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ЩО ПЕРЕТВОРИЛО 
УКРАЇНСЬКІ МЕДІА НА 
ПЕРЕШКОДУ РІВНОМУ 
ДОСТУПУ ДО ПОЛІТИКИ?

публічна консультація
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Етапи повного циклу 
публічної політики
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політичний порядок 
денний –  Polic y agenda

В одному інтегрованому документі визначаються:

> Мета та бачення майбутнього після проведення 
реформ.
> Перешкоди/проблеми, подолання яких стає 
пріоритетом реформи.
> Які нормативно-правові, інституційні, бюджетні 
зміни мають бути здійснені, що і є сутністю реформ.
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консультації із зацік аВленими 
сторонами та експертами

Визначення позицій зацікавлених сторін для:

> Прогнозування соціальних ризиків.
> Мобілізації підтримки тих груп, які зацікавлені  
в проведенні реформи.
> Нейтралізації супротиву груп, чиї корупційні інтереси 
будуть порушені впровадженою реформою.

Від учасників консультацій очікується: 
– висловити своє бачення важливості чи неважливості проблеми, 
яка яка виноситься на обговорення; 
– погодитись або не погодитись із запропонованими рішеннями; 
– запропонувати своє рішення.
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3 зелена книга проблем – 
green PaPer

Зелена книга проблем є підсумком 
консультацій з зацікавленими сторонами,  
в ній аналізуються позиції зацікавлених 
сторін щодо мети нової політики, а головним 
чином щодо проблем, які вимагають нової 
політики.
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4 біла книга рішень – 
White PaPer

Формулювання нової політики. 
Підтверджуються визначені в Зеленій книзі 
проблеми і представляються рішення. 
Визначення карти виконавців та процедури 
контролю за виконанням.
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слу х ання  
у комітеті Вру

Виносяться вимоги: 

> Запровадження нової політики.
> Внесення представленого законопроекту 
до розгляду.
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парламентські 
слу х ання у Вру

Вимога нової політики 
та вимога внечення 
законопроекту до розгляду
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голосуВання за 
законопроект

Проведення 
адвокаційної кампанії
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мета політики щодо ріВного 
дост упу до політики

Забезпечити право 
громадян бути обраними 
на вільних  
і чесних виборах
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проблема рішення

Чинне законодавство 
обмежує право 
громадян бути 
обраними

Прийняти нове виборче 
законодавство, 
професіоналізувати 
адміністрування 
виборчого процесу 
та забезпечити його 
прозорість
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Непрозоре 
фінансування партій 
та передвиборчих 
кампаній

Зменшити вплив 
фінансових ресурсів 
на виборчий процес

проблема рішення2 2
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Залежність українських 
ЗМІ від політичних та 
бізнес-інтересів

Врегулювати 
доступ до 
медіаринку в 
рамках виборчих 
кампаній

проблема рішення3 3
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Україна відстає від 
загальносвітового 
тренду постійної 
участі людей 
у прийнятті рішень

Просвіта та 
уповноваження 
виборців та 
кандидатів

проблема рішення4 4
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Тема обговорення 
третьої консультації
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проблема

Залежність 
українських ЗМІ 
від політичних та 
бізнес-інтересів

рішення

Врегулювати 
доступ до 
медіаринку в 
рамках виборчих 
кампаній
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Питання до 
обговорення
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Чому відсутні стандарти 
політичної реклами та 
якими вони мають бути?
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Як збалансувати доступ 
до медіа для політичних 
партій та кандидатів?
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Незаконна політична 
реклама. Хто і як має  
з нею боротися?
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> Чому відсутні стандарти 
політичної реклами та якими вони 
мають бути?

> Як збалансувати доступ до 
медіа для політичних партій та 
кандидатів?

> Незаконна політична реклама. 
Хто і як має з нею боротися?
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ДЯКУєМО ЗА УВАгУ!

facebook.com/ThinkTank.cayfacebook.com/CentreUA.org
centreua.org


