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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ АДВОКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Адвокація – це процес соціальних змін, що впливають на погляди, 

відносини в суспільстві та співвідношення сил, зміцнюють громадянське 

суспільство і сприяють відкриттю демократичних просторів. Адвокація – це 

потужний інструмент просування нових ідей та цінностей, вплив на особу 

(групу осіб), від якої залежить вирішення проблеми. Це можуть бути як 

посадові особи, які представляють державні установи, так і представники 

бізнес-сектору [2].  

Адвокаційна діяльність завжди передбачає представлення інтересів 

окремих громадян, соціальних груп тощо. Виходячи з цього критерію, можемо 

виділити види адвокації. Науковці В. Загуменна, С.  Барабаш виділяють такі 

види адвокації, як: самоадвокація (самозахист), громадська (хтось захищає 

іншого, але обов’язково за його згодою), юридична (допомога адвоката, 

юрисконсульта), колективна (люди з подібними інтересами лобіюють певне 

питання), адвокація ровесників (хтось, маючи аналогічний досвід, захищає 

інтереси іншого) [1, с. 153].  

Дослідник В. Кучереносов розглядає такі види адвокації, як: 

самоадвокація (коли людина виступає від свого імені, представляє власні 

інтереси або захищає власні права); адвокація конкретного випадку (означає 

говорити від імені, представляти інтереси та захищати права іншої людини або 

конкретної групи людей, які в даний момент не можуть представити та 

захистити себе); громадська або публічна адвокація (означає говорити від імені, 

представляти інтереси та захищати права широкої категорії людей, усієї 

громади або суспільства, якщо адвокація конкретного випадку концентрує 

зусилля на одній конкретній ситуації, на одній людині або групі людей, 

громадська адвокація зосереджується на представленні інтересів та захисті прав 

більш широкого загалу) [6].  

Слід зазначити, що успіх адвокаційної кампанії багато в чому залежить 

від її планування, що передбачає здійснення низки послідовних кроків, зокрема:  

1. Визначення теми адвокації. Адвокація, як правило, починається 

тоді, коли у людини чи групи людей виникає незадоволення певним станом 
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речей. Це означає, що існує проблема, яка може стати темою для адвокації, але 

спочатку її треба правильно сформулювати. 

2. Визначення мети та завдань адвокаційної кампанії. Проведений 

аналіз причин ситуації допомагає визначити мету та завдання майбутньої 

адвокаційної кампанії. Мета повинна відображати ті проміжні та довгострокові 

результати (позитивні зміни в ситуації), що ми хочемо отримати під час 

проведення кампанії. Визначення мети базується на сформульованій темі 

адвокації.  

На думку дослідника В. Кучереносова, мета має відповідати вимогам 

SMART:  

S (specific, significant) – конкретна, значна.  

M (measurable, meaningful, motivational) – вимірювана, значуща, 

мотивуюча.  

A (attainable, agreed upon, action-oriented) – досяжна, узгоджена, 

орієнтована на конкретні дії.  

R (realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented) – реалістична, 

доречна, корисна, орієнтована на конкретні результати).  

T (time-based, timely, trackable) – обмежена у часі, своєчасна, підлягає 

відстеженню [6, с.11]. 

У даному випадку мета має бути: конкретною (зрозуміло, що саме має 

бути зроблено та які результати очікуються); значною (очікувані результати 

матимуть вплив на життя усієї громади); вимірюваною (є чіткі критерії, що 

можна виміряти: розмір очікуваного фінансування, впровадження конкретного 

механізму конкурсу); значущою (ця мета має сенс для громадських організацій 

та громади в цілому); мотивуючою (мета надихає на дії); досяжною (кампанія 

матиме конкретні результати та наслідки); узгодженою (окремі компоненти 

формулювання підпорядковані головній меті – забезпечити фінансування 

громадських організацій з міського бюджету); орієнтованою на конкретні дії 

(передбачається здійснення конкретних заходів); реалістичною (отримати 

очікувані результати цілком реально); доречною (чинні соціально-економічні 

умови, зокрема процеси децентралізації, дозволяють досягти мети); корисною 

(несе користь для громади та громадських організацій); орієнтованою на 

конкретні результати (кампанія матиме конкретні наслідки – виділення 

фінансування для громадських організацій, впровадження конкурсних 

механізмів тощо); обмеженою у часі (кампанія має бути проведена до 

формування бюджету наступного року); своєчасною (політична, соціальна та 

економічна ситуація в громаді є сприятливою для досягнення мети) [6, с. 12].  

Бажано, щоб формулювання будь-якої мети (кампанії, проекту, програми 

тощо) відповідало якщо не усім, то, принаймні, більшості з вищенаведених 

критеріїв. 

3. Аналіз мішеней адвокаційної кампанії. Адвокаційна кампанія 

передбачає прийняття певних рішень представниками органів центральної 

влади або місцевого самоврядування. Офіційних осіб, від яких безпосередньо 
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залежить прийняття рішення, в адвокації називають мішенями. Необхідно 

пам’ятати, що мішені – це завжди люди, посадовці, але не органи влади, 

оскільки саме люди приймають рішення. У адвокації виділяють 5 категорій 

мішеней:  

Основні – особи, від яких безпосередньо залежить прийняття рішення. У 

залежності від ситуації це можуть бути: міський (сільський) голова, депутати 

місцевої ради та інші офіційні особи.  

Альтернативні – це ті, хто також має можливість прийняття рішення. 

Альтернативна мішень – це своєрідний план «Б» для нашої кампанії. Якщо 

виникнуть ускладнення з основною мішенню, нам буде потрібен інший 

посадовець, який має достатньо важелів впливу, щоб забезпечити прийняття 

необхідного рішення.  

