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СКОРОЧЕННЯ 
 
ВРУ - Верховна Рада України 

ЗМІ - Засоби масової інформації 

КМУ - Кабінет Міністрів України 

МСБ - Малий та середній бізнес 

МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

НБУ - Національний банк України 

ОДА - Обласна державна адміністрація 

РДА - Районна державна адміністрація 

Програма USAID ЛЕВ - Програма Агентства США з міжнародного розвитку 

«Лідерство в економічному врядуванні» 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Адвокація  – діяльність, спрямована на представництво і захист інтересів 

окремих соціальних груп шляхом організації впливу на формування та 
реалізацію державної (публічної) політики; 

Адвокаційна кампанія – погоджена учасниками процесу послідовність дій, 

спрямована на зміни окремих аспектів державної (публічної) політики з 
врахуванням інтересів відповідних груп. Адвокаційну кампанію можуть 
проводити об’єднання бізнесу як самостійно, так і спільно в рамках коаліційної 
діяльності; 

Групи інтересів – об’єднання людей на засадах спільності інтересів, врахування 
яких ці об’єднання прагнуть під час формування та реалізації державної 
(публічної) політики; 

Дорожня карта – документ, який складається з набору взаємопов’язаних 
фіскально відповідальних заходів з чітко визначеною вартістю реалізації та 
відповідальними особами/організаціями; 

Ключові стейкхолдери – особи, повноваження яких можуть бути використані як 

з метою підтримки, так і блокування конкретної ініціативи відповідних груп 
інтересів; 

Коаліція – формальне або неформальне об’єднання організацій, члени яких 

поділяють єдину визначену мету та завдання, а також принципи та підходи до 
взаємодії із відповідними органами публічної влади, не втрачаючи при цьому 
своєї автономності; 

Партнери по коаліції – організації, що беруть безпосередню участь у діяльності 
коаліції, виконуючи відповідні функції, приділяючи свій час та надаючи 
фінансову, організаційну та експертну допомогу; 

Стейкхолдери, або зацікавлені особи – у широкому розумінні це особи (як у 

державному, так і недержавному секторах), які мають інтерес та/або вплив на 
формування та реалізацію певного аспекту державної (публічної) політики; 

Суб’єкти владних повноважень – це органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інші суб'єкти при здійсненні 
ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 
виконання делегованих повноважень; 

Учасники коаліції – організації, що приєднуються до коаліції на будь-якому етапі 
її діяльності, поділяючи її мету та завдання. 
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ВСТУП 
 

Ця публікація є другою в серії публікацій з адвокації, виданих Програмою USAID 
ЛЕВ; її присвячено розгляду одного із компонентів ефективної взаємодії представників 
об’єднань бізнесу та органів публічної влади, що були представлені у першій публікації 
з адвокації «Кампанія з адвокації як інструмент впливу на політику щодо малого та 
середнього бізнесу» (2016 р.).1  

 
Консолідація ресурсів та можливостей окремих груп інтересів у проведенні будь-

якої адвокаційної кампанії є вирішальним фактором для отримання позитивного 
результату. Відсутність у бізнес-об’єднань достатнього досвіду, знань та навичок часто 
призводить до виникнення паралельних ініціатив, що переслідують ідентичні або схожі 
цілі та завдання. 

 
У більш широкому сенсі недостатня спроможність українців об’єднуватись навколо 

важливих для суспільства завдань та ідей емоційно висвітлена у блозі на «Українській 
правді» Дмитром Шимківим, заступником Глави Адміністрації Президента України та 
Секретарем Національної ради реформ2:  

 
«Українці – горда нація, яка вміє перемагати. А ще ми досить гонорові, часто 
ставлячи за мету повну перемогу над опонентом, не поступившись своїми 
інтересами. При цьому, нічия, компроміс або порозуміння часто вважається 
злом чи слабкістю, а обидві сторони ніколи не можуть виграти одночасно. На 
реформах це відображається дуже просто. Люди працюють до своєї повної 
перемоги, часто не звертаючи уваги на результат. В основі процесу лежить 
просте правило: або я перемагаю і забираю усі лаври, або мене це не 
цікавить взагалі. Частковий прогрес реформи не вважається позитивним 
результатом» 
 
Часто така неспроможність об’єднатися заради спільної мети позначається на 

якості та швидкості проведення вкрай необхідних та довгоочікуваних реформ.   
Безцінний час та ресурси в кінцевому випадку розпорошуються між окремими 
зацікавленими групами, які замість того, щоб консолідувати зусилля, дуже часто 
втілюють одночасно схожі ідеї та проекти. 

 
В той же час, іноземний досвід демократичних країн переконливо свідчить про 

коаліціонування як невід’ємну складову успішної реалізації будь-якої адвокаційної 
кампанії, коли представники як бізнес середовища, так і громадських об’єднань, дуже 
часто виступають єдиним фронтом навколо значущих суспільних завдань, 
поступаючись при цьому власними амбіціями та гордістю. 

 
Завданням цієї публікації є привернути увагу до надзвичайної актуальності 

проблеми побудови коаліцій для вітчизняних об’єднань МСБ та виокремити це питання 
для розгляду з-поміж інших компонентів проведення ефективних адвокаційних кампаній. 
Автори також сподіваються, що накопичений досвід Програми USAID ЛЕВ як з 
практичного коаліціонування навколо окремих питань дерегуляції підприємницького 
середовища, так і проведених навчань, стане у нагоді усім організаціям та об’єднанням 
МСБ. 

                                                
1 http://lev.org.ua/ua/articles/advocacy_campaigh.html 
2 http://www.pravda.com.ua/columns/2015/09/2/7079808/  

http://lev.org.ua/ua/articles/advocacy_campaigh.html
http://www.pravda.com.ua/columns/2015/09/2/7079808/


 

2 

Частина I. Принципи та етапи формування 
коаліцій  
 

1. Який сенс вкладається в термін 
«коаліціонування»?  

 
Під «коаліцією» зазвичай розуміють як формальне, так і неформальне об’єднання 

організацій, члени яких поділяють єдину визначену мету та завдання, а також принципи 
та підходи до взаємодії із відповідними органами публічної влади, не втрачаючи при 
цьому своєї автономності. Таким чином, коаліціонування виступає важливим елементом 
більшості адвокаційних кампаній, що забезпечує необхідну підтримку та залучення 
потенційних партнерів. 

 
Коаліціонування є важливою складовою процесу демократичного обговорення та 

прийняття рішень в сучасному суспільстві для захисту вимог та інтересів МСБ. Крім того, 
коаліціонування шляхом перемовин та взаємних поступок часто дозволяє досягти 
консенсусу та виробити спільну позицію навіть для бізнес-об’єднань з різними 
початковими поглядами на проблему та методи її вирішення. 
 

2. Чому МСБ мають об’єднуватися в коаліції для 
успішного відстоювання своїх інтересів? 

 
Рішення органів публічної влади переважно стають результатами тривалих 

переговорних процесів і консультацій з групами інтересів, які можуть мати різне бачення  
шляхів вирішення конкретних проблем. Найбільшою переконливістю володіють ті групи 
інтересів, які готують свою аргументацію та позицію якісно, демонструють їх масову 
підтримку та є репрезентативними. Очевидно, що більшість об’єднань МСБ поодинці не 
відповідають таким критеріям, а тому мають досить обмежені можливості бути почутими 
у процесі формування відповідних рішень органами публічної влади. Саме 
коаліціонування дозволяє привернути увагу як суб’єктів владних повноважень, так і 
широкої громадськості до підготовлених коаліцією рекомендацій щодо вирішення 
проблеми, а також змусити органи влади якщо не врахувати їх в цілому, то, принаймні, 
розпочати діалог з бізнесом з метою пошуку компромісних рішень. 

 
Коаліції особливо корисні, коли мова йде про зміни державної політики на 

законодавчому рівні, де потрібний найбільший ступінь консолідації зусиль із залученням 
регіонів України. В той же час, не слід применшувати значення і регіональних коаліцій, 
особливо в процесах децентралізації, коли низка повноважень переходить до 
об’єднаних територіальних громад. 

 
Суттєвою перевагою коаліцій є можливість об’єднання навіть тих організацій, які 

традиційно не виступають союзниками з інших питань або навіть є конкурентами. 
 
Позитивний досвід співпраці в рамках коаліції дозволяє громадським об’єднанням 

набагато легше мобілізуватись у тій або іншій конфігурації у майбутньому у випадку 
необхідності вирішення наступної спільної проблеми.  

