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Список використаних скорочень
• НП — незадекларована праця

• ДСП — Державна служба з питань праці

• ФПУ — Федерація професійних спілок України

• КВПУ — Конфедерація вільних профспілок України 

• ФРУ — Федерація роботодавців України

• КРУ — Конфедерація роботодавців України

• ДСЗ — Державна служба зайнятості

• ДФС — Державна фіскальна служба

• МОН — Міністерство освіти і науки

• МСП — Міністерство соціальної політики

• ЦНАП — Центр надання адміністративних послуг

• УСФР — Український студентський фестиваль реклами

• ЦА — цільова аудиторія

• OOH — (англ.) Out of Home placement — зовнішнє розміщення
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Про кампанію
комунікаційні цілі | комунікаційна стратегія | структура кампанії | план 

| основні результати



Комунікаційні цілі

Сприяти підвищенню 
обізнаності щодо 
проблеми 
незадекларованої праці

Почати формування 
базового рівня розуміння 
проблеми потенційними 
цільовими групами

1 2



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 медіа-поле експлейнерами щодо незадекларованої праці, 
ризиків та штрафів для роботодавців і 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 забезпечує 

працівнику трудові 

та соціальні права

Задекларована 

праця дає 

роботодавцю 

можливості для 

розвитку

Штраф за 

використання 

незадекларованої 

праці

Незадекларована 
праця — проблема 

в Україні 

для всіх аудиторій для працівників для роботодавців

теми для різних рекламних матеріалів



Структура кампанії за каналами

Інформаційна платформа кампанії — сайт Державної служби з питань праці*

Діджитал  

• Google search

• Реклама відео в 

Youtube

• Реклама відео у 

Facebook

ТБ+Радіо

• Відеоролики за соц. 

квотою

• Аудіоролики за соц. 

квотою  

Внутрішня реклама

• Реклама відео у 

потягах «Інтерсіті»

Канали державних 

органів і соціальних 

партнерів 

• розміщення постерів

• розміщення відео

• розміщення банерів

* сторінка Подолання незадекларованої праці на dsp.gov.ua

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


Етапи кампанії

Січень–квітень 2020

Фаза І Фаза ІІ

1. Виробництво матеріалів (4 відеоролика, 

3 аудіоролика, 3 плакати, інфостенд і 

наліпка)

2. Створення розділу НП на сайті ДСП

3. Розміщення роликів у «Інтерсіті»

4. Діджитал-кампанія

5. Розповсюдження матеріалів через 

стейкхолдерів (ЦНАП, ФПУ, Служба 

зайнятості, КРУ, МОН)

1. Виробництво 1 та адаптація 3 анімаційних роликів

2. Продовження діджитал-кампанії

3. Розроблення буклетів для працівників і роботодавців

4. Оновлення 5 експлейнерів і 9 інфографік

5. Спецпроєкт на NV.ua

6. Підготовка та розміщення 2 історій на 24tv.ua

7. Додаткове розповсюдження матеріалів через 

стейкхолдерів (Податкова, Мінсоц, ВНЗ, КВПУ) 

8. Розміщення роликів на радіо і ТБ за соц. квотою

9. Інтеграція в УФСР

10. Консультації щодо зв’язків із медіа та роботи з 

медіа-моніторингом для пресслужби Держпраці 

Травень–грудень 2020



Основні результати

500 000

883 631

2 200 000

116 685

медіа-кампанія

діджитал-кампанія

розміщення через 
стейкхолдерів

спецпроєкти

3,7+ млн
загальне охоплення*
кампанії

За інструментами

* охоплення визначено без урахування сітілайтів у Києві, розміщення у відділеннях Податкової, ЦНАП і ТБ/радіо за соц. квотою, оскільки дані були відсутні



Основні результати — ефективність кампанії

48% працівників готові вимагати декларування своїх трудових відносин

7% роботодавців готові перевірити правильність оформлення працівників

Серед охопленої ЦА (3,7 млн) сприйняття було позитивним: 

▪ 62% повідомили, що дізналися більше про НП

▪ 52% вважають інформацію кампанії корисною для себе



Висновки про ефективність кампанії за результатами 
кількісного дослідження

• Поняття НП стає більш розповсюдженим і вірно інтерпретується більшістю
обізнаної аудиторії. Найбільші острахи стосуються захисту прав працівників і 
гарантій безпеки праці

• Загалом, враховуючи канали, які було використано для комунікації кампанії 
«Виходь на світло!», її можна оцінити як успішну: рівень охоплення складає 18% 
працездатного населення України 

• Реалізація кампанії в цілому позитивно сприйнята аудиторією

• У профілі охоплених комунікацією вища частка чоловіків, молоді (18–23 років) і 
тих, хто декларує вищий рівень обізнаності про НП

• Комунікація найбільш позитивно вплинула на «синіх комірців», для яких 
декларування праці є потенційно більш корисним, тоді як роботодавці сприймають 
її як менш релевантну для себе

• У подальшій комунікації, якщо важливо акцентувати підтримку міжнародних 
донорів, варто додатково у відеоматеріалах проговорювати їхні назви



Виробництво 
інфоматеріалів

відео | аудіо | постери | стенд | наліпки | брошури



Відео
Анімаційні ролики, 30 і 15 сек, що розкривають ключові меседжі кампанії

Ролик 1. Незадекларована праця — це проблема в Україні

Ролик 2. Незадекларована праця не захищає ваші трудові 

та соціальні права

Ролик 3. Незадекларована праця не захищає від 

штрафу

https://www.youtube.com/watch?v=qi2YfR6XiVc
https://www.youtube.com/watch?v=L3smL9FstV8
https://www.youtube.com/watch?v=DPYOmRYGBwM


Ролик 4. Задекларована праця відкриває 

можливості для бізнесу

Ролик 5. Як правильно задекларувати працівника

Відео
Анімаційні ролики, 30 і 15 сек, що розкривають ключові меседжі кампанії

https://www.youtube.com/watch?v=h-_j3OLsoDE
https://www.youtube.com/watch?v=7NRyQA1EAkg


Аудіо

Незадекларована праця — це проблема в Україні

Незадекларована праця не захищає трудові та соціальні права

Незадекларована праця не захищає від штрафу



Інформаційні постери
формати А3 та А1 для трьох аудиторій, загальний наклад 6500 прим.

