами з даної тематики. А також, інфографічні матеріали, для залучення якомога більшої
авдиторії.
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законодавча влада;
виконавча влада;
інші органи державної влади;
органи місцевого самоврядування.

міжнародний;
національний;
регіональний;
місцевий (муніципальний).

    Варто зазначити, що вищезгадані етапи можуть відповідати кільком стартовим етапам
проведення класичної адвокаційної кампанії. Тобто, при підготовці документу одразу потрібно
планувати адвокаційну діяльність, визначати та залучати стейкхолдерів до розробки
пропонованого рішення, де це доцільно та розписувати план активностей відповідно до
цього рішення.  
   Якщо з часу написання аналізу політики відбулись суттєві зміни у відповідній сфері та
підготовлений Вами аналіз політики потребує оновлення відповідно до сучасного стану справ,
рекомендується застосовувати формат аналітичного зрізу (“policy update”). Такий документ готується
у довільному вигляді, проте, повинен мати чіткі відсилки до аналізу політики, а також, бути менш
об’ємним за розміром, містити актуальні дані, стан справ, статистику та будь-яку іншу важливу
дотичну інформацію. 
      В залежності від того, з органами якої гілки влади і якого рівня вибудовує відносини адвокасі-
менеджер, об’єктами можуть виступати:

    Також, в залежності від рівня взаємодії між органами влади і адвокасі-спеціалістом, можна
виокремити наступні рівні адвокаційної кампанії:

         Детальніше про це в наступній частині. Також, в четвертому розділі даного документу пропонуємо до
Вашої уваги кілька кейсів, які були реалізовані командою ЛРХ саме із застосуванням вищенаведеного
алгоритму роботи.
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         У цьому розділі викладені базові етапи та тематичні інструменти, які варто використовувати в
процесі проведення ефективної адвокаційної кампанії. Оскільки, механізм створення, оцінки та
планування кампанії є процесом творчим, етапи можуть видозмінюватись, корегуватись та
комбінуватись залежно від зовнішніх факторів. Звертаємо Вашу увагу на те, що кожен з
пропонованих етапів може бути багатокроковим, самодостатнім та може вимагати залучення
різного ресурсу - як кількісного, так і якісного. Розглянемо детальніше концептуально кожен із них.
     Попередні (підготовчі) заходи можуть розпочинатися ще на етапах напрацювання
альтернативних рішень проблеми та визначення оптимального рішення. Залучення
стейкхолдерів та "desicion makers" до розробки рішення суттєво підвищить імовірність
прийняття рішення без застосування широкого набору інструментів, адже дасть змогу
зробити їх співвласниками даної ініціативи. Як наслідок, вдасться уникнути використання
суттєвого ресурсу: як матеріального, так і нематеріального (часового та іміджевого).

1.1. Формування мети та завдань адвокаційної кампанії

      Мета адвокаційної кампанії утверджує загальний позитивний кінцевий результат, якого Ви
прагнете досягнути в довготерміновій перспективі. Вона відображає довгострокову вигоду для
бенефіціарів та інших зацікавлених сторін. Мета охоплює ширший контекст та демонструє Ваші
наміри. Вона не може бути матеріальною та вимірюваною, це, більшою мірою, абстрактне поняття.
Мета переважно містить такі формулювання як: “формувати”, “сприяти”, “захистити”, “забезпечити”
тощо.
      Завдання (“objective”) – це ті дії, які необхідно виконати для досягнення мети, тобто Ваш
конкретний план заходів. В них відображається короткострокова вигода для бенефіціарів та інших
груп. Завдання є вужчими ніж мета, та більш практичними. Вони повинні бути реалістичними для
виконання, вимірюваними та обмеженими в часі. Містять, до прикладу, такі формулювання як:
“збільшити”, “покращити”, “підвищити” тощо. Після цього відбувається планування діяльності - це
спосіб досягнення визначених завдань, наприклад: щось підготувати, розробити, організувати,
поширити тощо.
           При формулюванні завдань використовуйте стандартну матрицю SMART та переконайтесь, що вони
відповідають наступним пунктам:                                                                    
·  S – short term (короткотермінові)                        
·  M – measurable (вимірювані)
·  А – achievable (досяжні)
·  R – realistic (реалістичні)
·  T – time bound (обмежені в часі).