 
Позитивним є те, що на сьогодні в Україні представники МСБ стали приділяти 

коаліціонуванню все більшу увагу, в тому числі, завдяки підтримці з боку програм 
міжнародної технічної допомоги. Практично в усіх регіонах створено коаліції МСБ, а 
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також функціонують коаліції, спрямовані на вирішення окремих проблем регуляторної 
політики та розвитку підприємництва. 

 
Заслуговує на увагу, зокрема, створення Національної платформи МСБ як 

неформальної мережі бізнес-об’єднань для формування коаліцій, спрямованих на 
вирішення проблем, визначених самими її учасниками3.  

 
Також, потужною платформою для вирішення окремих аспектів розвитку 

підприємницького середовища є офіційний сайт Програми USAID ЛЕВ, з якого можна 
дізнатись про усі адвокаційні кампанії, що проводяться Програмою та партнерами, 
окремі з яких буде розглянуто у цій публікації4.  

 

3. Умови для формування успішних коаліцій 
 
Незважаючи на переваги коаліцій, слід звернути увагу також на те, що деякі 

коаліції можуть бути досить повільними у просуванні до своїх цілей, оскільки велика 
кількість учасників з різними поглядами вимагає постійної координації навіть стосовно 
вторинних питань, що призводить до невиправданих втрат часу і ресурсів. Нерідко 
коаліції розпадаються одразу після досягнення безпосередньої мети їх формування. 
Класична література з організаційної поведінки розглядає три невід’ємні умови для 
формування успішної коаліції5. 

 
По-перше, має бути чітко визначена мета, яку поділяють усі члени коаліції. Часто 

об’єднання МСБ намагаються обрати декілька цілей, складають переліки актуальних 
питань. Проте кожне з них може потребувати різних підходів та інструментів для їх 
вирішення, що важко визначити у випадку відсутності досвіду з коаліціонування у 
минулому. Також не варто надмірно узагальнювати мету діяльності коаліції, а 
формулювати її якомога конкретніше. Наприклад, сприяння дерегуляції у сфері 
підприємництва може слугувати загальною метою діяльності бізнес-об’єднання 
(асоціації), а не метою формування коаліції. Проте вирішення окремих аспектів 
дерегуляції, як-то проблем у сфері розміщення зовнішньої реклами або підключення 
підприємців до електромереж, вже може об’єднувати навколо себе й інших зацікавлених 
стейкхолдерів та учасників процесу у вигляді коаліції6.   

 
По-друге, потенційні учасники коаліції мають поділяти віру в те, що в існуючих 

умовах досягнення успіху є реальною справою. Від цього залежить, наскільки серйозно 
вони приділятимуть увагу стратегічній та операційній діяльності коаліції, 
присвячуватимуть свій час, а також вкладатимуть інші матеріальні та нематеріальні 
ресурси. 

 
По-третє, у всіх потенційних учасників має бути розуміння, що їхні дії в рамках 

коаліції мають бути максимально погоджені між собою та впроваджені спільними 
зусиллями. 

 
Виконання цих умов є запорукою успішної коаліції, етапи формування якої 

розглядаються у наступному розділі. 
 

                                                
3 http://platforma-msb.org 
4 http://lev.org.ua/  
5 http://www.referenceforbusiness.com/knowledge/Organizational_behavior.html 
6Детальніше з цими та іншими аспектами дерегуляції у сфері МСБ можна ознайомитись на сайті 
Програми USAID LEV http://www.lev.org.ua  

http://platforma-msb.org/
http://lev.org.ua/
http://www.referenceforbusiness.com/knowledge/Organizational_behavior.html
http://www.lev.org.ua/
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4. Кроки (етапи) формування успішних коаліцій 
 

➢ визначення оптимальної форми та виду коаліції 

 
Форма та вид коаліційного об'єднання залежить від цілей адвокаційної кампанії, а 

також готовності партнерів брати на себе певні зобов'язання. Зрозуміло, що деякі 
партнери виступатимуть лідерами і братимуть активну участь у роботі коаліції, в той час 
як інші організації готові лише до обмеженої участі. При виборі оптимальної форми та 
виду коаліції потрібно враховувати такі фактори: мету коаліційного об’єднання, 
коаліційну стратегію, порядок підпорядкування та розподіл обов’язків, а також терміни 
виконання завдань та розподіл видатків.  

 
До основних видів коаліцій відносять: інформаційну мережу, асоціацію, 

координаційну раду, кампанію та постійно діючу коаліцію7. Інформаційна мережа є 

найпростішою формою взаємодії між партнерами та учасниками в межах коаліції, яка 
ґрунтується переважно на рівні комунікації та обміну інформації між членами коаліції. В 
той же час, постійно діюча коаліція, наприклад, передбачає вже сформовану відповідну 
організаційну структуру, чітке розмежування відповідальності та обов’язків між 
партнерами, фінансові зобов’язання тощо.  

 
Формування коаліції також залежить й від обраної стратегії, що різняться за 

наступними видами: (а) стратегія, що будується на досвіді (послідовне зміцнення ваги 
та ролі коаліції, а також довіри між партнерами та учасниками, виходячи з попереднього 
позитивного досвіду спільних дій); (б) стратегія лідерського типу (консолідація 

партнерів та учасників коаліції навколо провідної ролі лідера, наприклад, відомого 
політичного або суспільного діяч); (в) проблемно-орієнтована стратегія (консолідація 
навколо гострої проблеми, яка потребує невідкладного реагування та мобілізації 
ресурсів); (г) програмна стратегія або стратегія повного охоплення (передбачає 

визначення ієрархії цілей та завдань (коротко-, середньо- та довготермінових), 
досягнення та вирішення яких передбачає системний та комплексний підхід – така 
стратегія притаманна об’єднанням із великим досвідом коаліціонування); (ѓ) проектна 
стратегія (за своєю сутністю – це початковий рівень коаліціонування, який надає 

можливість потенційним партнерам перевірити один одного в дії в рамках реалізації 
спільного проекту); (д) стратегія, зорієнтована на цільову групу (спрямована на 

вирішення низки проблемних питань щодо якоїсь конкретної цільової групи, наприклад, 
внутрішньо-переміщених осіб); (е) стратегія приєднання (один із найважчих видів 
стратегій, обумовлений тим, що організація має приєднатися до діючої коаліції, можливо 
на рівні учасника, а не партнера, поступившись при цьому власними амбіціями задля 
досягнення спільного результату). 
 

➢ пошук зацікавлених партнерів 

 
Широка репрезентативність коаліції, тобто включення значної кількості 

зацікавлених сторін, є важливою запорукою успіху адвокаційної кампанії. Зрозуміло, що 
кампанія, ініційована одним бізнес-об’єднанням не викликатиме значної довіри у 
ключових стейкхолдерів через свою вузьку спрямованість. Якщо ж кампанія 
представляє інтереси значної частини МСБ, а також представників громадянського 
суспільства, та ще й активно обговорюється у медіа, то і проігнорувати таку кампанію 
буде складніше. Тому на етапі планування адвокаційної кампанії треба приділити значну 

                                                
7 Види коаліцій було представлено у публікації Програми USAID ЛЕВ «Кампанія з адвокації як 
інструмент впливу на політику щодо малого та середнього бізнесу» (стор.15) 
http://lev.org.ua/ua/articles/advocacy_campaigh.html 

http://lev.org.ua/ua/articles/advocacy_campaigh.html


 

5 

увагу пошуку і залученню потенційних партнерів, а також формуванню єдиного 
інформаційного поля за визначеною проблематикою.   

 
Також очевидно, що не всі зацікавлені сторони обов’язково приєднаються до 

коаліції, але необхідно вибудовувати комунікації навіть з ними, щоб отримати додаткову 
підтримку діям коаліції. Важливо, щоб організації, які знаходяться поза коаліцією, вчасно 
отримували доступ та можливість коментувати законопроекти, результати громадського 
обговорення та антикорупційної експертизи, підписані резолюції та інші адвокаційні 
матеріали та мали можливість згодом долучитися до коаліції. Чим більший розголос 
отримає робота коаліції серед пов’язаних з проблематикою організацій, тим вище 
ймовірність позитивного сприйняття вимог адвокаційної кампанії ключовими 
стейкхолдерами.  