Офіційні – керівники органів влади (у багатьох випадках співпадають з 

основною мішенню), до яких офіційно звертаються та які підписують 

відповідні документи.  

Доступу – це ті, хто може надати нам доступ до основної мішені.  

Підтримки – це інші посадовці, які також можуть бути зацікавлені у 

прийнятті відповідного рішення 

Встановлення та розвиток контактів з різними категоріями мішеней є 

одним з ключових завдань адвокаційної кампанії, оскільки від цього залежить її 

успіх [6, с. 14]. 

4. Аналіз зацікавлених сторін. Крім мішеней в адвокації виділяється 

ще одна категорія представників громади – зацікавлені сторони, тобто люди, 

які мають відношення та певне ставлення до визначеної проблеми. Загалом 

кажучи, діяльність громадського сектору так чи інакше зачіпає практично усіх 

представників місцевої громади, проте ставлення до проблеми у кожного буде 

різним. У адвокаційній діяльності використовується інструмент, що має назву 

«Аналіз зацікавлених сторін, або Аналіз ігрового поля». Він дозволяє визначити 

ставлення різних представників громади до теми нашої адвокаційної кампанії 

та підготувати відповідну стратегію роботи з ними.  

Використовуючи два критерії (ставлення до проблеми та позицію щодо 

запропонованих шляхів її вирішення), можемо виділити 5 категорій 

зацікавлених сторін:  

Союзники – люди, які поділяють проблему та погоджуються із 

запропонованими нами шляхами її вирішення.  

Прихильники поділяють проблему, але пропонують інші шляхи її 

вирішення.  

Нейтрали не знають про існування проблеми або не звертають на неї 

увагу.  

Опоненти не вважають проблему актуальною або пріоритетною.  

Суперники заперечують існування проблеми взагалі [6, с.15]. 

5. Підготовка та передача ключового повідомлення. Кожна людина 

(мішені та зацікавлені сторони), з якою ми матимемо справу під час 
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адвокаційної кампанії, потребує індивідуального підходу. Це означає, що в 

кожному конкретному випадку мотивація, що спонукатиме людину діяти або, 

навпаки, не діяти, буде різною. Одним з важливих інструментів адвокації є 

розробка індивідуальних ключових повідомлень. Будь-яка адвокаційна 

кампанія може мати загальні слогани, але слід пам’ятати, що вони будуть 

сприйматися по-різному різними людьми та групами людей.  

Для того щоб правильно сформулювати можливу винагороду, необхідно 

визначити ймовірні мотиви, що можуть бути важливими для нашої цільової 

аудиторії. Існує 4 види мотивів: особистий (що я як особистість отримаю в разі 

здійснення певної дії?); суспільний (що отримає моя громада у випадку 

прийняття відповідного рішення?); економічний (якими будуть економічні 

винагороди для громади у разі прийняття рішення?); ідеологічний (якими 

будуть політичні (у деяких випадках – релігійні) наслідки прийняття рішення?) 

[6, с. 18]. 

6. Підготовка плану адвокаційної кампанії. Специфіка підготовки 

плану адвокаційної кампанії полягає в тому, що процес її імплементації може 

бути непередбачуваним. Це може відноситись до неочікуваної реакції з боку 

представників органів влади та інших зацікавлених сторін. Саме тому під час 

планування адвокаційної кампанії необхідно чітко визначити перші кроки, а 

також можливий алгоритм дій в залежності від розвитку ситуації. Готувати 

план адвокаційної кампанії можна за такою схемою: завдання, заходи, термін, 

відповідальний [6]. 

7. Аналіз ризиків. Для того щоб передбачити можливі сценарії 

розвитку подій, необхідно провести аналіз ризиків. Можливі ризики необхідно 

аналізувати відповідно до завдань (та в деяких випадках окремих заходів) 

кампанії [6]. 

8. План моніторингу та оцінки кампанії. Моніторинг та оцінка є 

важливою складової будь-якої адвокаційної кампанії. Моніторинг та оцінка є 

двома взаємопов’язаними видами діяльності. Моніторинг є постійним 

процесом, завдяки якому зацікавлені сторони отримують інформацію про 

прогрес у досягненні поставлених цілей та завдань. Оцінка є вимірюванням 

завершеної або актуальної діяльності з метою визначення рівня досягнення 

поставлених цілей та прийняття відповідних рішень [6]. 

9. Побудова коаліції. Коаліції можуть бути потужним джерелом 

впливу на прийняття необхідних рішень. Створення коаліції є, по суті, 

обов’язковою умовою успіху для будь-якої адвокаційної кампанії [6]. 

10. Ресурси для адвокаційної кампанії. Проведення будь-якої 

кампанії потребує певних ресурсів: фінансових, матеріальних, людських, 

професійних, інформаційно-методичних тощо. Важливо ще на етапі планування 

кампанії визначити, які саме та в якому обсязі ресурси будуть потрібні, 

спланувати та своєчасно здійснити заходи щодо їх залучення [6]. 

Таким чином, запорукою ефективної адвокаційної кампанії є: вивчення 

ставлення цільових аудиторій до теми та мети адвокаційної кампанії; залучення 
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цільової аудиторії до проведення кампанії; чітко сформульовані, досяжні та 

вимірювані мета та завдання кампанії; ефективний та гнучкий план реалізації.  
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ІНКЛЮЗІЯ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ 

ОДЯГУ 

 

Щоб розпочати обговорювати тему «Культурно-мистецька інклюзія в 

сучасному дизайні одягу» треба розуміти що таке «інклюзія» в загальному 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$

