Media monitoring of the Visa Liberalization topic
Monitoring period: 1.03 – 31.03.2017
В березні 2017 тема прийняття безвізового режиму демонструє незначний спад
активності у порівнянні з лютім. В інформаційному полі переважають інші актуальні
теми, такі як затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова,
блокада окупованих територій та підняття тарифів на житлово-комунальні послуги.

Тональність
Серед всіх повідомлень превалюють згадки з нейтральною тональністю - 49%, що
цілком нормально для режиму очікування, в якому знаходиться Україна. Кількість
позитивних повідомлень – 44%. Частка негативу, як і минулого місяця, незначна – 7%.
Негативні повідомлення розосереджені по всьому медіа полю та не концентруються у
конкретних джерелах.
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Найбільш розповсюдженими негативними темами у березні були: загроза з боку
Угорщини, яка виникла внаслідок заяв угорських лідерів про наміри створення
автономій; відміна антидискримінаційної поправки до проекту нового Трудового
кодексу; повідомлення про країни ЄС, які суттєво скоротили кількість виданих українцям
шенгенських віз; та припущення про можливе блокування Польщею українського
голосування в Європарламенті внаслідок вибуху в Луцьку.
Показники за регіонами демонструють те ж розподілення за тональністю, що і
національні джерела.

Приклади новин з негативною тональністю:
1. Слово і Діло: Безвізовий режим з ЄС не суттєво полегшить подорожі українців до
Європи
2. Обозреватель: Лишится ли Украина "безвиза" из-за Эрдогана
3. ГолосUA: Предоставление безвиза Украине может быть отложено на осень 2017
года – политолог
4. From-ua: «Плевок в Польшу»: Безвиз Украины под угрозой из-за разборок в ЕС
5. Телеканал 24: Росія провокує невдоволення в Україні та Польщі, – експерт про
обстріл польського консульства

Ключові теми
Ключовими темами, що стосуються безвізового режиму, у березні були ті ж самі теми
що і в лютому. Це законодавчі ініціативи в Україні, які були запропоновані у зв’язку з
виконанням ПДВЛ; прогноз прийняття безвізового режиму – приблизні дати та
терміни впровадження безвізу; процеси всередині України, які пов’язані з безвізом
– заяви чиновників, політиків та експертів, опитування громадської думки, публікації
порад та гайдів; та зовнішні фактори впливу - звіти про події за межами України, які
вплинули чи можуть вплинути на процес лібералізації візового режиму.
Зовнішні фактори впливу та процеси всередині України мають приблизно однакові
долі. Активність новин у сфері законодавчих ініціатив зросла більш ніж вдвічі в
порівнянні з лютим, що свідчить про збільшення активності у законодавчій діяльності
органів влади, проте їх частка все одно є найменшою серед ключових тем.
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Examples of stories on key topics
1. Законодавчі ініціативи:
• Безвиз для Украины: Порошенко против ревизии обязательств государства
по соглашению
• Фінансування партій: порвати з олігархами і залізти в кишені українців
2. Прогноз прийняття безвізового режиму:
•
В ЕС официально объявили, когда Украине ждать безвиз
•
Мингарелли сообщил, когда вступит в силу "безвиз" для Украины
3. Процеси всередині України, які пов’язані з безвізом:
• МИД призвал не быть эгоистичными к будущему безвизу
• Безвиз завтра — квоты сегодня. Украина остается без рабочих рук
4. Зовнішні фактори впливу:
• Французький таймінг українського безвізу
• Туск поддержал реформы в Украине и сближение с ЕС

Співвідношення ключових тем у регіональних виданнях мало відрізняється від
загального. Проте медіа кожного регіону виділяють окремі теми більше за інші. Так,
наприклад, західний регіон більше висвітлює прогнози прийняття безвізового режиму,
центральна частина країни частіше висвітлює зовнішні фактори впливу, а Схід та
Південь концентруються на внутрішніх подіях в Україні.