 
Крім того, більше важелів впливу є у коаліцій, які об’єднують організації з різних 

регіонів України. Створення таких коаліцій доцільне  у випадках проведення 
адвокаційних кампаній, спрямованих на схвалення рішень як на національному, так і на 
місцевому рівнях. Наприклад, Програма USAID ЛЕВ підтримала адвокаційну кампанію, 
спрямовану на регулювання питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами. 
Міжрегіональна коаліція складалася з представників бізнес-об’єднань Сумської, 
Вінницької, Львівської, Тернопільської та Київської областей8. Коаліцією було визначено 
за мету розробити на рівні закону єдиний порядок розміщення зовнішньої реклами з 
наступною адвокацією відповідного законопроекту у ВРУ9. 
 

➢ формування бюджету 

 
Для досягнення мети, визначеної коаліцією, рекомендується скласти детальний 

бюджет (кошторис) щодо кожної запланованої дії. Зокрема, необхідно оцінити реальні 
витрати часу та матеріальних ресурсів, кошти на відрядження та друк адвокаційних 
матеріалів, оренду приміщень тощо. Окремим рядком слід розподілити ці витрати між 
партнерами у відсотках. Координаційний орган коаліції має перевірити, наскільки 
бюджет є реалістичним та чи покриває всі заплановані дії. За результатами обговорення 
в рамках цього органу деякі завдання адвокаційної кампанії можуть бути відкладені або 
додані нові дії, після чого бюджет має бути затвердженим.  

 
 

➢ розподіл повноважень 
 

Розподіл обов’язків в коаліціях рекомендовано проводити за таким алгоритмом10: 
• оцінити мінімальні потреби коаліції в людських та матеріальних ресурсах; 
• визначити, яку частку цих ресурсів забезпечуватиме кожен з партнерів 

коаліції; 
• ідентифікувати ключові завдання для кожного з партнерів коаліції (наприклад, 

збір інформації, фандрейзинг, робота зі стейкхолдерами, контакти зі ЗМІ 
тощо); 

• створити робочі групи за всіма ключовими завданнями; 
• розробити механізми моніторингу та контролю за робочими напрямками. 
 
 

➢ розробка стратегії 

                                                
8http://lev.org.ua/problem/outdoor-advertising.html?step=71  
9 Більше інформації наведено у Частині ІІ цієї брошури 
10 WOLA, BROT fur Die Welt, CEDPA. Manual for facilitators of advocacy training sessions. 

http://lev.org.ua/problem/outdoor-advertising.html?step=71
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Розробка стратегії адвокаційної кампанії передбачає декілька кроків11: 
 
i. Створення комітету коаліції (координаційного органу) 

Комітет з 5-7 найбільш досвідчених осіб має представляти всі сегменти 
коаліційного об'єднання і виконувати наступні функції: координувати всі адвокаційні 
зусилля; редагувати та затверджувати адвокаційні документи та публікації; вести діалог  
з партнерами, учасниками коаліції та ключовими стейкхолдерами. Зрозуміло, що до 
комітету мають входити найбільш мотивовані представники коаліції, які готові витрачати 
максимум зусиль та часу. 

 
ii. Визначення питання адвокації 
Оскільки коаліція представляє інтереси бізнес-об’єднань, то логічним кроком є 

опитування учасників щодо найбільш болючих питань, що вимагають адвокації. 
Наприклад, згідно з опитуваннями у більшості пілотних регіонів Програми USAID ЛЕВ  
(Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська та Херсонська області) такими 
питаннями виступали розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами. 
 

iii. Аналіз шляхів вирішення проблем 
Наступним кроком є підготовка звіту, що аналізує запропоновані коаліцією МСБ 

зміни регуляторної чи іншої державної політики для адвокаційної кампанії. Звіт та 
рекомендації формуються на основі проведеного аналізу проблеми та шляхів її 
вирішення. Такий аналіз часто виконується одним з партнерів, а отримані проміжні 
результати потім погоджуються з іншими. Цей звіт має містити сформульовану позицію 
коаліції та відповідні аналітичні матеріали (статистику, графіки, таблиці, візуалізацію 
даних).  

 
iv. Розробка загальної адвокаційної стратегії 

Стратегія передбачає закріплення мети та завдань адвокаційної кампанії, перелік 
конкретних дій, що виконуються у відповідності до чіткого розкладу задля здійснення 
впливу на прийняття рішення ключовими стейкхолдерами на рівні населеного пункту, 
району чи територіальної громади, області або на загальнодержавному рівні. На цьому 
етапі також необхідно ідентифікувати тих, хто підтримує та виступає проти 
запропонованих змін. 

 
v. Підготовка адвокаційних матеріалів  
Останній етап розробки стратегії – це підготовка інформаційних повідомлень  для 

комунікації із ключовими стейкхолдерами та створення загальної громадської підтримки 
підготовленим рекомендаціям щодо вирішення проблеми. Тут слід зазначити, що 
інформаційні повідомлення можуть мати різні форми викладення, починаючи з 
грунтовно виписаних позицій, візуалізацією, інфографікою та закінчуючи смс-
повідомленнями ключовим стейкхолдерам. 
 

➢ визначення спільних інформаційних повідомлень (меседжів) 

 
 

Успішні коаліції, як правило, обирають одного або декількох представників, які 
поширюватимуть головні повідомлення як всередині коаліції, так і назовні. Взагалі, 
визначення спільної ідеї у комунікаціях дозволяє сформувати єдину позицію всередині 
коаліції. 

 

                                                
11 Center for International Private Enterprise. How to Advocate Effectively: A Guidebook for Business 
Associations. 
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Є декілька вимог до таких інформаційних повідомлень. Повідомлення має: (1) бути 
переконливим, але коротким; (2) бути співзвучним інтересам аудиторії; (3) визначати 
необхідні дії, та (4) відповідати на питання, що виникають або можуть виникнути у 
ключових стейкхолдерів, зокрема і під впливом інших груп інтересів – опонентів коаліції. 

 
Повідомлення, спрямовані на ключових стейкхолдерів, мають:12 

• пояснити, чому проблема, яка розглядається, є важливою (чи вона впливає 
на показники бюджетних надходжень, скорочення робочих місць, перехід бізнесу 
«у тінь», тощо); 

• перерахувати (бажано з підписами) скільки людей і організацій підтримують 
підготовлені рекомендації щодо вирішення проблеми; 

• містити об’єктивну оцінку позитивних та негативних наслідків підготовлених 
рекомендацій щодо вирішення проблеми, а також впливу на цільову аудиторію 
(МСБ, працівників, інвесторів, споживачів тощо). 

 

➢ координація дій 
 

Ефективна координація на етапі формування коаліції передбачає визначення 
координатора з числа партнерів коаліції, який матиме авторитет серед інших партнерів 
і зможе їх оперативно інформувати про нові напрями діяльності, події та успіхи, пов’язані 
з основною метою створення коаліції. Зокрема, серед функцій координатора є 
відслідковувати оголошення про нові правові ініціативи, круглі столи, результати 
антикорупційної експертизи тощо для того, щоб усі могли долучитися і представити 
позицію свого коаліційного об’єднання. 
 

➢ моніторинг та контроль 

 
Результати роботи коаліції мають регулярно (наприклад, щомісячно) 

аналізуватися на предмет відповідності початковому плану, а також у випадку значних 
змін у регуляторному середовищі, в якому працюють бізнес-об’єднання. Під час кожного 
такого аналізу необхідно зрозуміти, які цілі було досягнуто, а які – ні, для того, щоб 
відкоригувати початковий план13. Тут слід зазначити, що часові рамки залежать від виду 
правових актів, на які спрямовано адвокаційну кампанію. Так, найбільше часу для 
проведення кампанії потребує схвалення законодавчих актів (зазвичай від 6 місяців – 
до року, а іноді і значно довше), найменше часу займає схвалення підзаконних актів 
(постанови, розпорядження, накази, інструкції тощо). 

 

 
Зразок оцінки виконання плану 

 

Дія 
Очікуваний 
результат 

Фактичний 
результат 

Причини 
відмінностей 

Зміни до 
початкового 

плану 

     

                                                
12 Center for International Private Enterprise. How to Advocate Effectively: A Guidebook for Business 
Associations. 
13 WOLA, BROT fur Die Welt, CEDPA. Manual for facilitators of advocacy training sessions. 
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➢ підведення підсумків за результатами роботи коаліції 
 

Схожий аналіз необхідно провести після закінчення адвокаційної кампанії. На 
цьому етапі необхідно обов'язково подякувати партнерам та учасникам коаліції, навіть 
якщо не всі цілі було досягнуто. Визнання та позитивна оцінка зусиль усіх членів коаліції 
важлива для успішної роботи в подальших спільних адвокаційних кампаніях. 

