


Комунікаційна кампанія EUкраїна є частиною реалізації  Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки, плану 

заходів від 25 червня 2020 р. № 776-р
Основа для реалізації:

протокол наради із заступниками міністрів з євроінтеграції під 
головуванням Віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції 
України від 19.11.2020 року, доручення віце-прем’єрки з європейської та 

євроатлантичної інтеграції України № 52480/0/1-20 від 24.12.2020р.

Кампанія підтримується Представництвом ЕЄ в Україні (проект A4U)



Що розуміють про Євроінтеграцію українці?

Омнібус«Думки та погляди українців», КМІС, 18+, 2000, грудень 2020
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Що розуміють про Євроінтеграцію українці?
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• Підвищити рівень усвідомлення підтримки євроінтеграції. Пояснити, НАВІЩО 
Україні євроінтеграція. Що вона означає? Для чого євроінтеграція людям? Що 
вона конкретно змінить в житті кожної людини?

• Пов’язати нерозривний зв’язок між євроінтеграцією та реформами та їх 
відчутними результатами всередині країни для українців 

• Показати, що реалізовані, та ті реформи, які відбуваються наразі,  
відповідають забезпеченню 6 цінностей ЄС.

• Пояснити, що європейські цінності стосуються кожного й українці й так (інколи 
несвідомо) їх поділяють і це, те що власне робить нас європейцями

• Підсилити роль держави в процесі Євроінтеграції країни

Комунікаційні завдання



Цільови групи (на базі моделі Несторівської групи)
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Запропонована логіка комунікаційної стратегії веде до демонстрації 
вигоди для пересічного українця
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Комунікаційна програма EUКРАЇНА на базі ЕДИНОЇ 
концепції розрахована на 2021-2022

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Пояснення зв’язку реформ в УA та ЄI

Запуск кампанії
грудень 2020

Q3 2021 Q4 2021 2022

Пояснення ЄI

Пояснення цінностей Євросоюзу

Пояснення ролі громадян в ЄІ



КРЕАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ









Концепція побудована на «матричній» структурі

• EUКраїна – парасолькова концепція яка 
об’єднує будь-які повідомлення про ЕІ та 
Угоду

• Повідомлення може стосуватися:
‒ досягнень
‒ пріоритетів 
‒ фактів
‒ процесів

    щодо Євроінтеграції та впровадження Угоди  
    в галузі, організації, регіоні тощо
• Маркування «Це Євроінтеграція» або «Це-

__________” (одна з 6 цінностей) допомагає 
зв’язати повідомлення з процесом 
ЄвроінтеграціїМісце для логотипу 

вашої організації



СТРУКТУРА КАМПАНІЇ



Кампанія складається з 3-х серій

21 3

Пояснення,  
що таке Євроінтеграція

Пояснення,  
що таке 6 європейських  
цінностей

Приклади вигод та 
реформ які 
здійснюються завдяки 
Євроінтеграції

Контент для 3-ої серії буде наповнюватися на постійній основі  
на базі інформації від міністерств та ОДА



Серія №1  
Що таке Євроінтеграція



Серія складається з 3 ключових пояснень про Євроінтеграцію:

1. Наближення законодавства до стандартів/вимог Європейського Союзу 

2. Інтеграція українського суспільства та економіки до Євросоюзу  

3. Посилення ваги європейських цінностей



Про спільні цінності



Про наближення законодавства



Про наближення законодавства



Про інтеграцію в економічний простір



Загалом. Серія №1 – 3 компоненти Євроінтеграції



Серія №2  
Що таке Європейські цінності (6)



6 цінностей ЄС

1. Демократія 

2. Рівність 

3. Гідність 

4. Права людини 

5. Верховенство права 

6. Свобода

Експертом проекту розроблений контент, який 
розкриває та пояснює кожну цінність, а також 
включає декілька десятків вигод 
Євроінтеграційних реформ які впливають на 
впровадження цінності в суспільстві 



Пояснення Демократії



Пояснення Рівності



Пояснення Гідності



Пояснення Гідності



Пояснення Прав людини



Пояснення Прав людини



Пояснення Верховенства права



Пояснення Свободи



Пояснення Свободи



Пояснення Свободи



Пояснення Свободи



Пояснення Свободи



Загалом. Серія №2 – 6 європейських цінностей



Серія №3  
Приклади вигоди та реформ  

які здійснюються завдяки Євроінтеграції 







В кооперації з Міською адміністрацією



Важливо!

З грудня 2020 проходить серія стратегічних сесій з міністерствами та ОДА для 
збору інформації та адаптації інформації від них для розробки Серії №3

Структура кампанії дозволяє використовувати будь який факт, реформу, закон 
який приймається, в структурі повідомлення:
• Факт – ЦЕ Євроінтеграція
• Реформа - ЦЕ Євроінтеграція
• Новий закон - ЦЕ Євроінтеграція



Приклад кампанії розробленої разом з Міністерством Юстиції 
(чернетка)



Темплейт для розробки повідомлень від ЦОВВ

№
Міністерство/сфера

/регіон
Досягнення або

пріоритет Ілюструючий факт
Формулюванная для

макета Ілюстрація
Джерело 
ілюстрації

Яка матеріали треба
розробити?

