
Що таке незадекларована праця,
та як про це говорити?
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Незадекларована праця –

це законна оплачувана діяльність, яка повністю або частково не 
оформлена відповідно до вимог законодавства. 

неофіційна робота
зарплата в конверті чорна зарплата робота без трудової

нелегальне працевлаштуваннянеофіційна робота

робота без трудової
зарплата в конверті

неформальна праця

чорна зарплата

зарплата в конверті
нелегальне працевлаштування неформальна праця

нелегальне працевлаштування

зарплата в конверті



В чому це проявляється?

• ви працюєте на зареєстрованому підприємстві чи на фізичну 
особу-підприємця, але з вами не укладено трудовий договір 

• ви працюєте на незареєстрованого роботодавця 
• ви маєте трудовий договір, але частину зарплати отримуєте 

«в конверті»
• замість трудового договору ви уклали цивільно-правову угоду

як фізична особа або фізична особа-підприємець 
• ви маєте офіційне місце роботи й додатково виконуєте 

роботу без трудового договору 

Якщо працівник має незадекларовані трудові відносини,
його права не захищені



Цілі інформаційної кампанії 2021

Сприяти підвищенню обізнаності щодо 
проблеми незадекларованої праці

Поглибити рівень знань про 
переваги задекларованої праці та 
права працівників

2

3

Поширювати в інфополі термін 
”незадекларована праця”1

Всі матеріали комунікаційної кампанії «Виходь на світло!»

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/


З ким ми комунікуємо?

Працівники Молодь

Фермери
Продавці
Будівельники
Робочі на виробництві
Водії
Сфера послуг

Студенти
Стажери
Молоді працівники

Задекларована праця захищає трудові та соціальні права працівників



Ключові повідомлення

Задекларована праця гарантує:

• гідні та безпечні умови праці

Задекларована праця захищає: 

• права вагітних жінок та працівників із дітьми
• права неповнолітніх працівників
• права дистанційних працівників



Завдання ролику

Донести цільовим групам переваги задекларованих трудових відносин 
та ризики незадекларованих через конкретні приклади

Гідні умови праці1 2

3 4

Вагітні жінки та 
працівники з 
дітьми

Неповнолітні працівники Дистанційна робота

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/zadeklarovana-pratsia-trudovi-i-sotsialni-prava/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/shcho-potribno-znaty-robotodavtsiu-pro-pratsiu-vahitnykh-zhinok-i-pratsivnykiv-iz-ditmy/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pravylno-oformyty-nepovnolitnoho-pratsivnyka/


Вимоги до ролику

Хронометраж
30 - 60 сек

2D анімація
ігрове відео теж 

допускається

Мова ролику
українська

Кепшн-відео
субтитри

Facebook формат
16:9 - 1080 p - MP4



Переможці номінації «Виходь на світло – декларуй працю!» 2020
Про Соню

https://youtu.be/eBesQfSkLeI


Ти - не робот
Переможці номінації «Виходь на світло – декларуй працю!» 2020

https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/videos/207454647513805


Це не лише папірець

Переможці номінації «Виходь на світло – декларуй працю!» 2020

https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/videos/384660729277531







Правильне розташування логотипів
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Залишились 
питання?

Марія Семовоник

менеджер з комунікацій
+380 50 443 66 29
mariasemovonik@gmail.com
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