2. Базові етапи та
інструменти
адвокаційної кампанії
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Вдосконалити регулювання у сфері паркування у місті Л. 
Зменшити бюрократичне навантаження у місті Л шляхом проведення перегляду регуляторних
актів. 
Покращити якість регуляторної процедури у Л міській раді шляхом прийняття Порядку
підготовки проектів регуляторних актів.

Сприяти зростанню рівня інформованості населення міста Л щодо продажу комунального майна
через прозорі аукціони Prozorro.Продажі;
Підвищити рівень обізнаності представників громадськості щодо корупційних зловживань у
регуляторних актах у місті Л;
Забезпечити участь бізнес-спільноти в напрацюванні нового регулювання літніх майданчиків у
місті Л.

“Inputs” - це матеріальні ресурси: бюджет, працівники тощо.
“Activities” - це основна діяльність, до прикладу, розробка та реалізація комунікаційної стратегії,
проведення прес-конференцій, тренінгів, публічних заходів.
“Outputs” - це продукти, які ми отримали внаслідок нашої діяльності: розробили та впровадили
комунікаційну стратегію, провели прес-конференцію, організували тренінги, публічні заходи тощо.

         Приклади формулювання мети:

 
          Приклади формулювання завдань:

 
       Результати адвокаційної кампанії - це ті переваги, які отримають Ваші стейкхолдери, цільові групи та
бенефіціари по закінченню Вашої роботи. Індикатори оцінки ефективності традиційно поділяються на
кількісні та якісні. До прикладу: кількість проведених заходів, зустрічей, осіб, які їх відвідали, поширених
матеріалів тощо. Або ж, якісні - розробка рішення, внесення змін до проекту рішення тощо. 

           Схема рівнів результатів 
  
МЕТА                                   Вплив
(Goal)                                   (Impact) 
 
Завдання                           Результати
(Objectives)                         (Outcomes)
 
Діяльність                          Продукти
(Activities)                            (Outputs)

            Тлумачення базових термінів: 
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“Outcomes” - це якісні результати, які ми отримали внаслідок нашої діяльності: підвищили рівень
поінформованості громадян, вдосконалили ту чи іншу процедуру, провели оцінку виконання тих
чи інших правил, підвищили рівень їх виконання тощо.
“Impact” - основний вплив, який було здійснено в результаті кампанії - до прикладу, процес
управління комунальним майном у місті Н став прозорим та підзвітним.

    
     Часто виникає нерозуміння у визначенні продуктів (“outputs”) та результатів (“outcomes”).
Продукти (“outputs”) - це вимірювані речі, кількісні показники, до прикладу перелік проведених
робочих зустрічей, круглих столів, друковані матеріали, опитування, робочі групи, к-сть учасників на
них тощо. В той час, як результати (outcomes) демонструють позитивні зміни, що відбулися.
Показники переважно якісні.
     Що стосується індикаторів - це показники, за допомогою яких здійснюється моніторинг і
визначається рівень прогресу щодо виконання окремих завдань стратегії в рамках плану дій та
досягнення очікуваних результатів. Кількісні (статистичні) індикатори відображають міру, відсоток,
число, частоту, частку тощо. Якісні індикатори відображають судження, відношення, сприйняття,
оцінку. Позначаються такими формулюваннями як: наявність, відповідність, якість, рівень,
обізнаність тощо. 

1.2. Оцінка політичного середовища

          Жодна ефективна адвокасі кампанія не зможе стати результативною, якщо не буде реалізовуватися
з врахуванням поточного політичного середовища, процесів, викликів та можливостей. Ґрунтовна оцінка
середовища буде суттєво впливати на підхід у формулюванні завдань, кроків для досягнення цілі,
послідовності, створенні та відтворенні ключових меседжів. Варто намагатися оцінити та визначити для
себе алгоритм дій щодо кожного учасника та\або групи процесу. Формування мапи стейкхолдерів є
ключовим інструментом у цьому процесі.
        Також, завжди варто звертати увагу на рівень політичного дискурсу та поточну ситуацію між
коаліцією та опозицією, владою та неформальними групами, які можуть суттєво, але не завжди
помітно, впливати на прийняття кінцевих рішень, наприклад, у включенні пропонованого вами
рішення\тематики до порядку денного, “допущення” його до обговорення та вироблення
позитивної позиції. Необхідно намагатися ідентифікувати “вікно можливостей” для Ваших
пропозицій, або й спробувати створити передумови для його виникнення. 
       Врахуйте, що реалізація кількох адвокасі кампаній в одному середовищі, наприклад, у визначеній
міській раді, яка повинна прийняти рішення\ряд рішень щодо старту їх імплементації, може негативно
впливати на загальний контекст, створювати занадто високий рівень присутності “Ваших” питань, плутати
ключові аргументи та пропонований Вами порядок денний в очах суб’єктів прийняття рішень. Також, деякі
позиції в різних адвокасі кампаніях можуть бути взаємовиключними, або, як мінімум, “підсвічувати”
протилежні переваги та недоліки запропонованих рішень.
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1.3. Формування мапи стейкхолдерів

