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1. Стратегія кампанії



Комунікаційні цілі

Підвищити обізнаність 
аудиторії щодо 
проблеми 
незадекларованої праці

Сформувати базовий 
рівень розуміння 
проблеми цільовими 
групами

1 2

Поглибити знання 
цільових аудиторій щодо 
переваг задекларованої 
праці

3
3



Комунікаційна стратегія

1. Диференціювати цільові групи за рівнем потенційного впливу на їхню 
поведінку, щоб визначити пріоритетність комунікаційних зусиль

2. Сприяти вживанню правильної термінології та розумінню суті проблеми:
− заповнити медіапростір експлейнерами щодо незадекларованої 

праці, ризиків і штрафів для роботодавців та працівників

3. Формувати позитивний інформаційний потік щодо теми як у 
традиційних медіа, так і в соціальних медіа:
− змінити акценти у пресрелізах і новинах з опису процесу на позитивні 

результати діяльності ДСП
− додати формат історій успіху там, де це можливо

4. Забезпечити послідовність візуального рішення та повідомлень



Структура кампанії та ключові меседжі 

Задекларована 
праця захищає 
трудові та соціальні 
права працівників

Задекларована 
праця надає 
роботодавцю 
можливості для 
розвитку

Штраф за 
використання 
незадекларованої 
праці

Незадекларована 
праця — проблема 
в Україні 

для всіх аудиторій для працівників
та роботодавців у 

2021 

для роботодавців

теми для різних рекламних матеріалів



Структура кампанії 2021 за каналами

Інформаційна платформа кампанії — сайт Держпраці*

Діджитал
• Google пошук
• реклама відео 
в YouTube

• реклама відео 
у Facebook

ТБ + радіо  
• відеоролики за соц. 
квотою

• аудіоролики за соц. 
квотою  

Внутрішня реклама
• розміщення 
постерів у 
громадському 
транспорті

Канали державних 
органів і соціальних 
партнерів 
• розміщення постерів
• розміщення відео
• розміщення банерів

* сторінка Подолання незадекларованої праці на dsp.gov.ua

Зовнішня реклама
• Сітілайти
• Білборди

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


Сторінка Подолання НП
на dsp.gov.ua

Спецпроєкт на NV.ua

реклама

російською

Інструменти інформаційної кампанії

Ролики 2020 за соц. квотою на ТБ і радіо

Постери, сітілайти, 
білборди ресурсом 
Держпраці

Інтеграція в рамкову кампанію 
EUКраїна

Постери 2020 на 
інформаційних 
каналах партнерів

українською

Промо у 
соцмережах
Держпраці

Інтеграція в студентський 
фестиваль реклами

Відео на моніторах у громадських місцях 

Участь спікерів 
Держпраці в теле- і 

радіоефірах

Розміщення 
інфоматеріалів у 
друкованих та онлайн-
медіа

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/
https://nv.ua/project/vihod-na-svitlo-ili-pochemu-vazhno-deklarirovat-trudovye-otnosheniya-50101298.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=menu_sub_desktop


Фокус кампанії 2021

Роз’яснення соціальних і трудових прав 
цільовим аудиторіям



2. Основні результати
охоплення й ефективність



Охоплення

883 631

1 030 000

20 606

діджитал-кампанія

розміщення через 
стейкхолдерів

спецпроєкти

понад 2 млн
загальне охоплення*
кампанії

За інструментами

* охоплення визначено без урахування розміщення зусиллями регіональних управлінь Держпраці ТБ/радіо за соц. квотою через неможливість підрахунку



Ефективність кампанії*

21% працівників готові вимагати декларування своїх трудових 
відносин 
у 2020 їх було 15%

* згідно з дослідженням методом онлайн-опитування

Охоплення цільової аудиторії становить 29%
у 2020 було 18%

21% роботодавців готові перевірити правильність оформлення 
працівників 
у 2020 їх було 6%

Обізнаність аудиторії становить 53%
у 2020 було 47%



3. Інформаційні 
інфоматеріали



Інфоматеріали, розроблені в 2021, були сфокусовані 
на конкретних темах і здебільшого адресовані 
роботодавцям

Працівники
§ Як перевірити сплату ЄСВ
§ Трудовий і цивільно-правовий 

договір: який варіант вибрати 
працівнику?

Роботодавці
§ Правила працевлаштування 

неповнолітнього працівника

§ Праця вагітних жінок і працівників 
із дітьми

§ Дистанційна робота vs надомна
робота

Для обох аудиторій

§ Електронна трудова книжка



Тема 1: Як працівнику перевірити 
оформлення трудових відносин і 
сплату страхових внесків 
роботодавцем
Експлейнер для працівників:
§ Роз’яснює, що таке страховий стаж і 

на що він впливає

§ Де перевірити сплату внесків та 
набутий страховий стаж

§ Інфографіка: покрокова інструкція з 
перевірки страхового стажу та 
сплачених внесків

Розроблено в партнерстві з Пенсійним фондом України

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pratsivnyku-pereviryty-oformlennia-trudovykh-vidnosyn-i-splatu-strakhovykh-vneskiv-robotodavtsem/


Тема 2: Трудовий чи цивільно-
правовий договір: який варіант 
вибрати працівнику? 

