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ПУТІВНИК



Під час тренінгів з комунікацій громадські активісти  неодноразово 
розповідали, що прагнуть бути корисними своїм громадам та впливати на 
вирішення актуальних проблем. А ще їм хотілося б, аби населення та влада 
активніше їх підтримували та брали участь у їхніх заходах. Однак на 
запитання, чи знають пересічні громадяни про їхню діяльність, відповідь 
активістів була переважно такою: «Вони знають, що ми існуємо». І тут стає 
очевидно: позитивних змін у суспільстві складно досягти без ефективних 
комунікацій. 

У 2021 році Фонд Східна Європа та Інтерньюз-Україна розпочали 
комплексну навчальну програму «Академія громадського активізму». 
Вона об'єднала 170 громадських активістів із Донецької, Луганської та 
Херсонської областей. Завдяки системному навчанню, нетворкінгу, 
коучинговому та менторському супроводу, слухачі Академії отримали 
можливість опанувати нові інструменти проєктного менеджменту, навчитися 
ефективно спілкуватися зі своєю аудиторією та співпрацювати одне з одним. 

Оскільки комунікації — це вагома частина діяльності громадських 
організацій, не дивно, що, плануючи навчальну програму для громадських 
активістів, ми приділяли цьому питанню багато уваги. Окрім тренінгів, для 
організацій-учасниць було проведено оцінку комунікаційної спроможності. 

Ми проаналізували їхню діяльність, поспілкувалися з ними особисто і 
зрозуміли, що очікування та проблеми у всіх подібні. У переважній більшості 
громадські організації нехтують стратегічним плануванням. У 90% ГО, які 
брали участь в аудиті, організаційна стратегія або відсутня, або вже не 
відповідає реальному стану справ. А без неї розробка комунікаційної стратегії 
є малоефективною. Також організації не можуть чітко відповісти на запитання, 
хто їхня цільова аудиторія, що вони їй можуть запропонувати, навіщо 
з’явилися, куди рухаються, яких результатів прагнуть досягти через 2–5 років.

Щоб допомогти вам уникнути подібних помилок та бути ефективними, ми 
створили цей путівник із комунікацій. Сподіваємося, що наші поради 
допоможуть вам бути почутими, впізнаваними, а головне — впливовими.
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Комунікаційна стратегія дає відповідь на ключові запитання: що, кому, як, в 
яких умовах, коли та навіщо ми комунікуємо. Без відповіді на них 
комунікація є, зазвичай, несистемною та не приносить потрібних результатів. 
Розробка комунікаційної стратегії необхідна не тільки для зовнішньої 
комунікації, але і для кращого розуміння командою ГО, «хто» ви і «про що» ви. 

Робота над комунікаційною стратегією має починатися з аналізу поточної 
ситуації (де ви перебуваєте зараз). Для цього варто поставити собі такі 
запитання:

Хто ваша цільова аудиторія?
Що про вас знають люди? Зокрема, ваша цільова аудиторія? 
Що ви хочете, аби вони про вас знали?
Як ви будете цього досягати?

Бажано провести анкетування, опитування, фокус-групу з вашою цільовою 
аудиторією. Такі дії допоможуть вам під час оцінки ефективності ваших 
комунікацій та підбиття підсумків. Проведіть таке опитування також і з 
вашими працівниками. 

Далі потрібно визначити комунікаційні цілі. Вони мають бути:

конкретними; 
вимірюваними;
мати визначені часові межі.

Конструктор для складання комунікаційних цілей може мати такий вигляд:

Наприклад: «Змінити ставлення органів місцевої влади до нашої організації. 
Вони мають бачити в нас не ворогів, а партнерів. Зробити це до кінця 
поточного року». 

Обираємо цільову аудиторію 

Громадській організації потрібно чітко розуміти, чию підтримку вона прагне 
здобути та як потім її вимірювати. 
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Стратегічні запитання, які має поставити собі кожна організація: 

До кого ми звертаємось?
Що хочемо від них отримати?

Важливо розуміти, що «все населення міста, села, громади» не може бути 
вашою цільовою аудиторією. Адже потенційні прихильники потребують 
ретельного вивчення та уваги. Ви маєте розказати їм, чим ви можете бути їм 
корисні та чому вони мають вас підтримати. Це не абстрактна «аудиторія», а 
конкретні люди. І для того, щоб ці конкретні люди вас почули, намалюйте їхній 
узагальнений портрет. Ви маєте бачити їхні обличчя.

Пам’ятайте — ви не є вашою цільовою аудиторією. Не судіть про неї, 
виходячи з власного досвіду. Хочете працювати стратегічно — вивчайте «своїх 
людей». Ігнорування цього фактору часто стає причиною невдалих 
комунікацій як з боку громадських організацій, так і з боку бізнесу.

Методи вивчення цільової аудиторії. Створюємо портрет

Якщо ви маєте на меті здобути підтримку малого бізнесу, уявіть собі типового 
представника чи представницю цієї категорії населення:

Як його/її звати?
Скільки йому/їй років?
Чим він/вона займається?
Про що мріє?
Які у цієї людини амбіції?
Що заважає їй/йому досягти бажаного результату?
Як він/вона любить відпочивати?
З яких медіа бере інформацію?
І так далі...

Більше того, після опису представника цільової аудиторії, знайдіть в інтернеті 
портрет схожої людини, роздрукуйте та тримайте перед собою.

Чим більше ви знаєте про цю людину та її потреби, тим легше вам буде: 

зрозуміти, як їй сподобатися; 
викликати у неї потрібні емоції; 
зрозуміти, чим ви можете бути корисні одне одному.

Наприклад: «Це Володимир, він приватний підприємець, йому 33 роки. 
Займається консалтингом у сфері бухгалтерського обліку. Обожнює 
подорожувати, мріє про навколосвітню подорож. Одружений, проте дітей не 
має. Багато часу проводить у Фейсбуці та Інстаграмі. Мріє розширити бізнес, 
проте боїться відповідальності та «наїздів» з боку податкової». 

Що ви від нього хочете? Що ви можете йому запропонувати? Чому йому буде 
цікаво підтримати саме вашу організацію? Як ви будете з ним спілкуватися?

4
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Цей інструмент визначає, яку роль ваша організація може займати в житті 
ваших потенційних прихильників.

Наприклад, ваша ЦА — люди, які мають потребу у задоволенні, хочуть 
насолоджуватись життям без обмежень. Вони живуть моментом, 
сьогоднішнім днем. Хочуть отримувати все і одразу. Прагнуть до пригод, 
перемог та авантюр.

Ви маєте поставити перед собою запитання: яким чином ви можете бути 
для них корисними, як подарувати їм пригоди?

Або ваша ЦА — люди, які мають потребу у єднанні, хочуть проводити час 
разом, дружити, ділитися емоціями та переживаннями. Для них важливі 
родина та друзі. 
Запитання: як ви можете допомогти таким людям бути відкритими до 
спілкування та обміну емоціями?

ЦА — люди, які мають потребу у приналежності, хочуть бути частиною 
групи, відчувати підтримку та схвалення. Прагнуть бути в оточенні людей, які 
сприймають їх як рівних.
Запитання: як ви можете допомогти цим людям відчути себе серед своїх?