         Виникає достатньо багато нових підходів до визначення та ідентифікації стейкхолдерів, адже
успішні історії реалізації адвокасі кампаній у сучасному діджиталізованому світі відкривають нові
шляхи та горизонти у досягненні успіху. Ми пропонуємо зосередитися на основному класичному
підході, адже він, все ж, є основою для реалізації будь-якої адвокасі кампанії в Україні у наші дні. 

          

           Мапа стейкхолдерів – це візуальна квадратна мапа для окреслення стейкхолдерів проєкту та їх
поділу на категорії за критеріями впливу та зацікавленості в проєкті.
           Вісь У показує рівень зацікавленості стейкхолдера. З гори вниз – від найбільш зацікавлених до
найменш. Цей критерій демонструє наскільки вигідними для стейкхолдера є результати
проєкту\скільки вигоди від результатів проєкту він отримає. Вісь Х показує рівень впливу
стейкхолдера на результати проєкту. Зліва на право – від низького до високого. Стейкхолдери
наносяться на карту відповідно до того, як вони відповідають цим двом показникам.
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          Мапа стейкхолдерів – це візуальна квадратна мапа для окреслення стейкхолдерів проекту
та їх поділу на категорії за критеріями впливу та зацікавленості в проекті.
 Вісь У показує рівень зацікавленості стейкхолдера. З гори вниз – від найбільш зацікавлених до
найменш. Цей критерій демонструє наскільки вигідними для стейкхолдера є результати
проєкту\скільки вигоди від результатів проєкту він отримає. Вісь Х показує рівень впливу
стейкхолдера на результати проєкту. Зліва на право – від низького до високого. Стейкхолдери
наносяться на карту відповідно до того як вони відповідають цим двом показникам.
          Мапа стейкхолдерів – це перший крок до якісної взаємодії із зацікавленими сторонами. Адже
він визначає тип відносин між стейкхолдером та діяльністю в межах кампанії. Мапа стане
показником кожного рішення, яке приймає суб’єкт кампанії щодо зацікавлених сторін, включаючи
частоту їхніх зустрічей та кількість інформації, яку їм надають про проект.
       Чому важливо робити мапу стейкхолдерів? Стейкхолдери – це ключ успішності результату.
Зазвичай, у кожному проєкті існує безліч потенційних стейкхолдерів з різними очікуваннями. Без
мапи впливу та інтересів стейкхолдерів буде дуже важко обрати правильний шлях комунікації та
задовольнити всіх зацікавлених сторін. Налагоджена комунікація із стейкхолдерами та
бенефіціарами допомагає зменшити ризики кампанії та окреслити реальні цілі таргетованих груп
відносно проєкту.
        Мапа стейкхолдерів – це, також, управління очікуваннями. Формуючи таку карту Ви чітко
розумієте, як співвідносяться цілі Вашої адвокаційної кампанії з цілями стейкхолдерів та
бенефіціарів. Тому, при виконанні активностей, менеджер з адвокації може поступово коригувати
певні дії, приводячи їх у відповідність до очікувань зацікавлених груп, щоб усі були задоволені
результатами.
             Основні критерії:

1. Якщо стейкхолдер відноситься до менш зацікавленого, але дуже впливового, - необхідно
враховувати та слідкувати за його задоволенням від результатів діяльності. Тобто, він регулярно
повинен отримувати оновлену інформацію та його думки (зворотній зв’язок) повинні
враховуватися.
2.  Якщо стейкхолдер відноситься до дуже зацікавлених та дуже впливових, - необхідно ретельно
слідкувати за його залученістю та задоволенням. З ним потрібно зустрічатися частіше ніж з
іншими і його думка є вирішальним фактором у прийнятті рішень.
3. Якщо стейкхолдер відноситься до менш впливових та більш зацікавлених, - його думка також
повинна враховуватися. Потрібно надавати йому оновлену інформацію, але не в таких
масштабах, як попереднім двом групам.
4. Якщо стейкхолдер відноситься до менш зацікавлених та менш впливових, - з ним необхідно
також тримати “руку на пульсі”, але достатньо інформувати лише про великі зміни чи кроки в
межах основних активностей.
5. Пам’ятайте, що всі бенефіціари є стейкхолдерами, але не усі стейкхолдери - бенефіціарами.
6. Зверніть увагу, що всі цільові авдиторії є стейкхолдерами, але не всі стейкхолдери є цільовими
авдиторіями.
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           В цьому контексті важливо враховувати та розрізняти осіб, які приймають рішення (“decision
makers”) та тих, хто має значний вплив (“influencers”). “Decision makers” є Вашою основною
авдиторією. Це особи або групи осіб, які приймають рішення стосовно політики та програм, які Ви
адвокатуєте. Головна авдиторія може включати президента, прем'єр-міністра, кабінет міністрів,
заступників міністрів та парламент, парламентарів, фінансові установи, голів громад, їх профільних
заступників тощо.
         Особи, що мають значний вплив (далі - інфлюенсери) - це друга за важливістю авдиторія.
Особи або групи, які мають доступ до тих, хто приймає рішення, і можуть впливати на них.
Інфлюенсери можуть стати Вашими партнерами в ході адвокації. До них, як правило, належать
профільні асоціації, бізнес-об’єднання, коаліції, профільні експерти, релігійні групи, лідери
громадської думки, засоби масової інформації, міжнародні експерти, викладачі, дослідники. 
       Також, серед стейкхолдерів варто створювати так званих “політичних чемпіонів”. Це,
переважно, вмотивовані та впливові стейкхолдери, які готові спільно з Вами активно
просувати спільний порядок денний, використовувати аналітику та ключові месиджі.

1.4. Побудова коаліцій та взаємодія із стейкхолдерами

        Для підсилення імовірності отримання бажаного оптимального результату в процесі здійснення
адвокасі, варто розглядати можливість об'єднання зусиль з партнерами, однодумцями та ситуативними
союзниками. Взаємодія та створення коаліцій допоможе суттєво збільшити шанси на успіх. Не варто
прагнути до надмірної формалізації процесу, потрібно, перш за все, орієнтуватися на позитивний результат.
         Коаліція - це добровільне прозоре партнерське об’єднання зацікавлених незалежних суб’єктів,
створене для досягнення спільної мети на основі однорідних інтересів, а також шляхом прийняття
певних правил і методів управління, об’єднання ресурсу.
             Створення та комунікація спільного порядку денного, тим паче, націленого на різні цільові групи,
є ефективним комплексним підходом, який дасть змогу якісно охопити авдиторію та цільово донести
Ваші меседжі.

1.5. Ключові меседжі та канали комунікаційної кампанії

      Кожна адвокасі кампанія повинна бути орієнтована на широке коло стейкхолдерів із
використанням різних меседжів та каналів комунікації. Лише повне та якісне комунікаційне
охоплення дозволить досягнути успіху та створити критичну масу інформаційного тиску на тих, хто
приймає рішення та донести необхідні думки для залучення решти.
       Основним джерелом необхідної інформації повинна бути аналітика, на основі якої Ви
пропонуєте приймати те чи інше рішення. Стислий опис питання, ключові факти та проблеми
повинні бути чітко ідентифікованими та виміряними, числові значення визначеними та якісно
оформленими з акцентом на просту для розуміння, але, водночас, вражаючу величину. До прикладу:
“Змінені кілька речень у рішенні Ради створять додаткові надходження до бюджету міста у розмірі 
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Завдання, активність;
Інструменти;
Ресурси;
Стейкхолдери;
Індикатор ефективності;
Відповідальна особа;
Строк реалізації;
Статус.