Експлейнер для працівників:
§ Роз’яснює різницю між трудовим і цивільно-

правовим договором

§ Як перевірити себе та уникнути підміни 
трудових відносин цивільно-правовими

§ Інфографіка: чим відрізняються трудовий та 
цивільно-правовий договір

§ Інфографіка: контрольний список для 
визначення трудових відносин

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/trudovyi-chy-tsyvilno-pravovyi-dohovir/


Тема 3: Як правильно оформити 
неповнолітнього працівника

Експлейнер для роботодавців:
§ Роз’яснює, за яких умов можна брати на 

роботу підлітків

§ Які є обмеження щодо роботи неповнолітніх

§ Як оформити неповнолітнього працівника

§ Інфографіка: що необхідно знати

§ Інфографіка: покрокова інструкція, як 
оформити неповнолітнього працівника

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pravylno-oformyty-nepovnolitnoho-pratsivnyka/


Тема 4: Що потрібно знати 
роботодавцю про працю 
вагітних жінок та працівників 
із дітьми

Експлейнер для роботодавців:
§ Роз’яснює, кому й у яких випадках 

не можна відмовляти при прийомі 
на роботу

§ Які мають бути умови праці, 
додаткові гарантії, відпустки тощо

§ Інфографіка: відпустки
§ Інфографіка: трудові й соціальні 

гарантії

https://dsp.gov.ua/shcho-potribno-znaty-robotodavtsiu-pro-pratsiu-vahitnykh-zhinok-i-pratsivnykiv-iz-ditmy/


Тема 5: Дистанційна робота: про 
що треба знати роботодавцю

Експлейнер для роботодавців:
§ Роз’яснює, чим дистанційна робота 

відрізняється від надомної

§ Яка робота може виконуватись дистанційно

§ Як оформити дистанційного працівника

§ Права дистанційних працівників, «Домашній 
офіс», як оплачується дистанційна робота

§ Інфографіка: різниця між дистанційною й 
надомною роботою

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/dystantsiina-robota-pro-shcho-treba-znaty-robotodavtsiu/


Тема 6: Електронна трудова 
книжка: про що варто знати 
роботодавцям і працівникам

Експлейнер для роботодавців і працівників:
§ Роз’яснює роботодавцям, як користуватись 

електронною трудовою 

§ Роз’яснює працівникам, як користуватись 
електронною трудовою 

§ Інфографіка: покрокова інструкція для 
працівників і для роботодавців

Розроблено в партнерстві з Пенсійним фондом України

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/elektronna-trudova-knyzhka-pro-shcho-varto-znaty-robotodavtsiam-i-pratsivnykam/


Відеоролики
Анімаційні ролики, 30 і 15 секунд, що розкривають ключові теми

Ролик 1. Що гарантує вам страховий стаж і 
сплата ЄСВ

Ролик 2. У чому різниця між трудовим і 
цивільно-правовим договором

Розроблено в партнерстві з Пенсійним фондом України

https://www.youtube.com/watch?v=H1aaosAPbU4
https://www.youtube.com/watch?v=wUV2gQCb4no


Відеоролики
Анімаційні ролики, 30 і 15 секунд, що розкривають ключові теми

Ролик 3. Правила працевлаштування 
неповнолітніх

Ролик 4. Праця вагітних жінок та 
працівників із дітьми

https://www.youtube.com/watch?v=_LidiZOlU44
https://www.youtube.com/watch?v=AkV9VnVt4nc


Відеоролики
Анімаційні ролики, 30 і 15 секунд, що розкривають ключові теми

Ролик 5. Дистанційна та надомна робота Ролик 6. Електронна трудова: про що 
варто знати

Розроблено в партнерстві з Пенсійним фондом 
України

https://www.youtube.com/watch?v=DRGjT-azUgc
https://www.youtube.com/watch?v=xCmu4CgeDcI


Радіоролики на теми:

1. Працевлаштування неповнолітніх

2. Трудовий і цивільно-правовий договір

3. Праця вагітних жінок та працівників із дітьми

https://drive.google.com/drive/folders/1z7quhwfxUkstcyWQ5u2bjCoBDj-FbI5G?usp=sharing


Інформаційний буклет для роботодавців
Праця неповнолітніх

Цей буклет підготовлений також у чорно-білому варіанті 
для оперативного друку на офісних принтерах



Інтеграція в рамкову кампанію EUКраїна

§ Урядова кампанія EUКраїна
розповідає про 6 базових 
європейських цінностей, розкриває 
практичний зміст євроінтеграції і ті 
переваги та можливості, які 
з’являються в житті українців 
завдяки інтеграції нашої країни в ЄС

§ Ми розробили 4 макети з 
ключовими повідомленнями для 
поширення онлайн та офлайн

https://association4u.in.ua/




4.Розповсюдження 
інфоматеріалів

діджитал | спецпроєкт NV.ua | робота з партнерами | робота регіональних 
управлінь Держпраці | УСФР



4.1 Діджитал-кампанія
Google пошук | Facebook | YouTube



Період кампанії
червень–грудень 2021

Вхідні 
дані

Ціль
інформування якомога більшої 
кількості інтернет-користувачів 
щодо НП

Інструменти
Пошукова реклама в Google, YouTube
відео без пропуску, реклама у Facebook



Детальніше про інструменти

Google пошук — пошукова реклама розділу «Подолання НП» за 
ключовими словами в Google пошуку

Facebook пост — таргетоване просування постів і відео на 
аудиторії роботодавців, співробітників, фрілансерів, студентів 
та підлітків 