ЦА — люди, які мають потребу у захисті, прагнуть стабільності та безпеки.
Запитання: як ви допомагаєте таким людям відчувати себе захищеними?

Спілкуйтеся з людьми

Ідіть та спілкуйтеся з людьми, на поведінку яких вам необхідно вплинути. 
Ставте запитання, на які хотіли б почути відповідь.

Задоволення

Єднання

Приналежність

Захист

Контроль

Визнання

Влада

Життєвва сила
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Дізнавайтеся більше про людей, яких ви хочете перетягнути на «світлу 
сторону». Робіть це віч-на-віч. Адже саме так виникає довіра і бажання людей 
розкритися.

Використовуйте аналітику, яку дають вам соціальні мережі, а також 
інструменти Google Analytics для розуміння аудиторії вашого сайту.

Використовуйте дані відкритих досліджень аудиторії.

Спостерігайте за людьми

Іноді звичайне спостереження дає можливість зрозуміти, чому люди 
вчиняють так, а не інакше. Так, наприклад, роблять досвідчені урбаністи при 
облаштуванні пішохідних доріжок у парку. Вони дивляться, де протоптали 
дорогу люди, і там кладуть покриття.

Залучайте людей

Підключайте їх до створення продукту чи послуги. Запитуйте їхню думку щодо 
цього, оголошуйте конкурси, збирайте поради. Робіть так, аби вони відчули 
свою важливість у цьому проєкті.

Анкетування

Цей спосіб також дає можливість отримати зворотний зв’язок та дізнатися 
про інтереси, уподобання, страхи вашої цільової.

Ваша аудиторія має зрозуміти, що ви працюєте для неї. Наприклад, так 
звертається до «своїх людей» Apple:

«Хвала божевільним! Бунтарям, баламутам, невдахам; тим, які завжди 
недоречні і невчасні. Тим, хто бачить цей світ інакшим. Вони не 
дотримуються правил. Сміються над традиціями. Можна цитувати їх, 
сперечатися з ними, прославляти або проклинати їх. Але тільки 
ігнорувати їх неможливо. Адже вони несуть зміни. Штовхають людство 
вперед. І нехай хтось говорить — божевільні, ми кажемо — генії. Адже 
тільки божевільний вірить, що може змінити світ, і тому змінює його».

А ось як про свою цільову аудиторію говорить Amnesty International: 

«Це всесвітній рух, що об’єднує понад 7 мільйонів людей, які вважають 
боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою. Ми боремося 
за світ, у якому права людини є доступними для всіх без винятку. Нас 
підтримують та фінансують такі ж люди, як ви».

Ви не знайдете на сайтах цих організацій слова «наша цільова аудиторія». 
Замість того, аби писати про себе, вони пишуть про тих, для кого і з ким вони 
працюють. Адже людям не цікаво, що ви говорите про себе. Їм цікаво, що ви 
говорите про них.

КОМУНІКАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ
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Уявіть собі ситуацію: ви познайомилися з людиною і запитали, чим вона 
займається. І ось вона вже 30 хвилин розповідає вам про свої досягнення. З 
якого року вона почала працювати, як багато зусиль вона доклала для того, 
щоб стати тим, ким вона є. Звідкись почали з’являтися грамоти, нагороди та 
статуетки, які вона гордо вам демонструє. Як довго вам буде цікаво 
спілкуватися з людиною, яка говорить тільки про себе?

Такий вигляд  мають багато сайтів громадських організацій, які дуже 
пишаються своєю діяльністю та досягненнями і ставлять їх на перше місце. 
Замість того, аби на перше місце поставити людей, які мають спільні цінності і 
готові працювати разом для досягнення спільних цілей.

Не припускайтеся цієї помилки. Адже від цього залежить успіх вашої 
організації.

Прописуємо ключові повідомлення для кожної цільової аудиторії

Те, що ваша аудиторія має запам’ятати чи зробити після вашої інформаційної 
кампанії, презентації тощо. Повідомлення мають містити відповідь на два 
запитання: що людині потрібно зробити і що вона за це отримає.

Наприклад: «Придбайте безконтактну картку метро, і це буде востаннє, коли 
вам доведеться ставати в чергу». 

Або «ZMINA допомагає правозахисникам стати більш публічними та 
впливовими за допомогою ЗМІ. Ми вміємо перекладати з «юридичної» на 
«людську» мову. Звертайтесь, ми вам допоможемо».

Ключове повідомлення — завжди чітке, орієнтоване на цінності аудиторії 
твердження, яке просуває ідею або закликає до дії.

Важливо, щоб ключове повідомлення було позитивним — ми комунікуємо не 
жертву, а героя, просуваємо не проблему, а її рішення.

У формулюванні ключових повідомлень уникайте: 

кліше; 
професійної термінології;
складності;
абстрактних тверджень; 
негативу.

Як розробити ключове повідомлення:

скажіть, чому це важливо (поясніть причини ваших дій);
заохочуйте вашу аудиторію долучатися;
зосередьтесь на інтересах аудиторії;
додайте власний досвід;
узгодьте повідомлення з партнерами;

КОМУНІКАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ
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повторюйте повідомлення через різні канали.

Як перевірити, чи повідомлення діє:

неформально — з друзями, родиною, колегами, добровольцями;
формально — опитування громадської думки та фокус-групи.

Правило №1. Одна комунікація — одне повідомлення.

Правило №2. В усіх комунікаціях виходити на ключове повідомлення. 
Після визначення цільової аудиторії та ключових повідомлень переходьте до 
визначення каналів та інструментів комунікацій. 

Чи це буде пряма комунікація (зустріч за кавою, пресконференція,          
спілкування у соцмережах) чи за допомогою посередників (ЗМІ, експертів,       
лідерів думок, через треті сторони — асоціації, організації)?
Які носії інформації ви будете використовувати? Сумки, футболки, постери, 
білборди тощо? Чому саме цей носій є актуальним для вашої цільової 
аудиторії? Де і як вони будуть роздаватися, розміщуватися?

Розробляємо комунікаційний план

Для того щоб чітко зрозуміти, що буде відбуватися і в якій послідовності, 
необхідно розробити комунікаційний план. Він потрібен для того, аби 
реалізувати все, що ви напрацювали у стратегії. У ньому має бути така 
інформація:

що має бути зроблено; 
хто за це відповідальний; 
дедлайни; 
бажано визначити людину, що буде стежити за дотриманням дедлайнів. 

Без такого плану стратегія скоріш за все залишиться цікавим документом, 
який ви колись для чогось розробляли. 

Наприклад, дуже зручним в роботі є ось такий планер комунікації.

Також важливо регулярно проводити оцінку ефективності комунікацій, яка 
поділяється на первинну та вторинну.