Відбулося збільшення активності теми законодавчих ініціатив через резонанс
навколо проекту нового Трудового кодексу. 75% уваги приділяється висвітленню цієї
теми, а саме відміні антидискримінаційної поправки, прийняття якої було однією з умов
надання Україні безвізового режиму. Окрім цього у ЗМІ висвітлювались також
електронне декларування – 5%, діяльність НАПК – 7% та діяльність Національного
агентства з повернення активів - 3%.

В матеріалах, об’єднаних темою процеси всередині України, пов’язані з безвізом
найбільшу увагу в березні українські медіа приділили коментарям та думкам
вітчизняних політиків, експертів, лідерів думок та активістів – 26%. З наближенням
ймовірної дати надання Україні безвізового режиму, поширюються матеріали
роз'яснювального характеру – 20%. Велику частку займають заяви МЗС України, в
більшості направлені на активізацію громад в обговоренні процесу прийняття та
імплементації безвізу, його умов та обмежень – 17%. Частку в 10% займають новини та
обговорювання виходу на ринок України бюджетних авіаперевізників, та 7% - настрої
громадськості, які висвітлюються за допомогою опитувань різних соціологічних
інститутів.

Українські ЗМІ дуже чутливі до будь-яких зовнішніх факторів, які можуть вплинути на
отримання Україною безвізового режиму. Тому в контексті цієї теми в медіа
превалювали заяви офіційних представників ЄС та лідерів європейських держав.
Великого розголосу набула статистика видачі українським громадянам шенгенських віз
– 19% та загроза з боку Угорщини - 19%. Окремою темою виділяється саміт
Європейської народної партії, в рамках якого було проведено багато зустрічей між
Україною та представниками Євросоюзу, в тому числі з Президентом Мальти – 12%.

Тип повідомлень
Як і минулого місяця, 97% повідомлень
складають новини, і лише 7% аналітичні
матеріали. Аналітика концентрується навколо
таких питань: аналіз переваг безвізового
режиму та прогнози відносно його прийняття,
видача шенгенських віз українцям різними
країнами ЄС, бюджетні авіаперевезення переваги та недоліки їхнього приходу в
Україну, розгляд ризиків прийняття
безвізового режиму (такі як вибори у Франції
та погіршення відносин з Польщею).
Приклади аналітичних статей
1. На безрыбье и безвиз рыба
2. «Плевок в Польшу»: Безвиз Украины под угрозой из-за разборок в ЕС

3. Индикаторы того, что Украина выстоит 100%
4. Обратная сторона лоукостеров: дорогие особенности дешевых перелетов
5. Кому в Украине нужен безвиз с ЕС

Спікери
Зі спікерів в медіа-просторі в найбільшій мірі були присутні П. Порошенко, В. Гройсман,
П. Клімкін та іноземні політики і дипломати – Дональд Туск та Хюґ Мінґареллі. Думки
іноземних експертів в медіа практично не висвітлювалися. Це може свідчити про
неповне висвітлення європейського дискурсу навколо безвізового режиму для України.

Найбільш широке разповсюдження в медіа середовіщі отримали такі цитати спікерів:
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SPEAKER

QUOTE

Petr Poroshenko, The President
of Ukraine

Я радий, що римський порядок денний підтвердив повну
прихильність ЄС до відкриття Союзу для країн, що
поважають цінності та просувають їх. Україна одна з таких.

Дональд Туск, Голова
Європейської Ради
Pavel Klimkin, Minister of
Foreign Affairs of Ukraine

4

Vladimir Groisman, Prime
Minister of Ukraine

5

Хюґ Мінґареллі, Глава
представництва ЄС в Україні

Або буде об'єднана Європа, або ж не буде Європи взагалі
В европейских столицах говорят: как можно давать Украине
безвизовый режим, если там не контролируют границу?
Ми тиснемо на наших європейських колег, щоб імплентувати
якогомога швидше обіцянку візової лібералізації. Я
сподіваюся, що за наступні кілька місяців вони будуть
повністю імплементовано
Украине удалось выполнить 144 требования. ЕС - большая
бюрократия, процессы иногда затягиваются ... Будем
надеяться, что все пойдет по плану, и до конца июня
украинцы смогут ездить в ЕС без необходимости оформлять
визы.