 
 
 

5. Ресурсна карта 
 

Очевидно, що спроможність коаліції досягати своєї мети не вимірюється лише 
консолідацією фінансових ресурсів її партнерів. Надзвичайно важливими є також 
нематеріальні ресурси та можливості партнерів і членів коаліції ефективно готувати та 
доносити свої позиції до ключових стейкхолдерів. 

 
З цією метою для коаліцій МСБ Інститутом професійного лобіювання та адокасі 

було розроблено Ресурсну карту, яка дозволяє звести баланс наявних та необхідних 

для проведення кампанії ресурсів кожного з партнерів коаліції – перелік ресурсів (див. 
додаток 1)14. Консолідація таких ресурсів дозволить значно заощадити час та гроші на 
проведення спільних адвокаційних кампаній.  

 
Ресурсна карта складається з декількох блоків, кожен з яких має своє важливе 

функціональне значення. Розглянемо стисло кожен з них. 
 
Адміністративний блок. Члени коаліції можуть мати власні або орендовані 

приміщення для проведення публічних заходів під час реалізації спільної адвокаційної 
кампанії. Такий ресурс є особливо актуальним для міжрегіональних коаліцій, коли 
кампанії проводяться послідовно від регіону до регіону. Тому важливо мати розуміння 
наявності такого ресурсу ще на етапі планування кампанії. 

 
Експертно-аналітичний блок. Якість проведення аналізу проблеми, що турбує 

підприємницьке середовище, формування аргументованих пропозицій щодо її 
вирішення, а також викладення таких пропозицій у форматі законодавчих ініціатив є 
запорукою успішності адвокаційної кампанії в цілому. Незважаючи на досить обмежену 
кількість експертів, які можуть якісно виконати такі завдання, коаліції мають залучати 
таких експертів позаштатно або використовувати експертів, які входять до штату самих 
організацій – партнерів коаліції. Регулярний обмін інформацією в рамках коаліції також 
може посилити загальну експертну складову проведення адвокаційної кампанії. 

 
Комунікативний блок. Надає можливість синхронізувати трансляцію 

інформаційних повідомлень коаліції як в класичних засобах масової інформації, так і в 
соціальних мережах. Організації-партнери та учасники коаліції часто співпрацюють із 

                                                
14Ресурсна карта може спільно використовуватись членами коаліції у будь-якій безкоштовній 
мережевій програмі, найпоширенішою з яких є Google Docs. 
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журналістами, які обізнані про їхню діяльність та звертаються час від часу за 
коментарями або оцінкою до експертів. Тому для коаліції не буде складною проблемою 
організувати, для прикладу, прес-сніданок для локальних медіа в одному з регіонів із 
запрошенням представників коаліції з інших регіонів для ознайомлення журналістів із 
позицією коаліції, отримання зворотного зв’язку та, зрештою, їхньої підтримки. 

 
Що стосується соціальних медіа, то на початку планування кампанії необхідно 

оцінити, хто із партнерів та учасників коаліції має сторінки або групи в соціальних 
мережах та скільки дописувачів вони мають. Поширення інформації через такі ресурси 
партнерів надасть можливість відчутно збільшити кількість прихильників та, відповідно, 
можливостей для ознайомлення більшої аудиторії з діяльністю коаліції. 

 
Блок взаємодії з органами влади на регіональному рівні. Взаємодія із ключовими 

стейкхолдерами в органах місцевої влади є особливо важливою на етапі адвокаційної 
кампанії, коли експертні позиції коаліції вже сформовано. Для цього визначаються 
найбільш ефективні канали донесення інформації до тих посадових осіб, які формують 
та схвалюють рішення. Діапазон таких каналів може варіюватись в залежності від 
загального рівня підтримки ключовими стейкхолдерами пропозицій коаліції. Найбільш 
ефективним є безпосередній контакт із визначеними посадовими особами. Це може 
відбуватись як в рамках робочих груп, створених в органах влади для розробки 
відповідних проектів рішень, так і запрошенням таких посадовців на круглі столи, 
експертні обговорення та інші публічні і непублічні заходи, що проводяться коаліцією. 
Також ефективними майданчиками можуть виступати консультативно-дорадчі органи, 
створені при органах влади в регіонах, а саме: колегії, комісії, координаційні ради, 
громадські ради, ради підприємців та ін.  
 

Блок взаємодії з органами влади на національному рівні. Цей блок схожий на 
попередній, але застосовується у тих випадках, коли завданням коаліції є адвокація на 
рівні національного законодавства. Дозволяє синхронізувати рівень взаємодії із 
стейхолдерами у Верховній Раді України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та 
центральних органах виконавчої влади. 

 
Блок взаємодії з міжнародними організаціями, інституціями та програмами 

міжнародної технічної допомоги дозволяє залучити до адвокаційної кампанії 
міжнародний компонент у вигляді відповідних іноземних експертів, міжнародних 
платформ та бізнес-об’єднань, галузевих іноземних асоціацій тощо. Після набуття 
чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що впливає 
практично на усі сфери економічних відносин та господарської діяльності, поширеною 
практикою стає залучення європейських експертів до адвокаційної діяльності в Україні. 
 
 

6. Коаліції МСБ в дії 
 

➢ Спроможність коаліції досягати цілей адвокаційних кампаній (що 
характеризує ефективну коаліцію) 

 
Зрозуміло, що ситуативний характер формування багатьох коаліцій, а також 

конкуренція за лідерство при мінімізації власних ресурсних витрат, роблять багато 
коаліцій неефективними, а їхнє просування до мети адвокаційної кампанії повільним. 

 
Проте існує декілька основних правил, виконання яких на практиці дозволяє 

коаліції досягати цілей адвокаційних кампаній15: 

                                                
15 WOLA, BROT fur Die Welt, CEDPA. Manual for facilitators of advocacy training sessions. 
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• коаліція має чітко сформулювати свою мету/завдання; 
• коаліція має пропонувати широке членство, але не включати учасників, які 

мають сумніви в доцільності визначеної мети; 
• коаліція має працювати з різними групами інтересів, але не всі групи можуть 

бути формальними учасниками коаліції (наприклад, групи інтересів, які публічно не 
можуть підтримати позицію коаліції, проте не будуть заважати досягненню її мети); 
• кожну коаліцію має координувати невелика група лідерів, які глибоко віддані 

вирішенню обраної проблеми, і готові підпорядковувати інтереси своїх організацій 
цілям коаліції; 
• лідерська група повинна підтримувати тісні і постійні зв'язки з іншими 

партнерами та учасниками коаліції; 
• завдання і обов'язки коаліції мають бути чітко визначені і розподілені 

справедливим чином; 
• партнери коаліції доповнюють один одного (наприклад, поєднання технічної 

експертизи з навичками залучення фінансування, фандрейзингу) 
 
На етапі формування коаліції необхідно з'ясувати, хто з партнерів очолить 

(координуватиме) роботу (а отже, понесе основні ресурсні витрати), хто відповідатиме 
за планування, організацію та напрямки адвокаційної кампанії, а також, хто виступатиме 
офіційним представником від кожної організації. Зрозуміло, що процеси прийняття 
рішень мають бути колегіальними, відкритими та прозорими. 
 

➢ Відносини із стейкхолдерами 

 
Об’єднання МСБ повинні шукати підтримку серед інших зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів) для формування широкої бази адвокаційної кампанії. Такими 
стейкхолдерами можуть виступати професійні асоціації, недержавні громадські  
організації, спілки споживачів, науковці та інші представники громадськості. Для 
залучення цієї додаткової підтримки необхідно роз'яснювати, чому питання важливе 
саме для них, а також, як вони можуть допомогти у просуванні змін. Корисним, але 
досить ресурсно-витратним методом отримання підтримки, є організація регіональних 
круглих столів, публічних обговорень та відвідання партнерських асоціацій у регіонах. 
 

➢ Найбільш поширені ризики при формуванні коаліцій  

 
Коаліції не завжди досягають мети і часто розпадаються після закінчення 

адвокаційної кампанії через велику кількість партнерів, які нерідко мають протилежні 
інтереси і конкурують за вплив всередині коаліції, намагаючись одночасно мінімізувати 
власні витрати часу та ресурсів.  