До первинної належить: 

ЦА Комунікаційна
ціль

Меседж
(Ключове

повідомлення)

Канали
комунікації

Комунікаційний
продукт

Стиль подачі
матеріалу

(Tone of voice)

Індикатор
на кінець 

року
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кількість публікацій в медіа, наявність ключового повідомлення у цих 
публікаціях, сюжетах (можна порахувати вартість рекламної площі в 
газетах, на сайтах чи на каналі, де вийшли матеріали, та 
продемонструвати, скільки коштів вдалося зекономити, коли матеріал 
вийшов безкоштовно);
кількість користувачів у соцмережах, які є прихильниками вашої 
організації;
кількість проведених заходів та учасників, що взяли у них участь;
кількість роздаткових матеріалів (що і кому роздали);
кількість телефонних дзвінків, наприклад, після старту кампанії  «Твої 
права порушили в супермаркеті? Телефонуйте нам!»  (хто дзвонив, звідки 
дізнався).

Вторинні результати можна вимірювати у таких показниках:

зміна ставлення, зміни у діях вашої цільової аудиторії;
кількість разів, коли ваше ключове повідомлення було озвучене лідерами 
думок;
кількість людей, організацій, які виявили бажання приєднатися до вас, 
виконати дію, до якої закликала організація;
скільки людей зробили благодійні фінансові внески на потреби вашої 
організації (проєкту).

Якщо з первинними результатами все зрозуміло, то із вторинними ситуація 
складніша. Наприклад, як виміряти зміну ставлення? Для цього можна 
використовувати фокус-групи, анкетування, опитування, а потім порівняти 
результати до початку роботи з цільовою аудиторією та після.

Важливо проводити дослідження ефективності вашої комунікації не один і не 
два рази, а з певною періодичністю. Для того, щоб мати можливість 
прослідкувати, наскільки вам вдається досягати запланованих результатів, 
спостерігати за динамікою. Можливо, ключові повідомлення та канали 
донесення інформації, які ви обрали, варто відкоригувати або змінити. 

Більше про це за посиланнями: 

Стратегічна комунікація у громадських організаціях  
Формування комунікаційної стратегії: поетапна інструкція з прикладами 
Стратегічні комунікації: чекліст для громадських організацій 

КОМУНІКАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/strategic-communication-handbook.html
https://www.prostir.ua/?kb=rozvytok-komunikatsijnoji-stratehiji-poetapna-instruktsiya-rozrobky-komunikatsijnoji-stratehiji-dlya-vashoji-orhanizatsiji-iz-vpravamy-ta-korysnymy-posylannyamy
https://www.prostir.ua/?kb=stratehichni-komunikatsiji-cheklist-dlya-hromadskyh-orhanizatsij


Громадські організації мають значну перевагу в порівнянні з бізнесом щодо 
налагодження співпраці з медіа. Адже журналісти зацікавлені в 
ексклюзивних історіях, даних із актуальних досліджень та аналітиці, якими 
оперують ГО. Для ефективної роботи з медіа слід пам’ятати кілька правил.

Правила роботи з медіа

Досліджувати медіа. Щоб зацікавити журналістів у своїх матеріалах, слід 
проводити медіапітчинги та звертати увагу на рубрики, актуальні для вашої 
цільової аудиторії, які є в медіа. Як саме подається у них інформація? У якій 
стилістиці та форматах? Запитайте себе: а як ваша інформація може 
продовжити чи розкрити раніше озвучені теми?

Знайомитися з редакціями. Сформувавши медіапул із 10 пріоритетних 
видань, які читають ваші цільові аудиторії, важливо представитися в онлайн 
чи офлайн форматі. Для цього рекомендується презентувати теми, в яких ви є 
експертами, перелік спікерів та їхні компетенції. Крім цього, слід 
відслідковувати цікаві публікації, що виходять з пріоритетних для вас тем, і 
знайомитися з журналістами. Соцмережі цьому дуже допомагають.

Пропонувати теми та формати, цікаві для конкретних медіа. Спираючись на 
ваш аналіз кожного медіа, важливо запропонувати спільні інформаційні 
проєкти, серію публікацій або ексклюзиви.  

Публікувати авторські колонки. Це дієвий спосіб донести всі свої 
повідомлення до цільової аудиторії. Також це вкрай ефективно для 
посилення власної експертності та присутності в медіаполі. Громадським 
організаціям завжди є що сказати. Наприклад, можна проаналізувати, який 
стан справ у напрямі вашої діяльності існує наразі в кожному регіоні України? 
Як інші країни вирішують зазначені вами проблеми? Навести світові успішні 
практики, зазначити загрози.

Виходити зі своїми темами на національні ЗМІ. Це сприятливо для вас 
впливає на місцеву владу та місцевих журналістів. 

Цікавитися думкою журналістів. Після того, як контакти налагоджені і досвід 
співпраці сформовано, можна провести опитування, зібрати фідбек, щоб 
краще зрозуміти потреби журналістів. Або ж запросити місцевих журналістів 
на брейнштормінг, придумати разом цікаві формати.

Не забувати про меседж-бокс. Для того, аби ваша комунікація була 
стратегічною, важливо мати меседж-бокс з розбивкою на цільові аудиторії. 
Меседж-бокс має бути підкріплений історіями, цифрами та фактами. З ним 
мають бути знайомі всі члени вашої команди, а особливо публічні спікери.

РОБОТА З МЕДІА
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РОБОТА З МЕДІА

Важливо комунікувати, спираючись на нього і не забуваючи золоте правило: 
одна комунікація — один меседж.

«Не заходити» в медіа через рекламний відділ. Адже один раз заплативши, 
доведеться платити постійно. 

ГО все частіше стверджують, що стандартні розсилки пресрелізів працюють 
дедалі гірше. Саме тому дуже важливо мати напрацьовані особисті контакти з 
журналістами. Важливо розуміти їхній робочий процес та потреби, 
цікавитися тематикою, яку нині опрацьовує редакція, бути доречними та 
делікатними. А це значить — не обривати телефон одразу після надсилання 
пресрелізу із заголовком «Успішний успіх, або як наша організація 
відсвяткувала шосту річницю». Краще через особисте повідомлення 
журналісту/ці в месенджері відзначити їхню цікаву статтю, опубліковану 
нещодавно, та запропонувати свою тему для майбутньої публікації.

Медіамоніторинг

Щоб розуміти, в якому форматі ваші ключові повідомлення досягли цільової 
аудиторії, рекомендується щомісяця проводити власними силами або 
замовляти в агенцій моніторинг медіа.  

Під час медіамоніторингу визначається не лише кількість згадок та 
охоплення. Важливі також такі показники:

рівень цитованості;
тональність згадки (позитивна, негативна, нейтральна);
кількість і характер «дружніх» та «ворожих» коментаторів;
чи донесено ключове повідомлення;
чи це власна новина організації, партнерська, передрук. 

Шаблон для проведення медіамоніторингу, для прикладу, може бути таким:

Більше про роботу з медіа за посиланнями:

Взаємодія із медіа: інгредієнти успішної співпраці (ВІДЕО) – Мережа хабів 
громадянського суспільства
Курс «Медіа-пітчинг»
13 порад щодо успішного медіа-пітчингу
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Номер Медіа Заголовок Посилання Тональність Джерело
новиниМеседж

https://www.hubs.org.ua/news/vzaiemodiia-iz-media-inhrediienty-uspishnoi-spivpratsi-video/
https://www.hubs.org.ua/news/vzaiemodiia-iz-media-inhrediienty-uspishnoi-spivpratsi-video/
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/media-pitching
http://practicum.space/13_porad_mediapitching


Власний сайт підвищує довіру до організації, а також збирає всю інформацію 
про неї в одному місці. Окрім цього, сайт допомагає досягти таких цілей:

проінформувати людей про свою корисну і важливу діяльність;
привернути увагу волонтерів, однодумців;
створити імідж відкритої, сучасної, прозорої організації;
розказати про ідеї, принципи і цінності організації максимальній кількості 
людей;
знайти і налагодити співпрацю з донорами;
вийти на зв'язок із медіа, які допоможуть вам просувати свою діяльність, 
допомагати в реалізації проєктів.