YouTube реклама без пропуску — промо 5 відеороликів 
тривалістю 15 секунд без можливості пропуску за ключовими 
словами



Сторінка Подолання НП
на dsp.gov.ua

Спецпроєкт на NV.ua

реклама

запити російською

Структура діджитал-кампанії

Промо постів 
із відео

Промо постів з 
інфографікою

Відео без 
пропуску

запити українською

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/
https://nv.ua/project/vihod-na-svitlo-ili-pochemu-vazhno-deklarirovat-trudovye-otnosheniya-50101298.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=menu_sub_desktop


Охоплення діджитал-кампанії

466,81

33,56

493,10

845,65
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Охоплення за інструментами*
Користувачі

Джерело даних: Google ADS, Facebook ads campaign

загальна кількість 
унікальних користувачів, 
охоплених за період 
діджитал-кампанії

735 117

* На графіку зображені не унікальні користувачі, а сумарна кількість унікальних користувачів по всіх 
публікаціях, тому їхня кількість перевищує фактичну кількість унікальних користувачів за весь період

3,6
середня частота 
контакту з ЦА



Огляд аудиторії розділу «Подолання 
незадекларованої праці» 
• Показники відвідування інформаційного розділу 
• Результати промокампанії в Google пошуку за ключовими словами



§ За період кампанії сторінку відвідало близько 44 тис. 
користувачів

§ З них 34 534 користувачі були привернуті рекламною 
кампанією

§ Найбільший сплеск трафіку дала публікація інфографіки
про електронну трудову 19 листопада 2021 року

§ У середньому користувачі проводили в розділі понад 16 
хвилин, що є рекордно високим результатом*

Користувачі

34 534
Сеанси

44 640
Сторінок/сеанс

1,76

Середня трив. сеансу

00:16:05

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

Трафік розділу в період рекламної кампанії

0
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7 11 15 19 23 27 1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 30 3 7 11 15 19 23 27 1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 30 4

червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Публікація у Facebook: В Україні 
вже діють електронні трудові! 

* За даними Google Analytics середня тривалість сеансу для інформаційних сторінок складає 2 хвилини



Основне джерело трафіку — пошукова реклама 
в Google

§ Платний та органічний пошук — основні 
джерела трафіку

§ Реклама у Facebook посідає третє місце 
за обсягом залученого на сайт трафіку 

§ Інструменти рекламної кампанії 
виконували інформаційну функцію та 
були спрямовані на максимізацію 
охоплення аудиторії

§ Зацікавленість побаченою інформацією 
стимулювала користувачів шукати 
детальнішу інформацію в пошукових 
системах, що в свою чергу вплинуло на 
рівень органічного трафіку

Платний 
Google пошук
63%

Органічний пошук
14%

Реклама у 
Facebook

12%

Direct – повна адреса 
6%

Посилання на Facebook 
сторінці Держпраці 
5%

Розподіл джерел трафіку

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

Географія розподілу користувачів сторінки

§ Понад 40% відвідувачів розділу проєкту проживають у місті Київ

469
614 

709 

756 

804 
898 

946 

993 
1 229 

14 504 

Маріуполь

Черкаси
Житомир

Запоріжжя

Львів
Харків

Одеса

Вінниця

Дніпро
Київ

Топ-10 населених пунктів 
за кількістю відвідувачів 



Аудиторний портрет розділу «Подолання НП»

3%

13%

15%

29%

30%

9%

65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

Віковий розподіл

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

35%

65%

Ядро аудиторії сторінки: жінки 35-44 років



Перегляди контенту в розділі «Подолання НП»

Назва Користувачі Перегляди

Сторінка Подолання незадекларованої праці 47 081 77 848

Експлейнер 5 Електронна трудова книжка: про що варто
знати роботодавцям і працівникам 5117 7288

Експлейнер 4 Трудовий чи цивільно-правовий договір: 
який варіант вибрати працівнику 5254 6663

Експлейнер 3 Як правильно оформити неповнолітнього
працівника 3846 4440

Експлейнер 2
Як працівнику перевірити оформлення
трудових відносин і сплату страхових внесків
роботодавцем

3230 4287

Експлейнер 6 Що потрібно знати роботодавцю про працю
вагітних жінок та працівників із дітьми 2424 2813

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/elektronna-trudova-knyzhka-pro-shcho-varto-znaty-robotodavtsiam-i-pratsivnykam/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/trudovyi-chy-tsyvilno-pravovyi-dohovir/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pravylno-oformyty-nepovnolitnoho-pratsivnyka/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pratsivnyku-pereviryty-oformlennia-trudovykh-vidnosyn-i-splatu-strakhovykh-vneskiv-robotodavtsem/
https://dsp.gov.ua/shcho-potribno-znaty-robotodavtsiu-pro-pratsiu-vahitnykh-zhinok-i-pratsivnykiv-iz-ditmy/


Результати рекламної кампанії у Facebook



Реклама у Facebook. Роз’яснення показників
§ покази — скільки разів рекламне повідомлення було показане за 

період кампанії

§ охоплення — кількість людей, що побачили повідомлення. 
Охоплення завжди є меншим за кількість показів, оскільки люди 
бачать одне й те саме повідомлення декілька разів за час 
кампанії

§ переходи за посиланням — кількість переходів на сайт Держпраці
після перегляду ролика

