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Проблема,
яку треба було пояснити

Українське
законодавство
то
дуже
заплутана сфера. Каламутна вода, яка
сприяє розвкіту корупції та покриває
хабарників і злодіїв.
Суспільство в Україні має зрозуміти, що
саме неефективне законодавство створює
проблеми для економічного розвитку та
сприяє зловживанням.

Нам треба було пояснити,
як заплутані, неефективні
та навідь шкідливі закони
негативно впливають на
бізнес. І як наслідок сприяють погіршенню
економічної ситуації.
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Мета проекту

Пяснити, як за допомогою законодавства можна змінити
Україну на краще. Та продемонструвати роль BRDO
(замовника проекту) - організації, яка
змінює законодавство України на краще.

Ми мали позиціонувати BRDO як агента
змін та експерта у галузі законодавства
для всіх, хто прагне створювати ефективні
закони.

BRDO - це створена за допомоги уряду
Канади організація, мета якої - змінити
неефективну систему створення законів в
Україні.
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Завдання Top Lead
Завданням Top Lead було створити брошуру, в якій пояснити:

як неефективне
законодавство
вбиває економіку
країни

як BRDO
допомагає
створити
ефективну
регуляторну
систему

як робота BRDO
покращить процесс
створення законів

Цільова аудиторія:

• депутати
• працівники міністерств
• аналітики та
економісти
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Рішення

Розказати в брошурі про проблеми законодавства, на конкретних прикладах.
А вже потім пояснити роль BRDO та іх експертизу.

ПРОБЛЕМА

МОЖЛИВІСТЬ

Ми застосували класичний підхід контент-маркетингу:
почали з проблем а вже потім показали можливості BRDO у вирішенні цих проблем.
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Приклад неефективного законодавства
- закони у будівництві
Найбільшим викликом проекту було
показати, як закони перешкоджають розвитку
бізнесу та погіршують інвестиційну
привабливість країни.
Щоб доступно викласти цю тему, ми
розробили кейс “Як працює законодавство у
будівництві”, де розкрили різноманітні
зловживання яким сприяє саме заплутане
законодавство.
Практична складова такого кейсу - відмітка
про відповідну роботу BRDO та наявність
вже підготовлених змін до існуючих законів та
створення нових, які покликані виправити
недоліки законодавства.
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Приклад неефективного законодавства
- закони у будівництві
У кейсі показано різні етапи оформлення
документації на будівництво - від процедури
отримання земельної ділянки до прийняття
об’єкту в експлуатацію та оформлення права
власності.
На кожному етапі будівництва було виділено
основні проблеми, які створює законодавство
для забудовника та негативні наслідки, до
яких приводять ці проблеми - сприяння
корупції та зловживанням, зменшення
інвестиційної привабливості, тощо.
Окремо продемонстрували відверті
нісенітниці, які передбачено у чинному
законодавстві щодо житлового будівництва.
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Роль BRDO
Головне завдання проекту показати
місце
нашого
замовника у регуляторній
системі України та донести
цінність, яку вони надають
своїм клієнтам.
Ми це зробили за допомогою
інфографіки, у якій зобразили
найважливіші
документи,
наяких базується регуляторна
система, ключові організації,
що
задіяні
у
процесі
створення законодавства та
роль BRDO як інтегратора всіх
законотворчих процессів.
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Дорожня карта з покращення
умов ведення бізнесу
Спільно з Міністерством економіки, BRDO
розробило
план
створення
та
впровадження
законів,
які
значно
покращать умови для бізнесі в Україні. Ці
закони розробляються за участі BRDO.

Top Lead розробив окрему інфографіку, у
якій пояснив роботу, яка виконується з
практичною метою - підвищити Україну у
рейтингу Doing Business. Ми це зробили,
поєднавши
шкалу
рейтингу
з
розташованими на певних позиціях
країнах з законодавчими ініціативами
BRDO, які крок за кроком підвищать
позиції України у цьому важливому
рейтингу.
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Законопроекти - у привабливому дизайні
Основна робота BRDO полягає у написанні
текстів законів, їх економічного аналізу та
оцінки їхнього впливу на бізнес. Як
показати цю роботу та надати привабливої
графічної форми доволі абстрактному
об’єктові - законодавчому акту?
Ми вирішили зобразити основну роботу
нашого клієнта у вигляді шестикутника,
розділеного на трикутні сегменти. Вони
відображають галузі економіки, для яких
створюються нормативно-правові акти.

У результаті, на перший погляд нудна тема
законодавства виглядає в ефектному та
наповненому змістом та логікою
інфографічному зображенні.
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