До вашої уваги найповніша інструкція, яка дозволить пройти через процес 
створення сайту з найменшими втратами.

Необхідні терміни, які варто знати

Хостинг — це орендований віддалений сервер (або його частина), на якому 
знаходиться ваш сайт. Він забезпечує цілодобову роботу сайту. За оренду 
потрібно платити (від одного місяця), при оплаті одразу за 1 рік та більше — 
буде суттєва економія. Приклад хостингу: https://hostiq.ua/.

Домен або доменне ім’я — це адреса сайту, яка також купується мінімум на 
рік та має регулярно оплачуватися на наступні періоди, бажано завчасно. 
Інакше існує ризик, що ваш домен займе хтось інший.  Також важливо 
перевірити, чи не зайняте те доменне ім'я, яке ви хотіли б обрати для своєї ГО. 
Зробити це можна, наприклад, на цьому ресурсі: https://www.imena.ua/.

Зареєструвати домен можна, наприклад, на https://nic.ua/. Багато 
хостинг-провайдерів також надають послугу реєстрації доменних імен.

Три шляхи для створення сайту

Якщо сайт потрібен вже «на вчора», ви можете обрати перший шлях — 
конструктори сайтів. Час на створення — від одного дня.

Найпопулярніші конструктори: Wix, Tilda, Jimdo, Nethouse, uKit, Locotrade, 
Site123, WebNode та ін.

Це онлайн-платформи, що миттєво надають три основні компоненти сайту: 
хостинг, доменне ім’я та власне сайт.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ 
САЙТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Процес роботи з ними побудований таким чином: 

обираєте тарифний план та домен; 
обираєте шаблон сайту; 
за допомогою нескладних маніпуляцій конструюєте сам сайт, при цьому 
не потрібно жодних знань програмування. 

Переваги використання конструкторів для сайтів

Не треба обізнаності у програмуванні чи дизайні.
Швидко (можна зробити пристойну візитівку за день).
Є можливість додавати нові функції.
У комплекті йдуть домен, хостинг, підтримка.
Не потрібно розуміння серверної частини.
Не потрібно спеціальних знань, щоб наповнювати сайт контентом.
Автоматизовані системи просування (а це вже за додаткову плату).

Недоліки використання конструкторів для сайтів

Щомісячна плата. Без неї ви назавжди втрачаєте сайт. Орієнтовна ціна — 
15-24 USD на місяць. Фактично, за одну місячну плату можна придбати 
хостинг на рік. Деякі сервіси надають «сплячий» неоплачуваний період 1–6 
місяців.
Вам може бути достеменно невідомо, де знаходиться сервер, на якому 
розміщено саме ваш сайт. Наприклад, сервери популярної Tilda 
знаходяться в Росії та Швейцарії.
Будь-який додатковий функціонал — наприклад, якщо ви бажаєте додати 
розділ «Новини» — зазвичай, вимагає підвищення тарифу.
Окремі сервіси, при великих обсягах відвідувань, можуть суттєво 
«підгальмовувати».
Ви не зможете перенести сайт на свій хостинг, не зможете забрати домен. 
Великою проблемою це стає, коли сайт вже популярний. У такому разі 
доводиться «розкручувати» власний сайт наново, робити 
перенаправлення на нього та публікувати оголошення на головній на 
кшталт «новий сайт знаходится за адресою…». Але, наприклад, Tilda надає    
сервіс «експорт коду», який на бізнес-тарифі дозволяє вивантажити сайт і 
потім адаптувати його на іншому хостингу.
Ніякого власного дизайну. Збирайте з того, що є. Деякі конструктори за 
додаткову плату надають можливість додавати власний дизайн.

Якщо у вас є власний концепт і розроблений брендбук, такі конструктори 
мало підходять.

Другий шлях. Системи управління контентом (CMS – content management 
system). Час на створення — від одного тижня.

Наразі найпопулярніші СMS такі: WordPress, October CMS, Drupal, Joomla,   
concrete5, OpenCart, Сoppermine, Zen Cart та ін.
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Це так звані «готові рішення», які можна порівняти з «операційною системою 
для сайту». А сам сайт є програмою в цій операційній системі.

Для того, щоб встановити CMS, вам необхідно оплатити хостинг (оплачується 
помісячно / щорічно)  та оплатити (на 1 рік та більше) доменне ім’я. Для 
отримання домену в зоні .ua потрібно зареєструвати торгову марку, що є 
тривалим і недешевим завданням. Тому рекомендується купувати домен у 
зонах .net, .com, .org та .net.ua, .com.ua, .org.ua — це значно простіше і 
швидше. Для створення та підтримки сайту необхідно найняти спеціаліста, 
який спеціалізується на конкретному СMS. Також варто залучити 
вебдизайнера.

Переваги використання CMS

Ви повністю контролюєте ваш сайт, обираєте хостинг та доменне ім’я.
Ви контролюєте зовнішній вигляд сайту — кожну іконку, колір, шрифт, 
піксель.
Не треба спеціальних знань, щоб наповнювати сайт контентом.
Існує чітка система розподілу повноважень. Наприклад, одні 
співробітники мають право публікувати чорновий варіант новин, а інші 
після перегляду — публікувати ці новини.
Ви у будь-який момент можете легко «переїхати» на інший хостинг.
У разі редизайну або ребрендингу ви повністю контролюєте процес, і він 
не обмежений як у випадку з конструкторами сайтів.
Якщо ви вирішили змінити СMS або взагалі архітектуру сайту, переписати 
його з нуля — це можливо зробити без перешкод.
Розвинені інструменти просування.
Сотні додаткових плагінів як безплатних, так і платних, що здатні 
розширити можливості сайту, починаючи з порталу новин і закінчуючи 
інтернет-магазином.
Десятки тисяч готових шаблонів сайтів під різні потреби, які можна 
адаптувати у стислі терміни.
Розвинена система бекапів.

Недоліки використання CMS

Без підтримки зі сторони обізнаного спеціаліста не обійтися.
Якщо не робити спеціальних налаштувань, можуть виникнути проблеми з 
безпекою та вразливість від деяких видів атак.

Третій шлях. Написати сайт «з нуля» на одній із мов програмування. Час на 
створення — від одного місяця.

Це дорого та потребує постійної підтримки та оновлення. Потрібно купувати 
хостинг, дизайн та доменне ім’я.

Розробка і тестування зазвичай тривають довго.
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Зі сторони підрядника можуть знадобитися посередники, які будуть 
«перекладати» з людської мови на «мову ТЗ для програмістів», що підвищить 
вартість проєкту.