§ взаємодія — кількість дій, які користувач виконав після того як 
побачив повідомлення (лайки, репости, коментарі, перегляди 
відео)



Суть рекламної кампанії у Facebook

§ На Facebook сторінці Держпраці щотижня виходив пост із відео або 
інфографікою

§ Така частота публікацій забезпечувала постійну присутність теми в 
інфопросторі й підтримувала інтерес до теми незадекларованої праці 
серед ЦА

§ Просування постів мало на меті широке охоплення та залучення 
користувачів до взаємодії з контентом: подивитись відео, поставити 
«лайк», прокоментувати тощо. Переходи на сайт були менш 
важливими, оскільки кампанія у Facebook була налаштована на широке 
охоплення



Охоплення постів у Facebook за темами
246,501

166,382

95,185

89,649

87,508

87,231

79,408

77,630

62,351

55,544

48,048

44,958

44,958

43,029

39,941

38,915

31,704

Відео студентів УСФР

Інфографіка: Електронні трудові для роб. та прац.

Інфографіка: Як оформлювати неповнолітніх

Інфографіка: Працівники з дітьми. Гарантії 1

Інфографіка: Дистанційна й надомна робота 1

Інфографіка: Трудовий і цивільно-правовий договір 

Інфографіка: Працівники з дітьми. Відпустки

Відео: Вагітні жінки та працівники з дітьми

Інфографіка: Праця неповнолітніх. Що треба знати

Інфографіка: Дистанційна й надомна робота 2

Інфографіка: Як перевірити сплачені внески

Інфографіка: Працівники з дітьми. Гарантії 2

Відео: Страховий стаж і ЄСВ

Відео: Трудовий і цивільно-правовий договір 

Відео: Праця неповнолітніх

Відео: Дистанційна робота

Відео: Електронна трудова

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пости з найбільшим охопленням
166 382 95 185 89 649



Взаємодія з постами у Facebook за темами

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

68 992

68 992

63 311

61 328

56 591

54 490

47 895

12 405

6 887

6 825

6 514

4 789

4 453

4 037

3 278

2 304

Інфографіка: Працівники з дітьми. Гарантії 2

Відео: Страховий стаж і ЄСВ

Інфографіка: Як перевірити сплачені внески

Відео: Трудовий і цивільно-правовий договір 

Відео: Дистанційна робота

Відео: Електронна трудова

Відео: Праця неповнолітніх

Інфографіка: Електронні трудові для роб. та прац.

Інфографіка: Працівники з дітьми. Відпустки

Інфографіка: Трудовий і цивільно-правовий договір 

Інфографіка: Як оформлювати неповнолітніх

Інфографіка: Працівники з дітьми. Гарантії 1

Інфографіка: Дистанційна й надомна робота 1

Відео: Вагітні жінки та працівники з дітьми

Інфографіка: Праця неповнолітніх. Що треба знати

Інфографіка: Дистанційна й надомна робота 2



Пости, що викликали найбільшу зацікавленість
За кількістю дій 
68 992

68 992

63 311



Пост 1. Як оформити 
неповнолітнього працівника 
Інфографіка

взаємодія

3316
переходи за посиланням

111

покази

90 911
охоплення

62 351

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 2. Праця неповнолітніх 
Інфографіка

взаємодія

6621
переходи за посиланням

262

покази

134 955
охоплення

95 185

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 3. Праця неповнолітніх 
Відео

взаємодія

47 905
переходи за посиланням

46

покази

92 087
охоплення

39 941

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 4. Трудовий і цивільно-
правовий договір 
Інфографіка

взаємодія

6947
переходи за посиланням

432

покази

121 424
охоплення

87 231

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 5. Трудовий і цивільно-
правовий договір
Відео

взаємодія

61 330
переходи за посиланням

66

покази

99 610
охоплення

43 029

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 6. Відпустки для вагітних 
жінок та працівників із дітьми 
Інфографіка

взаємодія

7126
переходи за посиланням

666

покази

99 045
охоплення

79 408

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 7. Гарантії і пільги для 
вагітних жінок та працівників 
із дітьми 
Інфографіка 1

взаємодія

5008
переходи за посиланням

735

покази

122 594
охоплення

89 649

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 8. Гарантії і пільги для 
вагітних жінок та працівників 
із дітьми
Інфографіка 2 

взаємодія

69 012
переходи за посиланням

36

покази

113 548
охоплення

44 958

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 9. Страховий стаж і ЄСВ 
Відео

взаємодія

69 012
переходи за посиланням

36

покази

113 548
охоплення

44 758

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 10. Як перевірити сплачені 
внески 
Інфографіка

взаємодія

63 312

покази

113 548
охоплення

48 048

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 11. Вагітні жінки та 
працівники з дітьми
Відео

взаємодія

63 312

покази

105 904
охоплення

77 630
переходи за посиланням

594

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 12. Дистанційна й надомна 
робота
Відео

взаємодія

4283

покази

105 904
охоплення

38 915
переходи за посиланням

38

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 13. Дистанційна й надомна 
робота 1 
Інфографіка

взаємодія

4569

покази

129 422
охоплення

87 508
переходи за посиланням

26

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 14. Дистанційна й надомна 
робота 2
Інфографіка

взаємодія

2367

покази

76 981
охоплення

55 544
переходи за посиланням

181

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 15. Електронна трудова 
Інфографіка

