
Майстер – класи для журналістів “Виборча реформа по-справжньому”  

З вересня в Україні стартує новий політичний сезон. Вже зараз активно обговорюється 

можливість проведення дострокових парламентські виборів. Активізувалися спроби 

реформування виборчого законодавства. Громадськість та незначна кількість народних 

депутатів України намагаються запровадити виборчу систему з відкритими списками. 

Досвід прийняття закону про місцеві вибори показує  те, що політики змогли 

зманіпулювати журналістами, «продавши» їм замість реальних відкритих списків так звану 

«німецьку систему», яка нічого спільного не має ні Німеччиною, ні з відкритими списками. 

Іншими словами, журналістів просто обдурили. 

Майстер-класи дадуть Вам можливість: 

 ознайомитися з особливостями різних виборчих систем та обговорити можливості 

їх використання в Україні; 

 спрогнозувати разом з учасниками наслідки застосування різних виборчих систем в 

Україні; 

Ці майстер класи  охоплять важливі для журналістів питання : 

 які існують міжнародні стандарти проведення виборів (включно з висновками 

Венеціанської комісії) 

 які існують  виборчі системи та наслідки їх застосування 

 які особливості законопроектів про вибори, які зареєстровані в Парламенті 

 що таке відкриті списки на виборах 

 чому частина політиків не хоче запровадження відкритих списків 

 як політики маніпулюють журналістами стосовно виборів 

 як журналісту вберегтися від маніпуляцій з боку політиків 

 як не дати можливості політику збрехати про вибори під час інтерв’ю та прес-

конференції 

 

Детальніше про тренерів: 

 

Євген Радченко – працював міжнародним спостерігачем, 
керівником групи міжнародних спостерігачів, 
консультантом виборчих штабів, керівником групи 
юридичних консультантів. З 1994 – по 2004 був 
Заступником Голови Правління Комітету Виборців України. 
У 2004 –2005 працював Координатором виборчих програм 
Асоціації американських юристів (ABA/CEELI). З 2005 по 
2008 рік працював Радником з питань виборів та 
управління Координатора проектів ОБСЄ в Україні, де 
займався впровадженням проектів, пов’язаних з виборами. 
Нині Євген Радченко працює Директором з розвитку в ГО 
«Інтерньюз-Україна», де займається стратегічним 
плануванням діяльності організації, просуванням 
комерційних проектів, аналізом ефективності проектів, їх 
трансформації, комунікацією всередині і назовні 
організації, пошуком нових партнерів, PR-активністю та 
організацією масових заходів.  
 

З 2009 року – Експерт Венеціанської Комісії.  
З Лютого 2014 року - Головний експерт групи Реанімаційного Пакету Реформ з виборчого 
законодавства. 
Працював на виборах у 14-ти країнах.  



Брав участь у розробці: 
Концепції Виборчого кодексу України (2000 р.) 
Доопрацюванні проекту закону «Про державний реєстр виборців». 
Методичних посібників для членів ОВК, ТВК та ДВК на виборах 2006, 2007,2010, 2012, 
2014 років. 
Законопроектів «Про вибори народних депутатів»  (2 редакції) 
Член робочої групи з підготовки Виборчого кодексу (2008- 2010 рр) 
Проекту закону про «Всеукраїнський референдум» (2013-14) 
Проекту закону про «Місцевий референдум» (2014) 
Проекту закону «Про місцеві вибори» (2014-2015) 
Зараз є претендентом на посаду Члена Центральної виборчої комісії  
 

 
 
 

Вахтанг Кіпіані  -  
- український журналіст, публіцист, історик. Головний 
редактор Інтернет-видання «Історична правда», 
однойменного тележурналу на каналі ZIK, викладач 
магістерської програми з журналістики Українського 
католицького університету у Львові та кафедри PR у 
Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія», засновник Музею-архіву преси.  
 
газета «Україна молода» (червень 1997 — липень 
1998) — кореспондент відділу політики, парламентський 
кореспондент 
телеканал «Новий» (липень 1998 — березень 1999) — 
випусковий редактор 

ТО «Телефабрика» (березень 1999 — листопад 1999) — головний редактор 
інформаційно-аналітичної групи, редактор щоденної телепрограми «Питання дня» 
газета «Київські відомості» (грудень 1999 — листопад 2001) — оглядач відділу політики 
телеканал «1+1» (листопад 2001 — вересень 2004) — випусковий редактор 
програми «ТСН» 
телеканал «1+1» (літо 2002 — вересень 2005) — головний редактор і ведучий 
програми «Подвійний доказ» 
телеканал «К1» (жовтень 2005 — травень 2006) — випусковий редактор програми «Один 
тиждень» 
журнал «Фокус» (червень 2006 — липень 2007) — головний редактор 
телеканал «Інтер» (липень 2007 — травень 2008) — шеф-редактор проекту «Великі 
українці», ведучий фільму про Степана Бандеру 
телеканал «ТВі» (лютий 2009 — листопад 2009) — заступник головного редактора 
журнал «Главред», фонд «Демократичні ініціативи» (лютий 2009 — грудень 2009) — 
керівник проекту «Перша сотня» 
телеканал «Перший національний» (грудень 2009 — січень 2010) — ведучий 
передвиборчих дебатів — президент-шоу «Українська рулетка» 
телеканал «ТВі» (травень 2012 — грудень 2012) — ведучий програми «Підсумки з 
Вахтангом Кіпіані» 
інтернет-проект «Владометр» (з вересня 2010 — грудень 2012) — головний редактор 
інтернет-видання «Історична правда» (з вересня 2010 — дотепер) — головний редактор 
телеканал «ZIK» (з березня 2013 — дотепер) — ведучий програми «Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані»  
 