Такий шлях доцільний лише для дуже масштабних проєктів із унікальним 
функціоналом. Якщо ви все ж вирішили піти таким шляхом, рекомендації 
будуть такі: обирайте команду, що програмує на «святій трійці» мов 
програмування — HTML+CSS+JavaScript (на всіх трьох одночасно). Тоді шанси 
на успішне завершення сайту в розумні строки та за розумні гроші зростуть.

Більше про це: 

Як створити сайт власноруч – 15 кроків 
Створіть власний вебсайт та інформуйте громадськість ефективніше
100 корисних інструментів та ресурсів для громадських організацій 

15

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ САЙТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

https://www.prostir.ua/?kb=yak-svojimy-rukamy-stvoryty-sajt-porady-ajtishnyka
https://gurt.org.ua/blogs/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1535/
https://euprostir.org.ua/practices/148190


Соціальні мережі для багатьох організацій є основними каналами комунікації. 
Важливо розуміти, що кожна соцмережа має різну вікову аудиторію 
користувачів. Так, за даними комунікаційної агенції Рlusone, у січні 2021 року 
аудиторія Facebook/Instagram склала 22 млн користувачів. При цьому частка 
користувачів Instagram у віковій структурі 18–24 роки сягає більш як 100%. 
Таке явище можна пояснити наявністю у молоді кількох фейкових акаунтів у 
соцмережі. Facebook — найбільш популярний серед аудиторії віком 25–35 
років. Більш молода аудиторія активно користується ТікТок.

Не варто забувати про месенджери Telegram (популярний серед аудиторії 
25–34 років) та Viber (від 34 років).

Важливо для кожної соцмережі створювати окремий унікальний контент із 
розумінням відмінності цільових аудиторій.

Контент-план формується на базі вивчених потреб та інтересів аудиторій. 
Для нього виводиться ваша власна формула контенту за таким орієнтовним 
шаблоном.

Інформаційний контент — х%
Розважальний контент — у% 
Інтерактивний контент, який залучає до взаємодії — z%
Просвітницький контент — s%

Залежно від цієї пропорції розробляється контент-план на місяць, де кількість 
постів на 30 днів дорівнює 100%.

Формат публікації має бути компактним, емоційним, особистим. Найкраще 
використовувати фото з людьми, публікувати історії, опитування, лайфхаки, 
списки, конкурси. Використовуйте еmoji — вони привертають увагу та 
підвищують інтерес до постів. Зображення усміхнених людей також 
пріоритезується алгоритмами Facebook.

В Instagram одним із найпопулярніших інструментів інформування є історії 
(англ. stories). Ефективність опублікованих історій можна перевіряти за 
допомогою статистики переглядів та поширень.

Якщо ви маєте акаунт в Instagram, то бажано мати також дизайнера. Хороший 
дизайн публікацій вирішує, чи підпишеться читач на вашу сторінку. 
Публікуйте відео в IGTV, використовуйте хештеги-рубрикатори, спробуйте 
зацікавити інфлюенсерів.

РОБОТА У СОЦМЕРЕЖАХ
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Окрім цього, дуже важливо зробити короткий та цікавий опис організації для 
профілю, де, крім контактів, буде вказано, чим вона допомагає  людям вже 
сьогодні, які рішення має і які опції залучення пропонує.

Таргетована реклама. Переважна більшість користувачів Facebook та 
Instagram не розрізняють у стрічці промо пост від звичайного. Тому 
таргетована реклама — дієвий інструмент потрапити у стрічку до своєї 
аудиторії. 94% прибутку від реклами Facebook отримує від користувачів 
мобільних пристроїв, і лише 6% — з десктопу. Тому перед запуском реклами 
варто пересвідчитися, що ваш сайт повністю адаптований під перегляд з 
мобільних пристроїв. 

Реклама для Facebook та Instagram запускається з єдиного рекламного 
кабінету – Facebook Ads Manager. Таким чином є можливість запуску 
рекламного оголошення одночасно на ці дві платформи (навіть якщо у вашої 
організації, наприклад, ще немає сторінки в Instagram).

Варто пам’ятати, що без цікавого контенту, аудиторія, залучена рекламою, не 
втримається на сторінці. Найбільш ефективно діяти паралельно у двох 
напрямах: публікувати цікавий контент і рекламувати сторінку та окремі 
пости.

Основні правила розміщення реклами у Facebook Ads Manager

Перед публікацією вся реклама проходить модерацію, яка займає до 24 
годин.
Якщо рекламу не схвалено, ви можете відредагувати її, щоб вона почала 
відповідати вимогам. 
Ваші оголошення не мають містити рекламу нелегальних товарів, 
тютюнової продукції, ліків, небезпечних харчових добавок, зброї та товарів 
для дорослих.
Текст публікації, яка вже запущена на промо, не можна редагувати — ні під 
час рекламної кампанії, ні після її завершення.
При запуску промо матеріалу на тему виборів, політики чи інших 
важливих суспільних питань, на першому кроці запуску кампанії (вибір 
рекламної цілі) необхідно обов'язково ставити позначку «Social Issues, 
Elections or Politics» та мати при цьому авторизований особистий профіль 
для запуску реклами на цю тему.

Також рекомендовано дотримуватися таких порад для збільшення 
ефективності реклами у Facebook та Instagram:

Після завершення кожної кампанії доцільно аналізувати статистику в 
рекламному кабінеті щодо залученої аудиторії: за яку ціну вдалося 
отримати користувачів різних пристроїв (мобільні та ПК), їхній вік, стать, 
регіон тощо. Такий регулярний аналіз допоможе зрозуміти, як різні 
сегменти аудиторії реагують на контент ГО та яких користувачів    
найвигідніше (з точки зору ціни) залучати шляхом таргетованої реклами. 
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Не запускати одночасно на промо кілька рекламних кампаній на одну й ту 
ж аудиторію (з повністю ідентичними налаштуваннями таргетингу). 
Оскільки таргетована реклама працює за принципом аукціону, її ціна 
зростає при зростанні попиту на певну аудиторію. Кампанії тоді 
починають конкурувати між собою, і відповідно ціна за рекламну 
взаємодію може стати вищою. Тому якщо існує потреба у промо різних 
матеріалів на однакову аудиторію, доцільно запускати такі рекламні 
кампанії почергово.

При налаштуванні аудиторії (її демографічних, географічних 
характеристик, а також інтересів) не варто надмірно звужувати аудиторію. 
Колись добре продуманий таргетинг за інтересами був найкращим (та 
єдиним) способом    потрапляння в цільову аудиторію. Сьогодні доведено, 
що алгоритми Facebook краще знаходять зацікавленого у контенті 
користувача, ніж детальне ручне налаштування. Тому доцільніше в 
інтересах зазначати кілька широких напрямів без докладної деталізації. Це 
дасть Facebook більше можливостей для пошуку релевантної аудиторії за 
мінімальну ціну. 