взаємодія

14 934

покази

225 513
охоплення

166 382
переходи за посиланням

3282

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Пост 16. Електронна трудова 
Відео

взаємодія

54 491

покази

85 593
охоплення

31 704
переходи за посиланням

57

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Результати рекламної кампанії в YouTube



Реклама в YouTube*. Роз’яснення показників 

§ покази — скільки разів за період кампанії було показане відео

§ переходи — кількість переходів на сайт Держпраці після 
перегляду ролика

§ середня тривалість сеансу — скільки часу людина провела на 
сайті Держпраці після того як подивилась ролик у YouTube

6 роликів по 15 секунд без можливості пропуску

* Реклама в YouTube — інструмент, який працює на охоплення та інформування аудиторії, він впливає на відвідування сайту опосередковано 



YouTube результати

606 851

466 808

кількість показів

охоплення

1475 переходів за посиланням

3 хв середня тривалість сеансу

§ кількість показів кожного ролика підбиралась алгоритмом YouTube залежно від кількості 
запитів аудиторії на ту чи іншу тему в Google

§ найбільшу кількість показів отримав ролик «Правила працевлаштування неповнолітніх», 
що вказує на підвищений попит на інформацію з боку роботодавців



Відео 1. Правила працевлаштування неповнолітніх

охоплення

363 421
переходи за посиланням

1051

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Відео 2. Електронна трудова: про що варто знати

охоплення

103 040
переходи за посиланням

162

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Відео 3. Дистанційна й надомна робота

охоплення

54 851
переходи за посиланням

98

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Відео 4. Що гарантує вам страховий стаж і сплата 
ЄСВ

охоплення

43 257
переходи за посиланням

97

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Відео 5. У чому різниця між трудовим і цивільно-
правовим договором

охоплення

15 251
переходи за посиланням

29

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Відео 6. Праця вагітних і працівників із дітьми

охоплення

27 031
переходи за посиланням

38

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



Висновки
§ Загальне охоплення кампанії — 735 117 користувачів
§ Порівняно з минулим роком кампанія була оптимізована та спрямована на 

збільшення трафіку на інформаційну платформу «Подолання незадекларованої 
праці» на вебсайті Держпраці. Її контент переглянули 35 534 унікальні 
користувачі проти 14 тис. у минулому році

§ Ядро відвідувачів розділу складають жінки (65%) віком 25-44 років
§ Найактуальніші статті:

- Електронна трудова книжка: про що варто знати роботодавцям і працівникам
- Що потрібно знати роботодавцю про працю вагітних жінок і працівників із дітьми
- Дистанційна робота: про що треба знати роботодавцю

§ Найпопулярніше відео: Працевлаштування неповнолітніх
§ Найбільш обговорювані теми у Facebook: 

- Трудові та соціальні права вагітних жінок і працівників із дітьми
- Страховий стаж і сплата ЄСВ



4.2 Спецпроєкт з NV.ua



Мета спецпроєкту на NV.ua

§ Задовольнити попит на російськомовний контент за темою НП користувачів Google
пошуку, які шукають контент в Україні російською мовою*

§ Забезпечити російськомовну аудиторію достовірним та якісним контентом про 
національні правила 

Спецпроєкт реалізовано російською та українською мовами на базі 
експлейнерів про НП, розміщених на сайті Держпраці

* Згідно з даними моніторингу НП за 2018 рік 95% пошукових запитів в Україні здійснюються російською мовою 

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


Чому NV.ua?

§ у ТОП-10 найпопулярніших новинних сайтів України 
§ охоплення 12 млн щомісяця

§ 54 переглядів сторінок на місяць

§ 1,8 хв середній час на сайті

§ 550 000 активних користувачів щотижня

§ 42% жінки, 58% чоловіки
§ 66% — віком 25–54 роки

§ підприємці, керівники, держслужбовці

§ високий і середній рівень доходів

Аудиторія

Це одне з найпопулярніших онлайн-медіа в Україні з російськомовним 
контентом



Спецпроєкт можна знайти на сайті NV.ua:

§ у розділі «Спецпроєкти»

§ у стрічці новин

§ за ключовими словами 
в Google пошуку

https://nv.ua/project/vihod-na-svitlo-ili-pochemu-vazhno-deklarirovat-trudovye-otnosheniya-50101298.html?utm_source=site&utm_medium=menu&utm_campaign=menu_sub_desktop


Лендінг-сторінка проєкту

§ короткий опис
§ 5 прев’ю експлейнерів з описами
§ кожне прев’ю містить відео відповідно до 

теми матеріалу

Задача лендінгу — дати читачеві загальне 
уявлення про кампанію та сприяти 
впізнаваності бренду. Вона містить:



Статистика спецпроєкту

§ 30 018 разів прочитано 
матеріали

§ 20 606 унікальних читачів

§ 1,5 хв середній час читання

§ більшість користувачів читали 
російську версію сторінки

Стаття 1: Як правильно оформити 
неповнолітнього працівника — 13 538
Стаття 2: Трудовий чи цивільно-правовий договір: 
який варіант вибрати працівнику — 3454
Стаття 3: Як працівнику перевірити оформлення 
трудових відносин і сплату страхових внесків 
роботодавцем — 4500
Стаття 4: Що потрібно знати роботодавцю про 
працю вагітних жінок і працівників із дітьми —
3296

