
 
 

Бриф на розроблення креативних робіт 

Номінація «Україна працює!» 

 

1. Хто? Що? Коли? 

Конкурс на кращі студентські ролики і плакати в межах 17-го Українського студентського фестивалю 
реклами 

 

Теми в межах номінації: 

• Працюй легально – підтримай країну! 

• Працюй безпечно – врятуй життя в часи війни! 

 

Термін приймання конкурсних робіт: 10 листопада 2021 р. 

 

Організація-ініціатор номінації: 

Проєкт МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», що фінансується 
ЄС, спільно з Державною службою України з питань праці. 

 

2. Ключова інформація про конкурс 

 

Цілі конкурсу: 

1. Сприяти підвищенню обізнаності щодо проблеми незадекларованої праці в Україні та поглибити 
рівень знань про переваги задекларованої праці, права працівників та ризики незадекларованих 
трудових відносин через конкретні приклади. 

2. Підвищити обізнаність теперішніх і майбутніх роботодавців і працівників щодо переваг безпечних 
та здорових умов праці. 

 

Цільова аудиторія креативних матеріалів: 

Працівники, роботодавці, молодь.  

 

3. Завдання 

1. Обрати одну з двох тем номінації: «Працюй легально – підтримай країну!», «Працюй безпечно – 
врятуй життя в часи війни!». 

2. Придумати ключове комунікаційне повідомлення, яке можна використати для досягнення 
зазначених вище цілей. 

3. На основі повідомлення створити відеоролик та/або плакат, який у креативній формі доносить 
ключове повідомлення до цільової аудиторії. 

4. У кінці ролика (внизу плаката) вказати посилання на сайт з докладнішою інформацією за темою: 
http://pratsia.in.ua/ 

Ключові повідомлення мають стосуватися позитивного впливу декларування праці на економіку 
України, стабільшість бізес-діяльності, а безпечні умови праці важливі життя і безпеки працюючої 
людини. 



 
 
 

 

Де та як ролик і плакат будуть розміщуватися: 

Соціальні мережі Facebook та YouTube, сайт Проєкту МОП. 

 

Формат: 

Ролик: 2D анімація у форматі кепшн-відео або ігрове відео (з титрами), до 30-60 сек, mp4 

УВАГА! Коротші за тривалістю відео (в ідеалі до 30 сек), при інших рівних умовах, можуть отримати 
вищий бал.  

Плакат: формат А4, pdf 

 

Мова: Українська 

 

Референси для натхнення й ознайомлення з темою: 

 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=L3smL9FstV8 

https://www.youtube.com/watch?v=h-_j3OLsoDE 

https://www.youtube.com/watch?v=OHY2yuwWs0Q (англійською) 

https://www.youtube.com/watch?v=EHiayLq6EJA (англійською) 

https://www.youtube.com/watch?v=kgoP391mgYA (французькою) 

https://youtu.be/FYIu8mc4RaU (французькою) 

https://www.youtube.com/watch?v=s0CGgjQOC00 (англійською) 

https://www.youtube.com/watch?v=URVdpjb9454 (англійською) 

 

Плакати (англійською) 

https://www.safetypostershop.com/category/safety-slogans/ 

https://in.pinterest.com/pin/341007003016441555/ 

https://in.pinterest.com/pin/724164815052194542/ 

https://in.pinterest.com/pin/567312884287409481/ 

 

Додаткова інформація: 

Сайт Проєкту «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» 

Дослідження щодо незадекларованої праці в Україні 

Матеріали комунікаційної кампанії «Виходь на світло!» 

Переможці Українського студентського фестивалю реклами 2021 

Інтерв'ю з переможцями 2021 року 

Кращі студентські відео про незадекларовану працю у 2020 і 2021 роках 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3smL9FstV8
https://www.youtube.com/watch?v=h-_j3OLsoDE
https://www.youtube.com/watch?v=OHY2yuwWs0Q
https://www.youtube.com/watch?v=EHiayLq6EJA
https://www.youtube.com/watch?v=kgoP391mgYA
https://youtu.be/FYIu8mc4RaU
https://www.youtube.com/watch?v=s0CGgjQOC00
https://www.youtube.com/watch?v=URVdpjb9454
https://www.safetypostershop.com/category/safety-slogans/
https://in.pinterest.com/pin/341007003016441555/
https://in.pinterest.com/pin/724164815052194542/
https://in.pinterest.com/pin/567312884287409481/
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_831898/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_833583/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_739393/lang--uk/index.htm


 
 
Довідкова інформація: 

17usfr@ukr.net, м. т. + 38 050 343 43 21 