При налаштуванні місць розміщення реклами доцільно обирати 
автоматичний плейсмент. Тоді Facebook буде розміщувати рекламу в 
новинній стрічці Facebook, у рекламному блоці праворуч, у Facebook 
Stories, в Insta Stories, у стрічці Instagram, у мобільній стрічці новин тощо. 
FB шукає на всіх своїх майданчиках користувачів із зазначеної в 
таргетингу цільової аудиторії та вибирає плейсмент, де в цей момент 
залучити потрібного користувача найдешевше. Приклад: хтось часто 
дивиться «історії» в Instagram, ніколи не реагує на рекламу в них, але при 
цьому активно взаємодіє з оголошеннями в стрічці. Ви не могли цього 
знати, але алгоритми бачили. Тому в цьому питанні надійніше покладатися 
саме на алгоритми, а не на власні відчуття. Винятки становлять формати, 
нерелевантні для конкретного майданчика (наприклад, відео довше 120 
секунд для Instagram).

Відповідати від імені сторінки на коментарі під дописами, які запущені на 
платне промо. Це стимулює розвиток дискусії під постами, що в свою 
чергу, сприяє збільшенню органічного охоплення контенту, а також 
зниженню ціни за рекламну взаємодію. Фактор коментарів є надзвичайно 
важливим для алгоритму Facebook, який зацікавлений у тому, щоб 
користувачі якомога більше часу проводили в додатку та брали участь у 
цікавих для них обговореннях. Тому така проста, на перший погляд, дія 
може суттєво підвищити показники активності та залученості аудиторії на 
сторінках ГО у Facebook та Instagram. 

Окрім цього, можна просувати себе через:

проведення флешмобів;
лідерів думок, інфлюенсерів;
платні пабліки та групи;
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партнерства (спробуйте домовитися з тими, хто має спільну ЦА).

Для реклами в Telegram можна використовувати чат-ботів (наприклад, 
ControllerBot), пропонувати свої пости великим групам та паблікам, 
розробити власний стікер-пак.

Для просування у TikTok варто використовувати флешмоби, слідкувати за 
трендами та челенджами, адаптувати під них свій контент, використовувати 
популярні хештеги, релевантні до діяльності ГО, звертатися до популярних 
блогерів.

Більше про роботу із соцмережами:

SMM для громадського сектору: чому просто вести соцмережі вже 
недостатньо?
Від Facebook до TikTok: як громадським організаціям здобувати фанатів
6 правил комунікацій у соцмережах для громадських організацій
Чому вам не варто ігнорувати TikTok. Колонка Ірини Гіль
Палець вгору: як створити YouTube-канал — Bazilik Online
Targeting Intensive — Bazilik Online

19

РОБОТА У СОЦМЕРЕЖАХ

https://www.prostir.ua/?kb=smm-dlya-hromadskoho-sektoru-chomu-prosto-vesty-sotsmerezhi-vzhe-nedostatno
https://www.prostir.ua/?kb=smm-dlya-hromadskoho-sektoru-chomu-prosto-vesty-sotsmerezhi-vzhe-nedostatno
https://euprostir.org.ua/practices/146809
https://euprostir.org.ua/practices/132539
https://bazilik.media/chomu-vam-ne-varto-ihnoruvaty-tiktok-kolonka-iryny-hil/
https://bazilik-online.com/video/palets-vgoru-yak-stvoryty-youtube-kanal/
https://bazilik-online.com/intensive_add/targeting-intensive/


«Ми створили організацію, розробіть нам, будь ласка, логотип». Це 
стандартне прохання, яке чують дизайнери від щойно створених організацій 
і не тільки. Представники ГО та активісти покладають на логотип величезні 
сподівання. Ніби його створення відразу зробить організацію відомою та 
впізнаваною.

До промальовки лого організації підходять відповідально. Самостійно 
придумують, як воно має виглядати, скільки елементів на ньому має бути. 
Потім студент-дизайнер втілює бачення представників ГО в життя і… ніхто 
нічого не помічає. Ну створили, ну чергове лого, і що далі?

Тим більше, що воно схоже на тисячі подібних логотипів.

То в чому помилка? Лого не потрібне?

Щоб відповісти на це запитання, варто зрозуміти, що дизайн — це не просто 
картинка. Це вирішення конкретного завдання. Логотип заради логотипу не 
працює, як і обкладинка заради обкладинки. Перш, ніж давати завдання 
дизайнеру, варто відповісти на такі запитання.

Яку проблему ви прагнете вирішити шляхом створення дизайну? До якої 
проблеми ви хочете привернути увагу?
Для кого ви створюєте продукт? І знов про цільову аудиторію: варто 
пам’ятати, що ви і ваша цільова аудиторія — не одне і те саме. Те, що 
подобається вам, не завжди буде подобатися їм, і навпаки. Не вимірюйте 
ефект дизайну по собі чи по своїх друзях. Маєте сумнів щодо того, що 
запропонував вам дизайнер? Перевірте на своїй цільовій.
Чим ваш продукт буде відрізнятися від інших?
Щоб що? Що має відчути чи зробити людина після того, як побачить ваш 
продукт? Яку емоцію вона має відчути (від гніву до радості).
Чи принесе це результат? Часто громадські активісти заморочуються на 
формі, процесі, «фішечках» та «примочках» і забувають про кінцевий 
результат, заради чого усе створюється. Хороший дизайн — той, який 
допомагає досягти поставлених цілей.

Працюючи з дизайном для створення чи розвитку вашої організації чи її 
проєктів, не намагайтеся вирішити ці завдання самостійно без залучення 
фахових дизайнерів. Ці люди вчилися та працюють над удосконаленням 
своєї техніки. Вони можуть запропонувати варіанти, які допоможуть вам 
досягти результатів.

Фахові дизайнери, що мають досвід у розробці бренду, порадять вам, що 
разом із логотипом потрібно розробляти фірмовий стиль.

ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
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Що колір, який вам подобається, насправді вже асоціюється з іншою 
організацією. Що шрифт, який ви обрали, важко читається і т.п.

Звісно, на хорошого дизайнера потрібні гроші. Проте варто пам’ятати, що 
люди, в першу чергу, звертають увагу на зовнішній вигляд, і лише потім на 
зміст. 

Найрозповсюдженіші помилки ГО в роботі з дизайном:

самим малювати лого, вкладати в нього якесь своє, тільки для вас 
зрозуміле значення;
коли дизайнер надсилає 20 варіантів лого і пропонує обрати. Це означає, 
що він не поставився до вашого завдання серйозно;
не попросити у дизайнера портфоліо;
орієнтуватися на власний смак, а не на смак цільової аудиторії;
думати, що дизайн ні на що не впливає.

Якщо бюджету на дизайнера немає, зручно використовувати ресурси Crello 
або Canva, де на основі готових шаблонів можна розробляти картинки, 
анімації, презентації, постери, сторіз тощо. По суті, це безкоштовні графічні 
редактори онлайн. На них ви можете обирати із понад тисяч професійних 
шаблонів або створювати свій дизайн «з нуля». За додатковий розширений 
функціонал на цих сервісах необхідно буде платити.