Стаття 5: Дистанційна робота: про що потрібно 
знати роботодавцю — 4062

Кількість унікальних читачів за статтями: 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pracevlashtuvannya-nepovnolitnih-dokladna-instrukciya-dlya-robotodavcya-za-kzpp-ukrajini-50183812.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/trudoviy-dogovir-i-civilno-pravova-ugoda-v-chomu-riznicya-kzpp-ukrajini-50185351.html?utm_content=set_lang
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-pereviriti-sviy-strahoviy-stazh-ta-splatu-yesv-onlayn-pfu-50186798.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kzot-ukrajini-2021-naym-i-vidpustki-dlya-vagitnih-i-pracivnikiv-z-ditmi-50188656.html?utm_content=set_lang
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kzot-ukrajini-distanciyna-robota-shcho-potribno-znati-robotodavcyu-50191247.html?utm_content=set_lang


4.3. Кампанія регіональних 
управлінь Держпраці
Матеріали 2020, що були розміщені регіональними управліннями 
Держпраці в межах інформаційної кампанії 2021



Постери, сітілайти, білборди* 

2293
постери у громадських місцях 
у тому числі у громадському транспорті

48
cітілайтів

101
білборд

* див. повний звіт у додатку







813 263
трансляцій відео-
та радіороликів

286
відеоточок у містах 

* див. повний звіт у додатку

Відео* 





Експлейнери* 

4421
експлейнер в онлайн ЗМІ

297
експлейнерів у друкованих ЗМІ

* див. повний звіт у додатку



Участь спікерів Держпраці в теле- і радіоефірах * 

208
виступів на радіо

210
виступів на телебаченні

* див. повний звіт у додатку



4.4 Співпраця з партнерами



Партнерство з ПФУ 1

§ Експлейнер, інфографіка та 
відео про електронну 
трудову книжку були 
розроблені у співпраці з 
ПФУ

§ розміщені на сайті та у 
соцмережах ПФУ: Facebook, 
YouTube, Twitter

https://www.pfu.gov.ua/2148441-elektronna-trudova-knyzhka-pro-shho-varto-znaty-robotodavtsyam-i-pratsivnykam/?fbclid=IwAR3yklREWL5d8NWFJdM9CNFwEksyWzfLkChLKISaJkHgl4hZwxbSMA_R8LU
https://www.facebook.com/watch/?v=226653766186862
https://www.youtube.com/watch?v=4KL2KOwhzSI


§ Експлейнер, інфографіка та відео про ЄСВ і 
трудовий стаж були розроблені у співпраці з 
ПФУ

§ розміщені на сайті та у соцмережах ПФУ: 
Facebook, YouTube, Twitter

Партнерство з ПФУ 2

https://www.pfu.gov.ua/2148216-yak-pereviryty-strahovyj-stazh-i-splacheni-vnesky-2/
https://www.pfu.gov.ua/2148333-yak-pratsivnyku-pereviryty-oformlennya-trudovyh-vidnosyn-i-splatu-strahovyh-vneskiv-robotodavtsem/?fbclid=IwAR3uyHuKk3KoOQvtKfA3kG2T0igNDSyCBlNx_cTEZhqpCEVKdkEjvOeRQeY
https://www.facebook.com/watch/?v=248375040515683
https://www.youtube.com/watch?v=EBMLvfAS9hE


Розповсюдження постерів через центри зайнятості

§ у 750 центрах зайнятості в 
24 областях України

§ на 125 великих 
підприємствах через 
обласні центри зайнятості 

1,19 млн
приблизне охоплення*

* дорівнює загальній кількості людей, що в 2021 р. проходили 
консультації в ЦЗ

Постери, розміщені у центрах 
зайнятості в 2020 році, продовжували 
набирати охоплення до 3 грудня 2021 р.



Публікація відео центрами зайнятості



4.5 Інтеграція в УСФР
XVI Український студентський фестиваль реклами,
просування відео студентів на Facebook сторінці Держпраці



• студенти 
• школярі старших 

класів 
• молоді працівники 

рекламних агенцій

Учасників 
фестивалю

Учасників номінації 
«Виходь на світло!»

Аудиторія 
16–25 років

XVІ Український студентський фестиваль 
реклами

• 47 вищих навчальних 
закладів

• з 24 регіонів України

37227+

• 22 роботи

• 18 закладів освіти по 
Україні



§ для поширення розуміння проблеми НП серед молоді 
кампанія «Виходь на світло!» приєдналася до XVI
Студентського фестивалю реклами

§ студентам було запропоновано бриф на розроблення 
анімаційного ролика, що роз’яснює проблему НП

§ обрано 4 найкращі відео й оголошено переможців

Партнерська номінація 
«Виходь на світло — декларуй працю!»

http://studfestival.com.ua/USFR_16_Temy_i_brify/
http://studfestival.com.ua/USFR_16_Pobediteli/


I місце: «Інший сценарій»

https://www.facebook.com/shd4Ukraine/videos/1593331264335039


II місце: «Баріста»

https://www.facebook.com/shd4Ukraine/videos/4935739216501638


ІІІ місце: «Що гарантує задекларована праця»

https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/videos/447256790076569