десятків мільйонів гривень і дадуть змогу зекономити бізнес-середовищу міста ще кілька мільйонів,
які обов'язково будуть інвестовані в розвиток бізнесу. Як наслідок, збільшення податкової бази та
об’ємів сплачених податків.” Звичайно, що ця теза сформована занадто просто, але, саме на
доступні факти та аргументи Вам потрібно орієнтуватися, перш за все. Важливою також є
передісторія та Ваша особиста мотивація участі в даному проєкті, для того, щоб відкинути
заплановані або випадкові сумніви у Вашій компанії, які можуть виринати в інформаційному
просторі.

1.6. Формування деталізованого адвокасі плану

        На основі інформації, отриманої в процесі виконання рекомендацій попередніх етапів,
прийшов час розробити адвокасі план. Враховуючи, що на даному етапі Ви вже повинні чітко
розуміти до чого та яким саме чином Ви рухаєтеся, мати достатньо інформації про Ваших партнерів
та опонентів, Вам потрібно структурувати дану інформацію у зрозумілий для команди план дій.
Рекомендуємо брати за основу наступні пункти та, за потреби, додавати необхідні блоки відповідно
до особливостей Вашої активності:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

           Намагайтеся прописувати план реалістично із врахуванням класичних періодів підвищення та
спаду ділової активності, сезонних святкувань та політичних циклів. Пам’ятайте, успішна реалізація
кампанії - це довгостроковий та складний процес.

1.7. Імплементація плану

          Втілюйте заплановані активності послідовно та скрупульозно. Намагайтеся не змінювати
попередній план дій без належних на те причин, не надавайте занадто великого значення
емоційним та популістичним процесам. Їх карколомна поява в інформаційному просторі швидко
розчиняється та забувається. Пам’ятайте, що завжди потрібно «святкувати» результат. Прихильники
та опоненти повинні бачити, що Вам все вдається і Ваші дії є успішними. Це підсилюватиме Ваш
імідж та допомагатиме у майбутньому. “Святкувати” потрібно не лише кінцевий успіх, а й проміжні
дрібні перемоги, епізоди та заходи, в яких вдалося досягти бажаного результату. Також, варто
контролювати якість імплементації рішення, адже поганий та маловідчутний результат поставить
під сумнів доцільність такої кампанії, Ваш імідж і авторитет загалом. 
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1.8. Механізм оцінки та моніторингу

             Оцінка та моніторинг є необхідними перманентними активностями. Вони є обов'язковими як
під час реалізації кампанії для оцінки зміни зовнішнього середовища та внутрішніх обставин, так і
після успішної реалізації проєкту для коригування та підсилення його ефекту на середовище.
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Проєкт Закону про лобізм №5144 від 20.06.2016 р. 
Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про лобізм" №5145 20.09.2016 р.
Проєкт Закону про забезпечення прозорості та законності комунікації з суб'єктами владних
повноважень №7129 від 20.09.2017 р.
Проєкт Закону про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в
Україні №3059 від 11.02.2020 р.
Проєкт Закону про лобізм №3059-1 від 28.02.2020 р.
Проєкт Закону про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання № 3059-2 від
02.03.2020 р.
Проєкт Закону про лобістську діяльність №3059-3 від 03.03.2020 р.

               В США та деяких країнах Європейського Союзу, зокрема Великобританії, Німеччині та Бельгії
існують регуляторні положення щодо лобізму. Таке законодавче підґрунтя допомагає забезпечити
прозорість процесу як важливої частини демократичного урядування. Європейський парламент видав
кілька робочих документів щодо лобізму, проте чіткого регламентування даної діяльності в ЄС немає.
Також, Європейська Комісія випустила Зелену Книгу, у якій визначено поняття лобізму і запропонована
система добровільної реєстрації лобістських організацій, Загальний кодекс поведінки лобістів, система
моніторингу над лобістською діяльністю та санкції за порушення Кодексу. Також, нещодавно світ
побачив звіт Організації економічного співробітництва та розвитку “Лобіювання у 21 ст.” У цьому звіті
підсумовується прогрес, досягнутий країнами у впровадженні Принципів ОЕСР щодо прозорості та
доброчесності у лобіюванні. У ньому розглядаються нові виклики та ризики, пов’язані з багатьма
способами, якими спеціальні групи інтересів намагаються впливати на державну політику та
оглядаються інструменти, прийняті урядами для ефективного захисту неупередженості та
справедливості у процесі прийняття громадських рішень.
             В Україні було кілька спроб розробити законодавче регулювання лобістської діяльності.
Лише у 8 та 9 скликаннях було зареєстровано 7 законопроєктів:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
           Законопроєктами пропонувалось визначити правові та організаційні засади здійснення
лобізму в Україні, його мету та організаційні основи діяльності, методи лобізму, оприлюднення
інформації про лобіювання, обмеження щодо суб’єктів лобізму, а також тем лобіювання, визначення
форматів зустрічей з об’єктами тощо. Також, були пропозиції щодо внесення змін до Податкового
кодексу України з метою оподаткування послуг лобізму. Оскільки адвокація, де факто, є громадським
лобіюванням, законодавче визначення сфери може мати суттєвий вплив на сферу, вцілому.
                 Поняття «лобіювання» визначалось, як підприємницька діяльність суб’єктів лобіювання, що
провадиться методами лобіювання, не забороненими законодавством, з метою впливу на суб’єктів  