Корисними в роботі будуть безкоштовні фотостоки, звідки ви можете вільно 
брати фотографії для соцмереж та комунікаційних продуктів. Ось деякі з них.

unsplash.com
pixabay.com
www.pexels.com
burst.shopify.com
picjumbo.com
morguefile.com
www.reshot.com
kaboompics.com

Більше про це: 

Чого не вистачає громадським організаціям для ефективних 
комунікацій? 
Ребрендинг НУО: змінити лого, щоб змінити бачення .: Ресурсний центр 
ГУРТ
Онлайн-ресурси для створення інфографіки
10 застосунків для роботи з Instagram-Stories 
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www.foodiesfeed.com
freestocks.org
www.splitshire.com
www.lifeofpix.com
picography.co
focastock.com
isorepublic.com
getrefe.tumblr.com
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https://crello.com/uk/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://burst.shopify.com/
https://picjumbo.com/
https://morguefile.com/
https://www.reshot.com/
https://kaboompics.com/
https://www.foodiesfeed.com/
https://freestocks.org/
https://www.splitshire.com/
https://www.lifeofpix.com/
https://picography.co/
https://focastock.com/
https://isorepublic.com/
https://getrefe.tumblr.com/
https://euprostir.org.ua/practices/143169
https://euprostir.org.ua/practices/143169
https://gurt.org.ua/news/informator/54844/
https://gurt.org.ua/news/informator/54844/
https://internews.ua/uk/opportunity/creating-infographics
https://internews.ua/uk/opportunity/instagram-stories-apps


Інфлюенсери (англ. influencer) — це так звані «лідери думок». Це слово часто 
використовують для опису людей, здатних впливати на рішення інших 
завдяки власному авторитету, знанням, досвіду або умінню вибудовувати 
стосунки з аудиторією.

Перш ніж почати співпрацю, ви маєте визначити ціль, навіщо вам це і які 
результати ви хочете отримати.

Потім вам слід розробити ключове повідомлення, яке ви хочете, щоб доніс 
інфлюенсер.

Після цього визначаєте, кого з них слухає, дивиться та читає ваша цільова 
аудиторія. Далі обираєте канал комунікації відповідно до вашої цільової 
аудиторії (Facebook, Instagram, TikTok тощо).

Наступний крок — обираєте масштаб інфлюенсера. Мільйонників варто 
відразу відкинути, якщо у вас немає великих бюджетів на комунікацію. 
Відсійте тих, кого точно не запросите до співпраці.

Далі встановлюйте контакт із блогером чи блогеркою. Підпишіться на них, 
коментуйте, дивіться, де він чи вона роблять публікації. А потім напишіть цій 
людині і запропонуйте співпрацю.

Так краще не робити: «Вітаю, а скільки буде коштувати, аби ви про нас 
сказали?»

А ось так можна: «Вітаю! Мені дуже подобається те, що ви робите. Я вважаю, 
ви реально змінюєте життя людей своїми постами/відео… Я представляю 
організацію _____, і ми хочемо реалізувати важливий проєкт…*про проєкт*. 
Чи було би вам цікаво поспівпрацювати?»

Наприклад: Одна агенція не змогла домовитися про співпрацю з відомою 
блогеркою навіть за гроші. А громадський активіст із маленької організації 
довго ставив їй вогники в історіях, коментував, висловлював захоплення, а 
потім домовився про співпрацю без грошей.

Пробуйте, але не будьте нав’язливими.

Більше про це:

Хто такі й скільки заробляють українські інфлюенсери в Instagram
Робота з лідерами думок — які конфлікти можуть виникнути і як не 
нашкодити своїй репутації / НВ

РОБОТА З ІНФЛЮЕНСЕРАМИ
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https://www.radiosvoboda.org/a/29475770.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/robota-z-liderami-dumok-yaki-konflikti-mozhut-viniknuti-i-yak-ne-nashkoditi-svojiy-reputaciji-50096801.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/robota-z-liderami-dumok-yaki-konflikti-mozhut-viniknuti-i-yak-ne-nashkoditi-svojiy-reputaciji-50096801.html


Комунікаційна криза — це проблема, яка виникла у публічному просторі і 
зашкодила чи може зашкодити репутації.

Як підготуватися до кризи?

Для того, щоб підготуватися до кризи, важливо сформувати перелік 
можливих криз за таким шаблоном:

У графі «сценарій» комунікаційний експерт разом із керівником мають 
прописати першочергові дії, покликані заспокоїти цільову аудиторію та  
ліквідувати ризики.

Наступний крок — це визначення антикризової команди, яка має зібратися 
онлайн чи офлайн у найшвидший після кризи термін. Зазвичай до 
антикризової команди входять:

керівник організації;
комунікаційник;
юрист;
фаховий експерт; 
фінансовий директор.

АНТИКРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ
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Проблеми кризи

Несподівана

Загрожує 
репутації

Обмежений час 
для прийняття 
рішень

Перехопити 
комунікацію

 
Нейтралізувати 
критику
 
Перетворити кризу 
у можливість

Оперативно та 
централізовано інформувати, 
бути на крок попереду інших 
коментаторів

Оперувати фактами, бути 
чесними

Підготуватися завчасно. 
Розказати, що організація, 
навчена кризою, 
вдосконалить та змінить у 
своїй діяльності чи процесах

Мета антикризової 
комунікації Для цього треба

Ризик ЦА Сценарій для реагування



Останній крок — необхідно донести цю інформацію до всіх працівників 
організації і домовитися, що, в разі виникнення кризи, ніхто не комунікує 
особисто на своїх сторінках соціальних мереж, адже комунікація має 
виходити централізовано виключно від антикризової команди.

Не варто забувати, що найкращий захист від кризи — це репутація, над якою 
організація має працювати щоденно. Адже саме в момент кризи вона стане 
або подушкою безпеки, принісши вам підтримку партнерів та журналістів, 
або лопатою, яка остаточно поховає вашу організацію.

Як діяти під час кризи?

Головні перші кроки, які мають відбутися якомога швидше для того, щоб ви 
змогли управляти кризою:

збір інформації про кризу;
збір антикризової команди;
моніторинг медіа, оцінка шкоди;
комунікація з командою;
підготовка контр-меседжів;
перший реліз.

Перший пресреліз має бути оприлюднений за 1–2 години після кризи. У 
результаті підготовки до кризових сценаріїв, його можна підготувати 
завчасно.

Пресреліз має бути коротким, інформативним і обов’язково (!) містити 
наступні пункти:

Ми перепрошуємо....
Наші факти такі…
Ми розбираємося з ситуацією, проводимо розслідування (наші дії)…
Нагадаємо, що наша організація сповідує такі принципи…

Другий пресреліз має вийти за 4 години після кризи. У ньому вже має 
з’явитися спікер. 

Обов'язкові елементи другого пресрелізу:

пряма мова спікера;
співчуття, турбота, занепокоєння;
наші дії;
перспективи;
винесені уроки, що ми покращимо.

Після того, як криза вирішена, обов’язково має вийти заключний реліз. Він 
покликаний донести ваші рішення, заспокоїти ваші цільові аудиторії, донорів 
та партнерів і продемонструвати, які висновки ваша організація зробила.
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Важливо під час кризи залучати союзників та амбасадорів. Бути відкритими 
та оперативними значить інформувати, давати більше актуальних фактів, не 
зникати зі зв’язку. Під час кризи важливо взаємодіяти зі своїми працівниками. 
Не забувати про них. Пояснювати їм, що відбувається і як це вплине на 
майбутнє.