 
Саме тому на етапі формування коаліції необхідно об’єднуватися лише з 

організаціями, що поділяють більшість поглядів, готові до компромісів і поступок при 
виробленні спільної позиції, а також чітко розподіляють види діяльності та витрати на 
етапі складання стратегії та кошторису. 

 
Крім того, залежно від виду коаліції, що обирається, потрібно враховувати 

найбільш поширені ризики, а саме: 
 
Для формальних коаліцій – відсутність гнучкості у системі прийняття рішень, 

забюрократизованість, боротьба за владу, ризик контролю з боку найбільш сильного 
партнера; 

Для неформальних коаліцій – ризик відсутності відповідальності, плутанини та 
хаосу, ризик комунікаційних помилок (відсутність єдиних чітких інформаційних 
повідомлень), потреба в центрі прийняття рішень.  
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Ефективним результатам діяльності коаліції також нерідко перешкоджають 

невірно обрані ключові стейкхолдери. Часто партнери по коаліції розраховують на 
допомогу тих стейкхолдерів в органах влади, яких вони знають, а не тих, хто відповідає 
за те чи інше питання відповідно до регламентних процедур. Надзвичайно важливо 
визначити усіх стейкхолдерів в кожному профільному органі влади, починаючи від 
спеціаліста (консультанта) та закінчуючи керівником органу. Кожен з цих стейкхолдерів 
потребуватиме різні комунікативні стратегії та інформаційні повідомлення. Так, 
керівника органу не варто переванажувати зайвою аналітичною інформацію, а слід 
зосередитись більше на тезових політичних повідомленнях з відповідною візуалізацію 
та інфографікою. В той же час, грунтовні дослідження та аналітичні звіти варто 
використовувати у комунікаціях із рядовими співробітниками такого органу, які 
впливають на формування думки та рішення керівництва. 
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Частина ІІ. Приклади коаліцій МСБ на 
досвіді Програми USAID ЛЕВ 
 

1. Національний рівень: коаліціонування на прикладі 
проведення адвокаційної кампанії з усунення 

адміністративних 
бар’єрів для 
експорту послуг 
 

Вдалим прикладом 
проведення адвокаційної 
кампанії із створенням 
неформальної коаліції стала 
консолідація зусиль навколо 
ініціативи Програми USAID ЛЕВ з 
усунення адміністративних 
бар’єрів для експорту послуг 

(законопроект за № 4496 від 
21.04.2016, який прийнято як 
закон № 1724-VIII від 3 листопада 
2016 року).  

 
Сприяння експортній 

діяльності МСБ є одним з напрямків роботи Програми USAID ЛЕВ. У сфері 
законодавства зусилля Програми зосереджено на усунення перешкод для експортної 
діяльності підприємців. Спочатку досить тривалий час відбувались консультації лише в 
межах експертних кіл щодо конкретних ініціатив з удосконалення законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність для усунення низки адміністративних бар’єрів, що 
перешкоджають експортерам у сфері валютного регулювання та надходження валютної 
виручки в Україну. 

 
У результаті консультацій із стейкхолдерами експерти Програми USAID ЛЕВ  

вирішили обмежитись змінами до законодавства лише у сфері експорту послуг (оскільки 
МСБ складає левову частку експортерів послуг) з намірами щодо подальшого 
поширення експертизи на інших адміністративних перешкод у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності у разі успіху цієї адвокаційної кампанії. 

 
В якості основного майданчика для консолідації ідей та вироблення спільної 

позиції серед зацікавлених сторін як від органів державної влади, так і від неурядового 
сектору було обрано МЕРТ, хоча саме питання на рівні ідеї спочатку обговорювалось на 
базі НБУ. Таким чином, було де-факто визначено майбутніх партнерів по коаліції. В 
подальшому, вже оцінюючи наявні можливості партнерів, було розроблено відповідний 
план дій щодо проведення адвокаційної кампанії (див. Вставку 1)16. 

 
Сама кампанія передбачала широке медійне висвітлення зазначеної 

проблематики та залучення представників цільової категорії МСБ – фрілансерів, 

                                                
16 Більш детально ознайомитись із перебігом кампанії, а також підготовленими документами та 
інформаційно-аналітичними матеріалами можна за посиланням http://lev.org.ua/problem/export-
promotion.html?step=13 

http://lev.org.ua/problem/export-promotion.html?step=13
http://lev.org.ua/problem/export-promotion.html?step=13
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зокрема в сфері інтернет-технологій. У провідних ЗМІ з економічного профілю з’явилась 
низка аналітичних статей і матеріалів щодо експорту послуг, а до партнерів по коаліції 
було залучено представництво в Україні найбільшої світової фріланс-платформи 
«Upwork17», яка об’єднує тисячі підприємців.  

 

Вставка 1. Перелік проведених основних адвокаційних заходів.  

1. Актуалізація проблеми експорту послуг шляхом збору відповідної 
інформації, проведення експрес-опитувань та анкетувань, а також серії 
робочих зустрічей за участі представників НБУ, бізнесу, фрілансерів та 
громадськості; 

2. Створення робочої групи при НБУ з метою напрацювання необхідних змін до 
законодавства; 

3. Видання НБУ Електронного повідомлення від 07.07.2015 № 22-01012/46746 
«Про здійснення контролю за операціями резидентів, які передбачають 
експорт послуг нерезидентам через мережу Інтернет», яким роз'яснено 
банкам та експортерам практичні аспекти використання інвойсів при 
експорті послуг; 

4. Включення до робочої групи представників МЕРТ у липні 2015 року; 

5. Проведення у грудні 2015 року експертного круглого столу за участі 
представників МСБ та експертного середовища з широким висвітленням у 
ЗМІ;  

6. Висловлення у лютому 2016 року представниками НБУ готовності до 
переведення документообігу з валютного контроля за експортними 
операціями в електронному вигляді; 

7. Розробка робочою групою проекту Закону України «Про внесення змін і 
доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних 
бар’єрів для експорту послуг)»; 

8. Проведення кампанії зі збору підписів народних депутатів України під 
зазначеним законопроектом та формування думки щодо його підтримки в 
сесійній залі ВРУ (отримано підписи з боку 13 народних депутатів України); 

9. Реєстрація у квітні 2016 року законопроекту за номером 4496 у ВРУ;  

10. Рекомендація у червні 2016 року профільного комітету ВРУ підтримати 
законопроект у першому читанні; 

11. Підтримка ВРУ 12 липня 2016 року законопроекту у першому читанні 
(голосами 246 народних депутатів України); 

12. У червні 2016 року НБУ прийняв Постанову № 347 "Про затвердження змін 
до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними 
операціями», що передбачала використання інвойсу в якості документа, що 
підтверджує надання послуг, а також можливість надання експортерами 
документів банкам в електронному вигляді; 

13. Схвалення ВРУ 3 листопада 2016 року законопроекту у другому читанні 
(голосами 270 народних депутатів України); 

14. Підписання 30 листопада 2016 року закону Президентом України; 

15. Підготовка роз'яснень для експортерів щодо нововведень у вигляді 
інфографіки. 

 

                                                
17 https://www.upwork.com  

https://www.upwork.com/
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Також експерти підготували інформаційні повідомлення та відповіді на поширені 
питання, адресовані як широкій громадськості, так і окремо ключовим стейкхолдерам в 
органах публічної влади (членам профільного комітету ВРУ та його секретаріату, 
народним депутатам України, КМУ, НБУ). Ця попередня робота допомогла ґрунтовно 
відстоювати позиції під час жвавих дискусій на публічних майданчиках в рамках 
проходження законопроекту відповідно до регламенту і процедур. А залучення до 
коаліції Ради підприємців при КМУ дозволило доводити визначені інформаційні 
повідомлення, а також звертатись за підтримкою до керівників депутатських фракцій, 
груп та міжфракційних об’єднань, народних депутатів України. 

 
Слід також зазначити унікальну роль, яку відіграло використання соціальних медіа 

та технологій візуалізації політичних рішень в адвокаційній кампанії. Так, команда із 
новоствореної організації PolitEyes домоглась отримати більше трьох тисяч дописувачів 
на сторінці у Facebook: «Підтримай український фріланс: законопроект #4496» протягом 
декількох днів напередодні розгляду законопроекту на засіданні профільного комітету 
ВРУ. Далі кожен з етапів розгляду питання відповідно до регламентних процедур 
супроводжувався простою візуалізацією інформації на сторінці цієї соціальної мережі18. 

 
У результаті кампанії закон був відзначений Президентом як такий, що «робить 

величезний крок у створенні інвестиційного клімату в Україні» та публічно підписаний 30 
листопада 2016 року19. 