ІІІ місце: «Про дистанційну роботу»

https://www.facebook.com/dsp.gov.ua/videos/951424832420498


Просування відео студентів УСФР у Facebook

взаємодія

179

покази

181 461
сумарне охоплення

246 501
переходи за посиланням

62

Що гарантує задекларована праця

взаємодія

59

покази

78 839
переходи за посиланням

22

Про дистанційну роботу

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1



5. Результати дослідження 
ефективності кампанії
Оцінка рівня знання про незадекларовану працю та ефективності 

кампанії в порівнянні з 2020 



Дизайн дослідження

Жителі міст 50 тис.+ Чоловіки та жінки 
віком 18–55 років

Загалом проведено 
466 інтерв’ю

§ «білі комірці»
§ «сині комірці»
§ роботодавці

Метод: Опитування учасників онлайн-панелі через самозаповнення анкет



Обізнаність щодо теми «Незадекларована праця»

Зазначають, що добре 
обізнані про поняття НП

2021

53%

2020

47% «Білі комірці» N/A 55%

«Сині комірці» 45% 40%*

Роботодавці 53% 64%

Найбільший приріст рівня розуміння 
серед роботодавців

2020 2021

* зниження рівня обізнаності серед аудиторії «синіх комірців» 
знаходиться в рамках статистичної похибики і не є критичним, до 
того ж матеріали кампанії 2021 були більш зосереджені на 
аудиторії роботодавців, тому цього року аудиторія працівників була 
охоплена в меншій мірі порівняно з роботодавцями  



Третина цільової 
аудиторії вважає 
тему НП актуальною 
для себе 

30%

Найактуальніші топіки:

Актуальність теми «Незадекларована праця» у 2021

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Електронна трудова книжка

Відпустка, лікарняні, пенсія

Ризики НП для працівників

Дистанційна й надомна робота, договір

Штрафи за НП

Різновиди договорів

Розповсюдженість незадекларованої праці

Ризики НП для бізнесу

Як правильно оформити працівника

Правила працевлаштування неповнолітніх

Гарантії для вагітних та працівників із дітьми

Немає таких/інформації достатньо

Важко сказати



Рейтинг джерел інформації про НП, з якими 
контактувала аудиторія

50%

43%

36%

35%

26%

24%

21%

16%

15%

14%

14%

11%

10%

5%

5%

Інтернет-джерела

Соціальні мережі

Сайт Держпраці

Родичі, друзі, знайомі

Реклама по телебаченню

Реклама в інтернеті

Податкова

Центри зайнятості населення

Друковані видання

Сайти інших держорганів

Зовнішня реклама
Радіо

ЦНАПи

Заклади освіти

Профспілки

Канали інформації

§ Сайт Держпраці посідає третє 
місце як джерело інформації 
про незадекларовану працю

§ Популярність сайту як джерела 
значно зросла — з 20% у 2020 
році до 36% у 2021 році



Серед українців, що знайомі з темою НП, більше 
половини контактували з кампанією «Виходь на світло!»

Не контактували
66%

Контактували
34%

Не бачили
35%

Бачили матеріали 
кампанії
65%

«Білі комірці» N/A 35%

«Сині комірці» 26% 23%*

Роботодавці 31% 46%

Найбільший приріст інформаційної 
залученості серед роботодавців

2020 2021

* зниження рівня залученості серед аудиторії «синіх комірців» 
знаходиться в рамках статистичної похибики і не є критичним, 
до того ж матеріали кампанії 2021 були більш зосереджені на 
аудиторії роботодавців, тому цього року аудиторія працівників 
була охоплена в меншій мірі порівняно з роботодавцями  



Ефективність спільних зусиль Держпраці та Change 
Communication у комунікації 2021

18%

17%

22%

17%

22%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Дивилися ролики

Бачили плакати

Бачили матеріали

Дивилися ролики

Бачили інфографіку

Бачили матеріали

§ Упродовж 2021 року 
аудиторія контактувала 
як з новими 
матеріалами, 
розробленими Change 
Communications, так і 
з матеріалами 2020, що 
розповсюджували 
регіональні управління 
Держпраці

§ Матеріали 2021 та 2020 
майже однаково 
засвоєні аудиторією

Матеріали, розповсюджені 
Change Communications

Матеріали, розповсюджені 
регіональними управліннями Держпраці



Ефективність кампанії 2021 порівняно з 2020

§ Спостерігається 
накопичувальний ефект:
приріст охопленої аудиторії 
зріс до 29% у порівнянні з 
18% у 2020 році

§ У 2021 році комунікація 
рівномірно охопила всі 
цільові групи 

§ Найбільший приріст відбувся 
серед аудиторії 
роботодавців: 33% охоплених 
проти 19% у 2020 році

29%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Охоплені в 2021

Охоплені в 2020



Сприйняття матеріалів кампанії 2021

86%

73%

73%

71%

68%

63%

24%

Сюжет та ідею повідомлень і матеріалів легко 
зрозуміти

Такі повідомлення викликають бажання більше 
дізнатися про декларування праці

Мені подобаються ці рекламні матеріали

Завдяки цим матеріалам я дізнався(лась) щось нове про 
НП

Такі повідомлення та матеріали виділяються з загальної 
маси, запам'ятовуються

Те, що було показано та сказано в інформаційних 
матеріалах, актуальне для мене

Ці сюжети й повідомлення так часто показують, що 
вони мені вже набридли

Погоджуються з твердженнями



19%

15%

7%

6%

18%

21%

14%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Уточнити в роботодавця, чи задекларована 
моя праця