Якщо криза не критична, моніторинг та оцінка показують, що вона 
поширилася слабо, а публічна комунікація може збільшити її охоплення — 
лише в цьому випадку варто промовчати і не реагувати. За 5 днів ця ситуація 
забудеться.

Якщо криза не серйозна, її можна загасити гумором. Рішення, чи вдаватися 
до такого способу, варто приймати, виходячи з результатів моніторингу медіа 
та оцінки ризиків, проведених під час виникнення кризи.
 

Що робити після кризи?

У першу чергу необхідно:

провести моніторинг медіа і оцінити втрати;
прокомунікувати з партнерами, цільовими аудиторіями та командою;
зробити висновки і провести необхідні вдосконалення, щоб подібні кризи 
більше не повторилися.

Якщо внаслідок антикризової комунікації негативісти та суб’єктивісти 
перетворилися на ваших симпатиків та об’єктивістів, то комунікація пройшла 
успішно. 

Більше про антикризові комунікації:

Зрада/перемога — антикризові комунікації 
Вийти з незручної ситуації: 12 порад фахівця з антикризових комунікацій 
Посібник з антикризових комунікацій для громад: як протистояти 
викликам і успішно діяти в період кризи
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http://practicum.space/antykryzovi_komunikatsiyi
https://medialab.online/news/vy-jty-z-nezruchnoyi-sy-tuatsiyi-12-porad-fahivtsya-z-anty-kry-zovy-h-komunikatsij/
https://decentralization.gov.ua/news/12997
https://decentralization.gov.ua/news/12997


Оскільки інформаційного шуму в медіапросторі стає дедалі більше, а 
органічне охоплення постів у Facebook та Instagram зазвичай не перевищує 
10%, важливою стає пряма комунікація з ЦА. Здійснювати її можливо через 
регулярні розсилки. Які є способи для збору контактів?

Додати на сайт форму підписки на розсилку.
Збирати імейли учасників заходів (вони мають дати згоду на те, що хочуть 
в подальшому отримувати листи від вас).
Анонсувати розсилку у соцмережах та закликати підписуватися на неї.

Найбільш ефективний підхід — персоналізована розсилка. Наприклад, від 
імені керівника вашої ГО. При підготовці тексту завжди слід думати про 
користь, яку отримує користувач після прочитання вашого листа. Турбота про 
читача замість «вихваляння» власних заслуг — ключове правило при 
підготовці будь-якого контенту.

Сьогодні існують зручні сервіси для масових розсилок, які дозволяють 
автоматизовувати цей процес, надають докладні звіти та аналітику, а також 
захищають ваші листи від потрапляння у спам. Залежно від кількості імейлів у 
базі, користуватися цими сервісами можна як безкоштовно, так і за регулярну 
плату (яка зростає зі зростанням бази). До найбільш популярних належать 
Unisender, eSputnik, GetResponse, Sendpulse, MailChimp.

Надзвичайно важливо збирати зворотний зв'язок від усіх груп цільових 
аудиторій. Для цього з періодичністю раз на квартал або раз на пів року 
рекомендується проводити розсилку із опитуванням окремо для кожної 
цільової (Google Forms,  SurveyMonkey, Simpoll, Typeform чи за допомогою 
інших сервісів). Також подібні опитувальники можна публікувати на сторінках 
соцмереж організації.

В опитувальнику, який має позиціонуватися таким чином: «Допоможіть нам 
стати кращими для вас», — мають міститися запитання про те: 

чи цікавою, доступною була інформація, яку цільова аудиторія отримувала 
від організації за цей період; 
яка інформація найбільше запам’яталася читачам; 
у чому вони вбачають зони для росту.

СЕРВІСИ РОЗСИЛОК ДЛЯ 
КОМУНІКАЦІЇ З ЦА ТА СИСТЕМА 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ
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https://www.unisender.com/
https://esputnik.com/
https://www.getresponse.ru/
https://sendpulse.com/ru
https://mailchimp.com/


Також важливо перевіряти, чи розуміє цільова аудиторія позиціонування 
організації, чи знає вона місію і чи донесено до неї ключові повідомлення ГО. 

Відповідно до отриманих результатів має коригуватися комунікація на 
наступний квартал.

На сайті має бути активна форма для зворотного зв’язку. Також необхідно 
відповідати на коментарі читачів у соцмережах та заохочувати їх до дискусій. 
Важливо, щоб кожен із них відчував себе залученим до діяльності організації. 

Більше про це:

Як розробити і використати онлайн-опитування 
Як зібрати роботу докупи? Корисні інструменти, якими варто 
користуватися ГО
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СЕРВІСИ РОЗСИЛОК ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ З ЦА ТА СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

https://www.prostir.ua/?kb=yak-i-dlya-choho-rozroblyaty-onlajn-opytuvannya-nuo
https://www.prostir.ua/?kb=yak-zibraty-robotu-dokupy-korysni-instrumenty-yakymy-varto-korystuvatysya-ho-chastyna-1
https://www.prostir.ua/?kb=yak-zibraty-robotu-dokupy-korysni-instrumenty-yakymy-varto-korystuvatysya-ho-chastyna-1


Для оцінки ефективності комунікацій громадським організаціям важливо 
регулярно аналізувати ключові результати своїх онлайн-активностей. 
Доцільно робити це щонайменше раз на місяць. Нижче у таблиці наведені 
безкоштовні інструменти для такої аналітики.

Підготували: Марина Говорухіна, Ольга Тимченко та команда 
ГО «Інтерньюз-Україна».

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДІДЖИТАЛ-
АНАЛІТИКИ У РОБОТІ ГО 
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Сервіс

Google Analytics

Media Monitoring 
Bot

Page Insights
(Статистика 
FB-сторінки)

Статистика 
Instagram-сторінки

���Кількість відвідувачів сайту та 
переглядів сторінок за обраний 
період.
���Джерела (інші сайти, соцмережі, 
пошукові системи, медіа), звідки 
користувачі прийшли на сайт.
���Дані щодо відвідувачів (вік, регіон, 
стать).
���Найбільш відвідувані сторінки.
���Тривалість перебування на сайті.

Telegram-бот моніторингу згадувань
в онлайн-ЗМІ України – регулярно 
надсилає сповіщення за обраними 
ключовими словами (наприклад, 
назва вашої ГО)

Кількість підписників сторінки, їхні 
демографічні характеристики, 
охоплення публікацій, взаємодії з 
публікацією, перегляди відео і т.д.

Охоплені облікові записи, взаємодії 
з контентом, загальна кількість 
читачів

Як налаштувати та 
працювати з Google 
Аналітикою – покрокова 
інструкція

mediamonitoringbot.com

Довідковий центр FB 
про Page Insights
Рекомендації FB щодо 
роботи зі Статистикою

Довідковий центр FB 
про статистику в 
Instagram

Що показує Корисні посилання

https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=ua
https://mediamonitoringbot.com/
https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?id=939256796236247&locale=ru_RU
https://www.facebook.com/business/help/1090341941153646?id=939256796236247
https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460


Створення цього путівника стало можливим завдяки щирій підтримці американського 
народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Академія 
громадського активізму – програма, яка реалізується Фондом Східна Європа та 
Інтерньюз-Україна за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній 
Україні».