1 Транспорт

Впровадження 

автоматичного 

вагового контролю

Зношуваність 

автобанів 

зменьшилась на 60%

Магістралі країни

служитимуть на 50 років

довше. Це 

Вантажівка на

автобані, колеса -

крупним планом фотобанк EUDel постер 6х3, постер А1

2

3

4

5



КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН



3 блоки наявних медіа ресурсів

Власні ресурси ЦОВВ Ресурси проекту A4UРесурси центральних 
органів по ЄІ

• Сайт ЦОВВ – банер та 
контент

• Профілі ЦОВВ в 
соціальних мережах – 
screensaver, аватар та 
контент

• Внутрішня реклама в 
державних точках 
дотику

• Портал EU-UA
• Профілі ОВПМ, ОЄ та 
ЄІ Комітету Ради в 
соціальних мережах – 
screensaver, аватар та 
контент

• Сторінка A4U
• Профілі A4U в 
соціальних мережах – 
screensaver, аватар та 
контент

• Промо кампанія  
онлайн

1 2 3



Лендінг сторінка про Євроінтеграцію – www.association4U.in.ua



Банер для вашого сайту, що веде на лендінг сторінку по ЄІ



Набор матеріалів для брендування профілів

Заставка для Facebook та Twitter Аватар для персонального фото



Приклади контенту



Матеріали для внутрішньої реклами

Постери для приміщеньРол-апи для приміщень



ПЛАН АДАПТАЦІЇ КАМПАНІЇ



Крок №1. Підготовка – до 1 лютого 2021

1. Зібрати список досягнень, фактів, пріоритетів Євроінтеграції в вашій організації, галузі, регіоні 

2. Заповнювати звітну таблицю до 10 числа (згідно доручення ВПМ) за посиланням: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1r28KTvDHsU0dEX0IHaUKyw1hc8cvwPsvzG_n821qXvA/edit?usp=sharing 

3. Призначити стратегічну сесію щодо планування за лінком: https://drive.google.com/file/d/
1w1LAlrQEHNTsv8AxVV-Gpzv8Gjvl4T6-/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r28KTvDHsU0dEX0IHaUKyw1hc8cvwPsvzG_n821qXvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r28KTvDHsU0dEX0IHaUKyw1hc8cvwPsvzG_n821qXvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r28KTvDHsU0dEX0IHaUKyw1hc8cvwPsvzG_n821qXvA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1LAlrQEHNTsv8AxVV-Gpzv8Gjvl4T6-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1LAlrQEHNTsv8AxVV-Gpzv8Gjvl4T6-/view?usp=sharing


Крок №2. Планування – до 28 лютого 2021

1. Обговорення, відбір повідомлень для кампанії 

2. Обговорення формулювань та використання ілюстрацій 

3. Обговорення наявних власних ресурсів для реалізації кампанії, визначення необхідних 
форматів та кількості матеріалів 



Крок №3. Реалізація – з 1 березня 2021р.

1. Підготовка макетів (за допомогою A4U) 

2. Включення повідомлень та макетів в 
канали блоку №2, розміщення 
внутрішньої в наявних точках дотику з 
населенням 

3. Включення макетів в онлайн промо блоку 
№3



Нагадуємо: темплейт для розробки повідомлень від ЦОВВ

№
Міністерство/сфера

/регіон
Досягнення або

пріоритет Ілюструючий факт
Формулюванная для

макета Ілюстрація
Джерело 
ілюстрації

Яка матеріали треба
розробити?

1 Транспорт

Впровадження 

автоматичного 

вагового контролю

Зношуваність 

автобанів 

зменьшилась на 60%

Магістралі країни

служитимуть на 50 років

довше. Це 

Вантажівка на

автобані, колеса -

крупним планом фотобанк EUDel постер 6х3, постер А1

2

3

4

5

Підготувати до 1 лютого

Обговоримо на стратегічній сесії



Список лінків

1. Віжуали для сайту та соціальних профілів: https://drive.google.com/drive/folders/
13gmT_M6_F_570zHxTXZE50xt9uA1dQ1b?usp=sharing 

2. Лендінг сторінка щодо Євроінтеграції: www.association4U.in.ua 

3. Візуальний гайд елементів кампанії: https://drive.google.com/drive/folders/
1_agmKsIlt7b7POu0uSp6WNu9xpF6Ek1d?usp=sharing 

4. Таблиця-графік стратегічних сесій: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1_rY_y9x1I57R08GA-AmBv3FMS4fHAmhyOBlG_yK2rOs/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13gmT_M6_F_570zHxTXZE50xt9uA1dQ1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13gmT_M6_F_570zHxTXZE50xt9uA1dQ1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13gmT_M6_F_570zHxTXZE50xt9uA1dQ1b?usp=sharing
http://www.association4u.in.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1_agmKsIlt7b7POu0uSp6WNu9xpF6Ek1d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_agmKsIlt7b7POu0uSp6WNu9xpF6Ek1d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_agmKsIlt7b7POu0uSp6WNu9xpF6Ek1d?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rY_y9x1I57R08GA-AmBv3FMS4fHAmhyOBlG_yK2rOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rY_y9x1I57R08GA-AmBv3FMS4fHAmhyOBlG_yK2rOs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rY_y9x1I57R08GA-AmBv3FMS4fHAmhyOBlG_yK2rOs/edit?usp=sharing


Лендінг сторінка



Віжуали онлайн макетів (банер, screensaver, аватар)



Візуальний гайд кампанії включаючи логотипи



Таблиця для планування фактів та повідомлень



Таблиця для звітування



Графік призначення сесій



КОНТАКТИ:

Association4You 
Олена Єрмоленко 
oermolenko@ecomm.com.ua 
+380 67 247 79 63

Офіс віце-прем’єрки 
Оксана Сікора 
Sikora.Oksana@kmu.gov.ua  
+380 67 441 47 09 

Марія Фоменко 
mariasergfomenko@gmail.com 
+380 50 595 00 70 
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