3. Законодавчі ініціативи
врегулювання сфери в
Україні
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владних повноважень в процесі здійснення ними нормотворчої функції. Таким чином, поняття
лобіювання не було повністю визначене в тексті законопроєкту, що з огляду на вказані санкції та
відповідальність для незаконних дій у сфері лобіювання, може спричинити неправомірне
притягнення до відповідальності та порушення прав окремих осіб. В додаток, пропоновані зміни до
КУпАП в контексті криміналізації певних діянь залишають неврегульованими багато положень, без
яких застосування запропонованих статей буде неможливим, а також не передбачено необхідність
змін до Кримінального процесуального кодексу України для встановлення підслідності. 
             Громадянське суспільство виступило із заявою проти прийняття законодавчих ініціатив №
3059, 3059-1, 3059-2, 3059-3. Зокрема, 23 організації-члени коаліції “Реанімаційний пакет реформ”
заявили, що положення, закладені у законопроєктах несуть загрозу обмеження прав громадян та
організацій громадянського суспільства для здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення
своїх громадянських, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а також право на
участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
гарантованих ст. 5 і 36 Конституції України, ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання»,
іншими законами України, а також ст. 25 ратифікованого Україною Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права. Також, зауважили, що системним недоліком цих законопроєктів є
намір поширити регулювання лобізму на гарантовану законами діяльність організацій
громадянського суспільства і громадян, спрямовану на реалізацію своїх прав та інтересів через
участь у формуванні публічної політики.
             Таким чином, жоден з вищезгаданих законопроєктів не був прийнятий в Україні, лишаючи
надалі відсутнім регулювання правового поля у здійсненні лобістської діяльності. Важливо розуміти,
що лобізм - це дуже непроста царина, тому законодавство у цій сфері повинно бути максимально
продуманим та збалансованим для усіх учасників процесу. 
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Значно зросла кількість поповнень в місцевий бюджет (до 28 млн від оплати за паркування та
оплати штрафів у 2020 року).
Стартувала служба інспекторів з паркування. Лише за перший рік своєї роботи у Львові виписали
понад 30 тисяч штрафів на суму близько 12 млн грн.
Провели часткову інвентаризацію місць для паркування та значно збільшили їхню кількість (наразі,
у Львові загалом налічується 7899 паркомісць).
Впровадили фото- відеофіксацію правопорушень.
Розширили повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема щодо регулювання
системи паркування.
Спростили процес формування тарифів.
Спростили систему сплати штрафів.
Чітко визначили умови правопорушень через які можлива евакуація.
Врахували інвестиційну складову в формуванні тарифів.
Підвищився рівень дисципліни та культури паркування водіїв.

                Розглянувши теоретичну частину з внесення змін до існуючого, або ж напрацювання нового
рішення/політики, пропонуємо переглянути кілька прикладів успішних адвокасі кампаній, які
впроваджувались командою Львівського регуляторного хабу. Зокрема, мова піде про адвокасі у сфері
паркування, впровадження електронних аукціонів Prozorro.Продажі у Львові, а також прийняття
місцевими радами модельного порядку проходження регуляторних актів, розробленого фахівцями
ЛРХ.