 

 

 

 

  
 



Майстер-класи пройдуть у Києві, Харкові та Дніпрі. 

 

м. Київ  

(для журналістів з Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської 

областей) 

Місце проведення:  готель «Хрещатик», вул. Хрещатик 14  

Час проведення: 06 вересня 2016 року з 11:00 до 18:30, 07 вересня з 10:00 до 17:00. 

Умови участі: Для участі у майстер-класі необхідно до заповнити онлайн-заявку 

https://goo.gl/forms/MLiNd8kxffROMyMD3   до 02 вересня 2016 року до 17.00,  

Підтвердження участі у майстер-класі буде надіслано відібраним учасникам до 02 вересня 

до 20.00. 

 

м. Харків ,  

(для журналістів з Харкова, Харківської, Луганської, Сумської і Полтавської 

областей) 

Місце проведення: готель «Аврора», вул. Алчевських 10/12 , Харків 

Час проведення: 08 вересня 2016 року з 11:00 до 18:30, 09 вересня з 10:00 до 17:00. 

Умови участі: Для участі у майстер-класі необхідно до заповнити онлайн-заявку 

https://goo.gl/forms/UYRLwlWYbOf5g12f2  до 05 вересня 2016 року до 17.00,  

Підтвердження участі у майстер-класі буде надіслано відібраним учасникам до 05 вересня 

до 20.00. 

 

м. Дніпро ,  

(для журналістів з Дніпра, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, 

Кіровоградської областей) 

Місце проведення: готель «Абрі», Ярмарковий узвіз 1, Дніпро  

Час проведення: 12 вересня 2016 року з 11:00 до 18:30, 13 вересня з 10:00 до 17:00. 

Умови участі: Для участі у майстер-класі необхідно до заповнити  онлайн-заявку 

https://goo.gl/forms/5NYmzHaxwazYxmMN2  до 08 вересня 2016 року до 17.00,  

Підтвердження участі у майстер-класі буде надіслано відібраним учасникам до 08 вересня 

до 20.00. 

Організатор залишає за собою право не пояснювати і не оголошувати причини відмови в 

участі. 

Участь у майстер-класах є безкоштовною. Учасникам гарантують харчування під час 

майстер класів - кава-паузи, обіди, вечері. 

Організатори забезпечать учасників аналітично-інформаційними матеріалами.  

https://goo.gl/forms/MLiNd8kxffROMyMD3
https://goo.gl/forms/UYRLwlWYbOf5g12f2
https://goo.gl/forms/5NYmzHaxwazYxmMN2


Для учасників з інших міст гарантується проживання в готелі та відшкодування 

витрат на проїзд.  

Відшкодовуються: квитки на потяг – плацкарт, купе, 2 клас інтерсіті експрес, квитки на 

автобус і маршрутку.  

Не відшкодовуються витрати: таксі, квитки на потяг у СВ та 1 клас інтерсіті 

експрес. паливо для власного автомобіля). 

Додаткову інформацію Ви можете отримати, звернувшись до координатора Максима 

Плахотного за тел. +380 67 500 15 78  або написавши на електронну адресу: 

plakhotnyy@gmail.com 

Майстер-класи проводяться Міжнародною фундацією виборчих систем, в рамках 

реалізації проектів:  1) Програма «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, та 2) «Посилення спроможності 

учасників виборчих процесів» за підтримки Міністерства закордонних справ Канади. 

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) – З 1994 року Міжнародна фундація виборчих 

систем (IFES) відіграє ключову роль у становленні демократичних виборчих процесів та 

інститутів в Україні. За останні два десятиріччя, IFES отримав репутацію надійного джерела 

інформації для об'єктивного аналізу, оцінки та висококваліфікованої технічної допомоги у сфері 

реформування виборчого законодавства в цілому та політичного фінансування зокрема, а 

також адміністрування виборів, посилення спроможності громадянського суспільства і 

вивчення громадської думки. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді, IFES спрямовує свою 

діяльність на сприяння належному управлінню та забезпеченню демократичних прав в умовах 

зміни політичного ландшафту України. 

IFES в соціальних мережах: www.Facebook.com/ifesukraine, Твіттер @ifesukraine, електронна 

адреса: info@ifesukraine.org 

http://www.ifes.org/