Наполягти, щоб моя праця була 
задекларована

Задекларувати/розпочати процес 
декларування праці моїх працівників

Перевірити, чи задекларована праця моїх 
працівників

Готовність до дій у порівнянні з минулим роком

§ Найбільше зросла мотивація у роботодавців (більш ніж утричі), зокрема готовність 
перевірити, чи всі працівники оформлені належним чином

§ Серед працівників зросла мотивація наполягати на декларуванні трудових відносин, 
мотивація перевірити чи задекларовані трудові відносини залишилася на рівні минулого року

Роботодавці

Працівники

2020 2021

2020 2021



Висновки про ефективність кампанії за результатами 
кількісного дослідження
1. 53% опитаних вважають, що добре обізнані про НП, 30% вважають цю 

тематику актуальною для себе. Значний приріст даних показників у 
порівнянні з минулим роком спостерігається серед 
керівників/роботодавців

2. Можна відзначити зростання якісних показників знання про НП:
§ частіше з/п «у конвертах» вважається проявом незадекларованих 

трудових відносин 
§ актуальними для аудиторії у 2021 р. були такі теми: електронна 

трудова книжка, різновиди договорів тощо
§ зростає актуальність сайту Держпраці як джерела інформації про НП

3. Кампанія 2021 року охопила 29% аудиторії, що перевищує результати 
минулої кампанії. Всі матеріали сприймаються як зрозумілі та цікаві, 
складнощів або недоліків не виявлено



6. Рекомендації з 
продовження кампанії 
«Виходь на світло!»



Рекомендації щодо продовження кампанії «Виходь на 
світло!»
Продовжувати комунікацію теми незадекларованої праці за наступним чином:
§ запускати сплановані хвилі кампанії 2 рази на рік, кожні 6 місяців, через усі доступні 

канали: зовнішня і внутрішня реклама, канали державних установ та партнерів, ТБ і радіо 
за соціальною квотою, робота з медіа;

§ між хвилями, підтримувати присутність теми в інфопросторі завдяки активній роботі 
преслужб: 
1. створювати свої або використовувати ситуативні інфоприводи для участі спікерів-експертів 

Держпраці у теле- та радіоефірах. Не менше ніж 2 ефіри щомісяця 
2. створювати свої або використовувати ситуативні інфоприводи для коментарів спікерів-експертів 

Держпраці у друкованих та онлайн-медіа. Не менше ніж 2 коментарі щомісяця 
3. забезпечити участь спікерів-експертів Держпраці в галузевих заходах і заходах партнерів. Залежно 

від графіка заходів
4. повторювати пости з інфографікою та відео на Facebook сторінках територіальних органів 

Держпраці. Не менше ніж 1 пост на тиждень
5. створити новий канал на YouTube Держпраці та наповнювати його наявними відео
6. активно працювати в соцмережах із коментарями: давати експертні відповіді на запитання 

користувачів
7. розповсюджувати в медіа й постити на Facebook сторінках історії успіху малого та середнього 

бізнесу, який працює прозоро. Не менше ніж 1 публікація на місяць
8. залучати аудиторію студентської молоді через співпрацю з Українським студентським фестивалем 

реклами або через інші активності



Додаток: Звіт кампанії регіональних управлінь Держпраці

Області
Виступів на 

ТБ
Виступів
на радіо

Експлейнерів у 
друкованих 

ЗМІ

Експлейнерів на 
Інтернет 
ресурсах

Ролики на 
моніторах 

(точки)

Кількість 
трансляцій 

роликів всього
Білборди Сітілайти Постери

1 ВIННИЦЬКА 8 21 17 157 6 685 10 250
2 ВОЛИНСЬКА 5 3 0 72 5

3 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 15 30 20 186 13 1369 11 2 450

4 ЖИТОМИРСЬКА 5 3 4 105 1 6 10
5 ЗАКАРПАТСЬКА 10 4 5 344 1 100

6 ЗАПОРIЗЬКА 6 4 1 157 6 1068 2 5 153

7 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 6 3 10 82 6 590 4 4

8 КИЇВСЬКА 5 2 3 68 2 2 33
9 КIРОВОГРАДСЬКА 4 6 2 102 6 40 2 200

10 ЛЬВIВСЬКА 4 5 1 81 2 96 2

11 МИКОЛАЇВСЬКА 4 4 7 167 5 1200 4
12 ОДЕСЬКА 27 16 25 546 7 6720 7

13 ПОЛТАВСЬКА 11 20 10 278 41 72 0036 1 100

14 РIВНЕНСЬКА 17 14 5 550 75 630 10
15 СХІДНЕ 29 31 64 438 17 62 806 5 30

16 СУМСЬКА 10 7 6 162 2 540 1 2 10

17 ТЕРНОПIЛЬСЬКА 4 3 10 350 12 7560 10 5 20
18 ХАРКIВСЬКА 5 2 52 46 6331 3 2 105

19 ХЕРСОНСЬКА 9 8 13 61 0

20 ХМЕЛЬНИЦЬКА 15 7 75 157 5 425 8 5 30
21 ЧЕРКАСЬКА 2 6 2 96 23 2494 1 5 95

22 ЧЕРНIВЕЦЬКА 4 3 175 5 655 2 3 500

23 ЧЕРНIГIВСЬКА 5 6 17 35 1 10 4 5 230

ВСЬОГО 210 208 297 4421 286 81 3263 101 48 2293


