
Адвокація спільних 
інтересів на рівні міста –

області – держави: 
загальний огляд



Поняття адвокації

• Адвокація - діяльність із
представництва та захисту
інтересів

• "Представництво інтересів", 
"заступництво", "поборництво", 
"просування", "лобіювання"

• Мета адвокації – не поширення
інформації/поглядів, а структурні
зміни в суспільстві та захист прав



Знати цілі та планувати їхнє досягнення

Стратегія без тактики -
це найдовший шлях до 
перемоги.

Тактика без стратегії -
це просто метушня
перед поразкою.



Знати цілі: приклад

Повернути
"прихватизоване" 

допоміжне приміщення
у спільну власність

Розподілити спільні
витрати на ще одного 

співвласника



Знати цілі: приклад
• Індивідуальні договори
• Колективний договір
• Договір з колективним споживачем



Знати цілі: приклад

Зберегти статус ОСББ: 
неприбуткова установа, 

негосподарюючий
суб'єкт

Не платити плату за 
абонобслуговування



Знати цілі: приклад
• Індивідуальні договори
• Колективний договір
• Договір з колективним споживачем



Три варіанти однієї цілі

мінімум

100%

МАКСИМУМ



Стратегія адвокації

Усвідомлення 
завдання

Вироблення 
бажаного 
рішення

Внутрішнє 
узгодження 

рішення

Оприлюднення 
позиції

Пошук 
союзників

Формування і 
ДЕМОНСТРАЦІЯ 

масової 
підтримки

Публічний 
діалог з іншою 

стороною / 
сторонами

Реалізація 
рішення



"Громадський сектор" – не значить "анархія"
• Кожен повинен робити те, що

в нього краще виходить
• Кожен повинен знати своє завдання

• Вироблення рішень, формулювань,
планів – завдання "малих груп"

• Організація підтримки – завдання 
"великої групи"

• Делегування повноважень і довіра!



Питання тактики
• Хто відслідковує завдання?
• Хто формулює постановку завдання?

Визначає пріоритет?
• Як формуються "малі групи"

для вирішення завдання?
• Хто і як забезпечує комунікацію "великої групи"?
• Як оприлюднити позицію?
• Кому ще «болить» (союзники)?
• Як продемонструвати масову підтримку?



Знай "контрагента"
• Хто наш дійсний опонент,

а хто – насправді союзник?
• Чи є взагалі опонент?
• У чому наші інтереси спільні,

а в чому – різні?
• До чиєї компетенції входить вирішення питання 

(орган місцевого самоврядування чи орган 
державної влади)?

• Який порядок прийняття ним рішення?
• Хто у "владі" нам союзник?



Підсумки
• Чітко усвідомлювати цілі
• Чітко формулювати цілі
• Обирати адекватні засоби досягнення
• Дотримуватися внутрішньої дисципліни і культури 

співпраці
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