Партнери по коаліції та розподіл ролей 

Учасники коаліції 
Експертний 
супровід 

Взаємодія з 
депутатським 
корпусом 

Інформаційна 
кампанія 

НБУ ✔   

МЕРТ ✔ ✔  

Програма        USAID 
ЛЕВ ✔ ✔ ✔ 

Рада підприємців при 
Кабінеті Міністрів 

України 
✔ ✔  

Асоціація «ІТ 
України» ✔ ✔ ✔ 

EasyBusiness ✔   

Upwork ✔  ✔ 

Центр економічних 
стратегій ✔   

                                                
18 Огляд отриманого досвіду з «народного лобізму» законопроекту цією організацією висвітлено 
в статті за посиланням http://www.epravda.com.ua/columns/2016/12/2/613011/  
19 http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-usunennya-administrativnih-ba-
38882 

http://www.epravda.com.ua/columns/2016/12/2/613011/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-usunennya-administrativnih-ba-38882
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-usunennya-administrativnih-ba-38882
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Партнери по коаліції та розподіл ролей 

PolitEyes  ✔ ✔ 

 

 
 
 
 
 
Таким чином, шляхом створення неформальної коаліції вдалось: 

 
• Знайти порозуміння та консолідувати зусилля ключових бізнес та громадських 

об’єднань, які одночасно в тій або іншій мірі також займались врегулюванням питань 
щодо експорту послуг (Асоціація ІТ, EasyBusiness, Центр політичних стратегій); 

 
• Користуючись експертними можливостями партнерів по коаліції підготувати якісний 

законопроект, а також супровідні інформаційно-аналітичні та роз’яснювальні 
матеріали; 

 
• Заручитись підтримкою з боку ключових стейколдерів на етапі проходження 

законопроекту відповідно до регламентних процедур (отримання позитивних 
висновків від НБУ, КМУ, а також профільного комітету ВРУ); 

 
• Забезпечити широке висвітлення питання у ЗМІ та соціальних медіа; 
 
• Організувати масову підтримку законопроекту з боку фрілансерів; 
 
• Забезпечити пряму (персоніфіковану) комунікацію з окремими народними 

депутатами України, працівниками Апарату ВРУ, керівниками депутатських фракцій 
та груп, а також їх секретаріатів; 

 
• Закласти фундамент для подальших спільних адвокаційних кампаній, спрямованих 

на розвиток підприємництва в Україні.  
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2. Національний рівень: коаліціонування на прикладі 
проведення адвокаційної кампанії у сфері 
розміщення зовнішньої реклами. 

 
 

Іншим прикладом 
неформального 

коаліціонування, що 
заслуговує на увагу, 
стала коаліція створена 
в рамках навчальних 
тренінгів і круглих столів,  
проведених Програмою 
USAID ЛЕВ для бізнес-
об’єднань у п’яти 
пілотних регіонах, а 
саме: Херсонській, 
Вінницькій, Львівській, 

Тернопільській та Київській областях. У якості практичної тематики для розгляду в 
рамках навчання за пропозицією підприємницьких кіл було обрано дві проблеми: 
регулювання у сфері розміщення малих архітектурних форм та зовнішньої реклами, 
включаючи питання розміщення вивісок та інформаційних табличок за місцем 
здійснення діяльності суб’єктів господарювання. В процесі проведення тренінгів 

регулювання зовнішньої реклами викликало найбільше зацікавлення та підтримку з боку 
бізнес-об’єднань, а тому цю проблему було визначено як основну для організації 
адвокаційної кампанії в регіонах і на національному рівні. Хоча ця кампанія ще 
знаходиться на етапі реалізації, заходи з розробки законодавчої ініціативи та 
міжрегіонального коаліціонування заслуговують на увагу.  

 
Зокрема, експертами Програми USAID ЛЕВ спільно із представниками бізнес-

об’єднань у зазначених областях було здійснено низку необхідних для адвокаційної 
кампанії кроків20. 
 

По-перше, у тісній взаємодії із бізнес-об’єднаннями в регіонах було 
проаналізовано проблему із виникненням додаткового адміністративного навантаження 
на суб’єкти господарювання під час отримання дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами та пов’язаних з ними корупційних ризиків. На додаток до пілотних регіонів було 
залучено Сумську область, враховуючи наявні напрацювання місцевих бізнес-об’єднань 
з проблеми розміщення зовнішньої реклами, а також їх потужний накопичений досвід 
адвокаційної діяльності; 

 
По-друге, спільно з профільними асоціаціями було сформовано рекомендації 

щодо усунення виявлених перешкод спочатку у вигляді концепції законопроекту “Про 
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 
розміщення зовнішньої реклами”, а згодом і самого законопроекту; концепцію 
законопроекту було представлено широкій громадськості у квітні 2016 року на 
платформі Українського кризового медіа центру21; підготовлено низку інформаційних 
матеріалів з позиціями експертів, візуалізацією аналітичних даних; 

 
По-третє, у всіх зазначених областях проведено адвокаційні тренінги разом із 

                                                
20 Детальна інформація про проведені заходи із відповідними підготовленими матеріалами та 
документами знаходиться за посиланням http://lev.org.ua/problem/outdoor-advertising.html 
21 http://uacrisis.org/ua/42182-ads 

http://uacrisis.org/ua/42182-ads
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круглими столами, на яких було обговорено регіональний досвід на прикладах місцевих 
регуляторних актів та специфіку регулювання сфери розміщення зовнішньої реклами, а 
також напрацьовано законодавчі зміни. При цьому, на кожен із круглих столів 
запрошувались провідні галузеві асоціації, а також представники інших областей для  
інформування регіональних стейкхолдерів про необхідність системного підходу до 
врегулювання зазначеної проблематики; 

 
По-четверте, за результатами проведених публічних обговорень в регіонах 

учасниками були підписані резолюції з підтримкою розроблених законодавчих змін, 
деякі з яких було представлено в рамках брифінгів та прес-конференцій22. Таким чином 
було заявлено про створення неформальної коаліції; 

 
По-п’яте, було встановлено ефективний діалог із МЕРТ, який є профільним 

центральним органом виконавчої влади із зазначеного питання. Отриманий зворотній 
зв’язок з регіонів, а також формування групи ключових експертів, що представляли 
коаліцію, дозволили підняти рівень обговорення проблематики та представлення 
напрацьованих змін до законодавства; 

 
По-шосте, визначено групу народних депутатів України, які висловили готовність 

виступити ініціаторами законопроекту та надати свою підтримку його проходженню за 
подальшою регламентною процедурою. 

 
 
Таким чином, шляхом формування міжрегіональної коаліції на сьогодні 

вдалося досягти декількох завдань: 

 
• Проаналізувати проблему з урахуванням специфіки кожного із зазначених 

регіонів; 
 
• Консолідувати наявну в окремих бізнес-об’єднаннях експертизу. Наприклад, 

під час публічних заходів та у комунікаціях із ключовими стейкхолдерами 
використовувалися результати М-тесту Рішення виконавчого комітету Сумської 
міської від 17 грудня 2013 року № 650 «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території міста Суми», підготовленого Сумською 
громадською організацією «Молодь та підприємництво»; 

 
• Використати експертні можливості Програми USAID ЛЕВ для підготовки якісних 

пропозиції щодо змін до діючого законодавства; 
 
• Створити робочу групу на базі Програми USAID ЛЕВ у складі представників 

МЕРТ, народних депутатів України, Асоціації операторів ринку зовнішньої реклами, 
Асоціації міст України з метою доопрацювання законодавчої ініціативи та, в 
подальшому, її супроводу у ВРУ відповідно до регламентних процедур; 

 
• Сприяти формуванню культури коаліціонування, коли усі учасники коаліції 

вірять у досягнення мети спільними зусиллями, розуміють кожний свою роль та 
внесок і відчувають користь від своєї участі у процесі.  