Реформа паркування 
 

           Львів, 2016 рік (!5 років тому). Точка відліку цього кейсу. У Львові вкрай мало місць для
паркування (менше 3000). За результатами проведеного опитування, близько 40% респондентів-водіїв
витрачає на паркування 100 грн/місяць, ще 30% - не витрачають коштів взагалі. Немає дієвого
штрафного механізму за порушення правил паркування. До міського бюджету надходить мізерно мало
коштів, хоча паркування є досить прибутковою сферою, особливо закордоном.
                   У 2017-му році Верховна Рада України приймає Закон про реформування сфери паркування.
До його прийняття Львівський регуляторний хаб готує аналіз місцевої проблематики, зокрема: вивчає
кращі практики у цій сфері, веде обговорення з бізнесом, водіями, місцевою владою, мешканцями міста,
організовує опитування, співпрацює з вітчизняними та міжнародними експертами, влаштовує публічні
обговорення тощо. Всі ці активності безпосередньо реалізовувалися на основі попередньо
розроблено покрокового адвокасі плану. На основі даних та висновків, експерти ЛРХ фіналізують
аналіз політики і супроводжуючі документи, подають пропозиції до змін в законі з партнерами
Реанімаційним пакетом реформ та Програмою USAID "Лідерство в економічному врядуванні". Частина
з них - враховані.
              Результати реформи, яка наблизила Львів та країну до комплексного розв'язання проблеми
паркування*:

  

 4. Кейси
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Місто заробило 1, 3 млн гривень;
Ціна оренди за місяць зросла втричі (завдяки наявності конкуренції). А в деяких випадках в 7
разів;
Було проведено 22 прозорих аукціонів, з яких 15 завершились успішно.

               Зараз 2021 рік. Проблема паркування у Львові досі існує. Лише комплексний підхід здатен її
вирішити. Ми тримаємо “руку на пульсі” та продовжуємо напрацьовувати оптимальні рішення, які, за
умови наявності політичної волі, допоможуть спростити життя нашим мешканцям: водіям,
пішоходам, велосипедистам, маломобільним групам. Але про це згодом.

Впровадження електронних аукціонів Prozorro.Продажі у Львові
 

          Команда ДП “Prozorro.Продажі” здійснила реформу реалізації державного і комунального
майна та допомогла заробити мільярди гривень українській економіці за допомогою електронної
системи реалізації майна. Через прозорі аукціони в цій електронній торговій системі громади
ефективно, відкрито та швидко заробляють кошти через реалізацію майна та прав на нього, а бізнес
може чесно змагатись за бажані об’єкти.
              Львівський регуляторний хаб є офіційним представником Prozorro.Продажі у Львівській та
Волинській областях. З 2018 року ми співпрацюємо, забезпечуючи комплексний супровід громад
при роботі з системою - від підключення та консультування до виставлення лотів.
            Тоді в 2018 році лише через прозорі аукціони оренди окремих конструктивних елементів
благоустрою (ОКЕБ) у Львові:

           ОКЕБ, про які тут йдеться, - це торгові точки з морозивом, кавою, холодними напоями та
квітами, розміщені здебільшого в центральній частині міста.
                У співпраці з командою ЛРХ, Департаментом економічного розвитку Львівської міської ради
було проведено 22 аукціони на оформлення права оренди окремих конструктивних елементів
благоустрою. Через відсутність пропозицій з них відбулось лише 15 .
 Стартова ціна за місце коливалась від 1556 до 2252 грн на місяць, а зросла до 6000 в середньому.
Завдяки конкуренції найдорожче реалізували лоти-місця на площі Ринок та біля Цирку на вулиці
Городоцькій. Тут ціна коливалась вже від 10000 до 13000 грн.
               Так, 3 підприємці поділити між собою ці 15 місць для оренди. Місто видало їм право оренди
на 2 сезони, або ж 2 роки.
              Використовуючи цей досвід, ми допомогли підключитись до електронної торгової системи
та почати реалізовувати через аукціони державне та комунальне майно десяткам громад. 

Порядок підготовки проєктів регуляторних актів 
та їх винесення на розгляд місцевих рад

 
            Львівський регуляторний хаб напрацював модельну процедуру прийняття регуляторних
актів для органів місцевого самоврядування у 2018 році та проадвокатував їх у 4 пілотних громадах.
Сьогодні "Порядком підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих
рад" користуються десятки громад в Україні.
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Львівська міська рада;
Червоноградська міська рада;
Винниківська міська рада;
Львівської обласна рада.