                                                
22 Приклади текстів резолюцій можна знайти за посиланнями: 
http://www.lev.org.ua/userfiles/files/Резолюція (зовнішня реклама), Львів.pdf  
http://platforma-msb.org/uchasnyky-kruglogo-stolu-v-sumah-pidpysaly-rezolyutsiyu-shhodo-
zovnishnoyi-reklamy/  

http://www.lev.org.ua/userfiles/files/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520(%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0),%2520%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2.pdf
http://platforma-msb.org/uchasnyky-kruglogo-stolu-v-sumah-pidpysaly-rezolyutsiyu-shhodo-zovnishnoyi-reklamy/
http://platforma-msb.org/uchasnyky-kruglogo-stolu-v-sumah-pidpysaly-rezolyutsiyu-shhodo-zovnishnoyi-reklamy/
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3. Регіональний рівень: формування коаліцій МСБ 
переможцями Конкурсу Дорожніх карт Програми 
USAID ЛЕВ  

 
 

В 2016 році Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках 
Програми USAID ЛЕВ провів конкурс на розробку Дорожніх карт розвитку малого та 
середнього підприємництва (далі – конкурс Дорожніх карт)23. Дорожня карта – документ, 
який складається з набору взаємопов’язаних фіскально відповідальних заходів з чітко 
визначеною вартістю реалізації та відповідальними особами/організаціями. Реалізація 
цих кроків повинна сприяти покращенню бізнес середовища для МСБ через зменшення 
регуляторних бар'єрів та заохочення широких верств населення до відкриття власної 
справи.  

 
Незважаючи на те, що термін «Дорожня карта» набув популярності в останні роки, 

насправді, дорожні карти не ноу-хау, адже плани заходів (дій) містить будь-яка програма 
національного чи регіонального масштабу, в тому числі й програми підтримки 
підприємництва. Проблема полягає в тому, що дуже часто такі плани не враховують 
справжні інтереси бізнесу або ж з різних причин так і залишаються лише на папері.  

 
Для того, щоб створити дієві інструменти сприяння розвитку МСБ на регіональному 

(місцевому) рівні, вони повинні розроблятися із залученням усіх стейкхолдерів на рівні 
регіону – влади, бізнесу та представників громадянського суспільства. Лише об’єднання 
зусиль задля досягнення спільної мети здатне перетворити простий набір заходів на 
комплекс практичних та ефективних кроків, направлених на підтримку бізнесу. Не менш 
важливо, щоб ці заходи були, як вже було сказано, «фіскально відповідальними», тобто 
передбачали наявність чітко визначених та реалістичних джерел їх фінансування, які 
враховують потребу забезпечення збалансованості бюджету, зростання надходжень до 
бюджету в довгостроковій перспективі, а також необхідність скорочення розриву між 
доходами та видатками бюджету. Саме для того, щоб об’єднати усі конструктивні сили 
регіону задля розробки дієвих документів політики розвитку МСБ, й був оголошений 
конкурс Дорожніх карт. 

 
Конкурс проводився в усіх п’яти регіонах-партнерах Програми USAID ЛЕВ – 

Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях. Експерти 
Програми USAID ЛЕВ обрали в кожному з регіонів найкращі заявки, а громадські 
організації, які їх подали, взялися за розробку Дорожніх карт. Результатом повинен був 
стати не просто черговий документ, спрямований на розвиток підприємництва, а 
«перетворення» Дорожньої карти на документ політики в сфері розвитку МСБ шляхом: 

✓ затвердження Дорожніх карт як самостійних документів політики на рівні 

регіону та/або 

✓ включення заходів Дорожніх карт повністю або частково до Плану дій 

Регіональної програми (Стратегії) розвитку МСБ або іншого документу політики з 

питань розвитку МСБ. 

 
 
 

                                                
23 Більше інформації про конкурс можна знайти на сайті Програми за посиланням 
http://lev.org.ua/ua/news.html?sphere=18  

http://lev.org.ua/ua/news.html?sphere=18
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Конкурс Дорожніх карт 2016: переможці та географічне охоплення Дорожніх 
карт 

Регіон Організація – переможець Для якої території розроблялася 
Дорожня карта 

Вінницька 
область 

Хмільницька районна 
громадська організація 
«ПРАВО» 

м. Хмільник, Вінницької області 

Київська 
область 

Громадська жіноча організація 
«Надія» 

Іванківський, Поліський та Переяслав-
Хмельницький райони Київської 
області 

Львівська 
область 

Громадська спілка «Центр 
«Регіональний розвиток» 

Тростянецька ОТГ, Львівська область 

Тернопільська 
область 

Тернопільська обласна 
громадська організація «Спілка 
власників землі» 

Тернопільська область 

Херсонська 
область 

Громадська організація 
«Агенція регіонального 
розвитку Таврійського 
об'єднання територіальних 
громад» 

Таврійський регіон, який включає міста 
Берислав, Каховка, Нова Каховка, 
Таврійськ, а також Бериславський і 
Каховський райони Херсонської 
області 

 
 
 

 
Слід зазначити, що всі проекти з розробки та подальшої адвокації Дорожніх карт 

виявилися успішними. Так, у Львівській та Вінницькій областях Дорожні карти були 
затверджені відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування 24 , в 
Тернопільській та Київській областях – запропоновані заходи увійшли до відповідних 
регіональних програм розвитку МСБ. Не менш цікавим виявився й досвід Херсонської 
області, де Дорожні карти територіальних одиниць Таврійського регіону стали фактично 
проектами програм розвитку МСБ Бериславського і Каховського районів Херсонської 
області, а окремі заходи увійшли до відповідних програм міст Каховка та Нова Каховка. 

 
Такий результат свідчить про те, що громадські організації, які розробляли Дорожні 

карти, правильно обрали формат адвокаційної кампанії. Аналіз проведених кампаній 
дозволив виділити наступні ключові позиції, які зробили їх успішними: 

1. З самого початку реалізації проекту в організаціях були створені робочі групи з 
розробки Дорожніх карт та призначено координатора. Це створило персональну 
відповідальність за результат, а можливість впливати на процес розробки та 
подальшої адвокації документу з боку членів робочої групи підвищило їх 
особисту зацікавленість в цьому процесі. До складу робочих груп входили 
представники організацій-розробників Дорожніх карт, представники влади 
(наприклад, Тростянецької сільради, Поліської, Іванківської та Переяслав-

                                                
24 Детальніше по Дорожні карти можна прочитати на сайті Тростянецької ОТГ http://tog.lviv.ua/u-
trostyanetskiy-ob-yednaniy-gromadi-zatverdzheno-dorozhnyu-kartu-rozvitku-pidpriyemnitstva/, 
Громадської спілки «Центр «Регіональний розвиток» http://rozdil.com.ua/crd/projects/dorozhnya-
karta-rozvytku-sme-trostyanets/, та офіційному сайті м. Хмільник http://hmilnyk.osp-
ua.info/userfiles/file/2016/102016/3110/445.doc  

http://tog.lviv.ua/u-trostyanetskiy-ob-yednaniy-gromadi-zatverdzheno-dorozhnyu-kartu-rozvitku-pidpriyemnitstva/
http://tog.lviv.ua/u-trostyanetskiy-ob-yednaniy-gromadi-zatverdzheno-dorozhnyu-kartu-rozvitku-pidpriyemnitstva/
http://rozdil.com.ua/crd/projects/dorozhnya-karta-rozvytku-sme-trostyanets/
http://rozdil.com.ua/crd/projects/dorozhnya-karta-rozvytku-sme-trostyanets/
http://hmilnyk.osp-ua.info/userfiles/file/2016/102016/3110/445.doc
http://hmilnyk.osp-ua.info/userfiles/file/2016/102016/3110/445.doc


 

20 

Хмельницької РДА), а також представники спілок підприємців (Херсонська 
область). 

2. Важливим елементом успішної адвокаційної кампанії є правильний аналіз 
стейкхолдерів, який дозволяє сфокусувати зусилля на комунікації з ключовими 
стейкхолдерами, тобто з тими, які одночасно є «важливими» та «впливовими» 
для розробки та реалізації Дорожньої карти. 

Вставка 2. Перелік основних стейкхолдерів розробки Дорожньої карти 

розвитку МСБ (на прикладі Херсонської області).  

✓ керівники обласної (районної) державної адміністрації та 
керівництво їх структурних підрозділів: голова Бериславської РДА, 

голова Каховської РДА, голова міської адміністрації міста Каховка,  
начальник управління економіки та розвитку підприємництва 
Херсонської обласної держадміністрації (ХОДА), експерт управління 
економіки та розвитку підприємництва ХОДА, радник мера м. Нова 
Каховка – начальник управління туризму, начальник управління 
економіки м. Нова Каховка; 

✓ представники депутатського корпусу: депутати Бериславської та 

Каховського районних рад; депутати міськрад міст Нова Каховка, 
Каховка, Берислав; 

✓ керівники та представники виконавчого комітету органу місцевого 
самоврядування, а також утворених ним органів (комунальних 
підприємств, організацій тощо): голова Новокаховського міського 
відділу народної освіти, керівники технікумів та училищ Нової 
Каховки. 