процедури та механізми є більш прозорими;
приймаються більш зважені та прораховані рішення;
до напрацювання рішень залучаються більше підприємців та експертів;
посилюється ефективність виконання рішень.

               Міські ради, як регуляторні органи, приймають рішення, які регулюють діяльність бізнесу на
місцевому рівні. Процедура прийняття такого проєкту рішення – регуляторного акта є
багатоетапною і може тривати кілька місяців. На перший погляд, - це не простий та тривалий
процес, але суворі вимоги до регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють
забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому регулюванні
господарських відносин. До слова, на місцях сьогодні створюється до 40% регуляторного та
адміністративного навантаження на бізнес.
                «Порядок підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад»
- це така собі детальна універсальна інструкція для влади, яка допомагає крок за кроком пройти
процедуру прийняття регуляторного акта. Це модельний документ, тому його може прийняти кожен,
без винятку, орган місцевої влади на будь-якому рівні самоврядування: сільська, селищна чи міська
громада. Для обласних та районних рад це теж актуально. 
             Прийняття Порядку допоможе підвищити якість ухвалення рішень і забезпечити дотримання
встановлених Законом вимог, а також значно знизити ризик прийняття регуляторних актів, які призводять
до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є
економічно недоцільними та неефективними.
           У цьому вже переконались десятки громад країни, які, адаптувавши документ згідно
локальних особливостей, прийняли його в своїх об'єднаних громадах. Серед них, пілотно
впровадили Порядок у 2018 році:

             З того часу усі регуляторні акти в перелічених радах проходять за процедурою, яку розробив Хаб із
врахуванням усіх профільних законодавчих вимог та особливостей.
             Важливо, що цей порядок регулює діяльність виконавчих органів ради на предмет
механізму та порядку проходження проєктів регуляторних актів та їх прийняття і приводить
процес у чітку відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Також, підготовка жодного регуляторного акту
не можлива без проведення якісного Аналізу регуляторного впливу (АРВ), що визначено в
статті 8 Закону та у спосіб, встановлений Методикою проведення аналізу впливу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та Тесту малого
підприємництва (М-Тест), як складової АРВ.
                  В результаті, тепер:

           Розроблялося та адвокатувалося це модельне рішення в партнерстві з експертами
Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», Школи публічного управління
Українського католицького університету та експертом Світового банку Андрієм Паляницею.
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Узагальнені
корисні
поради, які
варто
виділити із
наведених
вище
кейсів:

• Тверезо оцінюйте та розраховуйте часовий
ресурс, який знадобиться для впровадження
адвокаційної кампанії. Впровадження змін - це
довгостроковий процес.
• Працюйте в команді. Успішна адвокаційна
кампанія вимагає володіння певним набором
навичок, зокрема в процесі проведення
дослідження, комунікації, управління проєктом,
розробки аналізу політики (“policy”).
• Формуйте дуже чіткі цілі. Переконайтесь, що
Ваша діяльність співвідноситься з цими цілями.
• Переконайтесь, що Ви “не б'єте ногою у
відчинені двері” перед тим, як займати час інших
людей і налаштовуватись нa протистояння.
• Добре обдумайте потенційні наслідки, які
матимуть Ваші дії на Ваших партнерів та
союзників.
• Будьте уважними, успішна адвокаційна
діяльність є складною, кількість стейкхолдерів
часто дуже велика і кожен має інший погляд
щодо вирішення того чи іншого питання.
Важливо на ранній стадії чітко встановити та
прокомунікувати порядок денний. 
• Визначте конкретну цільову авдиторію для
досягнення Ваших цілей. Якщо обраний вами
шлях не працює на тих, хто приймає рішення,
зробіть крок назад і шукайте новий шлях.
• Приділяйте час налагодженню стосунків із
Вашою цільовою авдиторією. Думайте про цілі з
точки зору окремих людей та установ.
Дізнайтеся якомога більше інформації про
стейкхолдерів.
• Слідкуйте за виконанням зобов’язань, які Вам
надали. Іншими словами, остерігайтеся
паперових перемог і фальш-стартів.
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Цей матеріал підготовлено ГО "Аналітично-адвокаційний центр "Львівський регуляторний хаб" разом із
Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ в рамках проєкту «Програма сприяння громадській активності

«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в
Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково

відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США
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