 

 

 
3. Залучення до публічних заходів максимально широкого кола учасників та 

інтерактивний характер заходів. Кожен захід повинен давати можливість не лише 
представити напрацювання, а й обговорити їх, почути якомога більшу кількість 
інколи суперечливих думок. Для забезпечення зворотного зв’язку 
використовується анкетування учасників заходів. Важливо, щоб кожне наступне 
обговорення починалося з демонстрації того, яким чином розробники документу 
врахували зауваження та пропозиції, висловлені на попередньому обговоренні. 
Присутність на заходах представників ЗМІ дало можливість з одного боку 
поінформувати громадськість про розробку Дорожніх карт, а з іншого залучити до 
процесу осіб, які з тих чи інших причин не брали в ньому участь раніше.  

4. Практично усі розробники Дорожніх карт використали для обговорення 
майданчики консультативно-дорадчих органів при органах місцевого 
самоврядування та регіональних органах державної влади. Такими 
майданчиками стали як громадські ради (наприклад, громадська рада при 
виконкомі Хмільницької міської ради, громадська рада при Переяслав-
Хмельницькій РДА), так і ради підприємців (наприклад, Регіональна рада 
підприємців при Тернопільській ОДА).  

5. Коаліції (в даному випадку неформальні) створювалися лише тоді, коли Дорожні 
карти розроблялися для географічно великих територій – Тернопільська область, 
Таврійський регіон. Для компактних за розміром та адміністративно споріднених 
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територій (Тростянецька ОТГ, м. Хмільник) потреби у створенні коаліцій не 
виникло. Відсутність коаліції у Київській області скоріше за все пояснюється з 
одного боку територіальною віддаленістю районів, які брали участь у проекті, а з 
іншого – концентрацією зусиль на обмеженому сегменті підприємництва – 
туризмі.  

 

Вставка 3. Приклади неформальних коаліцій, сформованих учасниками 

конкурсу Дорожніх карт: 

✓ в Тернопільській області було сформовано неформальну коаліцію 
з числа бізнес-асоціацій, які представлені у Раді підприємців при 
Тернопільській ОДА та інших громадських об’єднань: Громадська 
спілка «Рада бізнесу Тернопілля», ТОО «Асоціація фермерів та 
приватних землевласників», ГО «Туристична асоціація 
Тернопілля», ТМГО «Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь», 
ГО «Захист справедливості». Члени коаліції долучилися до 
розробки Дорожньої карти шляхом надання конкретних пропозицій 
до її заходів та брали активну участь в публічних заходах, які 
проводилися ТОГО «Спілка власників землі» в ході адвокаційної 
кампанії.  

✓ в Херсонській області у м. Нова Каховка було сформовано 
неформальну коаліцію для розробки і лобіювання прийняття 
регуляторно-правового акту на місцевому рівні на слуханнях 
місцевої ради. На жаль, коаліції не вдалося домогтися прийняття 
акту. На думку керівника проекту, однією з причин цього стала 
недостатність рівня знань та навичок членів коаліції для успішного 
проведення частини адвокаційної кампанії, пов’язаної саме з 
прийняттям регуляторно-правового акту. 

 
 
 

 

Таким чином, можемо зробити наступні висновки. Успішність адвокаційної кампанії 
в сфері МСБ зумовлюється як дотриманням загальних правил проведення таких 
кампаній (формування робочої групи та призначення її координатора, обов’язковість та 
ґрунтовність аналізу стейкхолдерів, залучення до публічних заходів максимального 
числа зацікавлених сторін), так і врахуванням специфіки даної сфери (наприклад, 
активне залучення рад підприємців).  

Сьогодні створення коаліцій на місцевому рівні є скоріше виключенням, ніж 

правилом. З одного боку, це пояснюється недостатньою кількістю потенційних гравців, 

а з іншого – нерозумінням переваг, які може надавати створення коаліцій. Шанси на 

успішне коаліціонування значно підвищуються при переході від вирішення локальних 

проблем (міста чи громади) до регіональних (область) чи субрегіональних 

(міжобласних).  

Підвищення обізнаності потенційних гравців щодо успішних прикладів створення 

коаліцій в адвокаційних кампаніях захисту інтересів МСБ сприятиме цивілізованому 

захисту інтересів бізнесу.  
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Додаток. Ресурсна карта бізнес-об’єднання для 
проведення адвокаційної кампанії. 
 

Категорія та назва ресурсної 
складової 

Наявність Потреба 

I. Адміністративний блок 

Наявність власного/орендованого 
приміщення для проведення публічних 
заходів (круглих столів, конференцій, 
тренінгів, прес-брифінгів тощо) із 
зазначенням максимальної кількості 
осіб для розміщення. Ступінь технічного 
оснащення (мультимедіа, 
презентаційне обладнання, фліп-чарт 
тощо). 

  

II. Експертно-аналітичний блок 

Наявність штатних експертів, 
аналітиків для проведення досліджень, 
розробок тощо із зазначенням 
спеціалізації  

  

Взаємодія із сторонніми науково-
експертними та аналітичними 
організаціями/установами регіону, які 
можна рекомендувати партнерам (із 
зазначенням їх назви, прізвищ та 
контактної інформації експертів)  

  

Наявність штатних або співпраця із 
позаштатними юристами, які можуть 
бути рекомендовані партнерам (із 
зазначенням їх прізвищ та контактної 
інформації)  

  

III. Комунікативний блок 

Використання соціальних медіа для 
ретрансляції ходу реалізації проектів (із 
зазначенням відповідних сторінок на 
facebook, twitter, linkedin, youtube тощо) 
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Наявність співпраці із представниками 
(журналістами, редакторами тощо) ЗМІ 
на центральному та регіональних 
рівнях (із зазначенням назви ЗМІ) 
 
 
 
  

  

IV. Блок взаємодії з органами публічної влади на регіональному рівні 

Наявність робочих відносин із 
керівництвом обласної (районної) 
державної адміністрації, керівництвом 
їх структурних підрозділів у Вашому 
регіоні   

  

Наявність робочих відносин з 
представниками депутатського корпусу 
обласної (районної) ради, керівництвом 
їх апаратів 

  

Наявність робочих відносин з 
керівництвом та представниками 
депутатського корпусу міської ради  

  

Наявність робочих відносин з 
керівництвом та представниками 
міського виконавчого комітету, а також 
утворених ним органів (комунальних 
підприємств, організацій тощо)  

  

Участь представників Вашого 
об’єднання у робочих групах, діяльності 
консультативно-дорадчих органів при 
органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування (із 
зазначенням назв таких робочих груп та 
органів) 

  

V. Блок взаємодії з органами державної влади на національному рівні 

Наявність робочих відносин із 
народними депутатами України, а 
також із посадовими особами 
секретаріатів Комітетів Верховної Ради 
України, а також структурних 
підрозділів апарату ВРУ (із зазначенням 
прізвищ народних депутатів України та, 
за можливості, посад та прізвищ 
представників секретаріатів Комітетів 
ВРУ та структурних підрозділів апарату 
ВРУ)  
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Участь представників Вашого 
об’єднання у діяльності робочих груп, 
комісій, консультативно-дорадчих 
органів тощо, створених у/при 
Верховній Раді України 

  

Наявність робочих відносин із 
керівництвом та посадовими особами 
центральних органів виконавчої влади 
(із зазначенням назв таких органів, а 
також посад та, за можливості, прізвищ 
їх представників)   

  

Участь представників Вашого 
об’єднання у діяльності робочих груп, 
комісій, консультативно-дорадчих 
органів тощо, утворених при 
відповідному центральному органі 
виконавчої влади  

  

VI. Блок взаємодії із міжнародними організаціями, інституціями та 
програмами міжнародної технічної допомоги 

Участь Вашого об’єднання у відповідній 
мережі, платформі, коаліції при 
міжнародних організаціях, інституціях, 
програмах міжнародної технічної 
допомоги, які можуть бути корисними 
партнерам 

  

Наявні можливості для залучення 
міжнародних експертів, консультантів 
тощо для реалізації проектів (із 
зазначенням профілю та спеціалізації 
таких експертів, консультантів тощо) 

  

Досвід отримання грантів та залучення 
фінансування від міжнародних 
організацій, інституцій та програм 
міжнародної технічної допомоги  

  

 