для працівників для роботодавців для великого бізнесу



Стенд
інформаційний стенд-ширма 200х180 для галузевих заходів



Наліпки
позначки для бізнесу, який працює прозоро; діаметр 10 см, наклад 2000 шт. 



Інформаційний буклет для працівників
Євроформат (ліфлет), наклад 10 000 прим.



Інформаційний буклет для роботодавців
Євроформат (ліфлет), наклад 10 000 прим.



Розповсюдження 
інфоматеріалів

медіа | діджитал | стейкхолдери | інші заходи



1. Медіа-кампанія
Ролики у вагонах «Інтерсіті» | ТБ і радіо за соц. квотою



Медіа-розміщення у вагонах «Інтерсіті»

інформаційний матеріал:

період:

кількість моніторів:

4 відео (30 сек)

Лютий–березень

540

500 000 загальна кількість охоплених пасажирів



Напрямки потягів

➢ Дарниця, Київ — Львів

➢ Київ — Харків

➢ Київ — Дніпро — Покровськ

➢ Київ — Дніпро — Запоріжжя

➢ Київ — Костянтинівка

➢ Київ — Одеса (через Жмеринку)

➢ Київ — Перемишль (через Святошин, Коростень, 
Підзамче, Львів)

➢ Київ — Перемишль (через Вінницю, Хмельницький, 
Тернопіль, Львів)



Фотозвіт
розміщення у 
вагонах 
поїздів



Розміщення роликів за соціальною квотою

4 відеоролики розміщено на національних каналах за соц. квотою:

1. ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» — липень–
серпень 2020

− UA:перший

− UA:культура

− 23 регіональних канали (включно з Кримом)

2. Громадське ТБ — липень-вересень 2020

Громадське Радіо — жовтень–листопад 2020

3 аудіоролики розміщено на радіо за соц. квотою:



Розміщення за соц. квотою на регіональних каналах 
завдяки територіальним управлінням ДСП

відео розміщені на   

51 ТБ-каналах*
у 16 регіонах

аудіоролики розміщені на 

44 радіостанціях* 
у 12 регіонах

* для отримання додаткової інформації дивіться Додаток 1–3

відео, аудіо та 
постери розміщені у

3 містах* в якості
OOH



2. Діджитал-кампанія
Facebook | YouTube | Google search | банерна реклама



Період кампанії
Лютий–грудень 2020

Вхідні 

дані

Ціль
інформування якомога більшої 

кількості інтернет-користувачів 

щодо НП

Інструменти
Programmatic закупівлі, пошукова 

реклама в Google, YouTube відео, 

реклама у Facebook



Детальніше про інструменти

Google пошук — пошукова реклама розділу «Подолання НП» 
на сайті ДСП в Google пошуку

Банерна реклама — розміщення банерів із таргетингом на 
працівників і роботодавців через Google Ads

YouTube реклама без пропуску — промо 5 відеороликів 
тривалістю 15 сек без можливості пропуску

Facebook пост — промо постів із 5 відеороликами на Facebook 
Держпраці та Facebook інформер — відео з кнопкою переходу 
на сайт ДСП



Сторінка Подолання НП
на dsp.gov.ua

Спецпроєкт на NV.ua

реклама

запити російською

Структура діджитал-кампанії

Промо постів 
із відео

Інформер Відео без 
пропуску

Банерна реклама 
на сайтах

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


Календар діджитал-кампанії

Інструменти Лют Бер Квіт Трав Черв Лип Сер Вер Жов Лис Груд

Google пошук

Youtube відео без 

пропуску

Facebook інформери 

з 4 відео

Facebook пости 

з 4 відео

Facebook інформер

із відео №5

Facebook пост 

із відео №5

Facebook

голосування

Facebook пости про 

статті на 24.ua

Programmatic



Охоплення діджитал-кампанії
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Охоплення за інструментами

Унікальні користувачі

Джерело даних: Google ADS, Facebook ads campaign

загальна кількість 

унікальних користувачів,

охоплених за період 

діджитал-кампанії

883 631



Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

Географія розподілу користувачів

4,708

5,814

6,205

6,825

7,156

8,575

9,708

10,547

13,500

80,526

Vinnytsia Oblast

Poltava Oblast

Donetsk Oblast

Zaporizhia Oblast

Kyiv Oblast

Odessa Oblast

Lviv Oblast

Kharkiv Oblast

Dnipropetrovsk Oblast

Kyiv city

ТОП-10 областей за використанням dsp.gov.ua

▪ 95,07% відвідувачів сайту проживають на території України. Крім того, сайт 
відвідують користувачі із США (2,75%), Польщі (0,33%), Росії (0,26%) та Німеччини 
(0,23%), що може бути пов’язано з використанням користувачами VPN



Аудиторний портрет сайту dsp.gov.ua

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

30%

70%



• сторінку «Подолання незадекларованої 

праці» відвідало 11 707 користувачів, які 

безпосередньо прийшли з рекламного 

трафіку

• середня тривалість сеансу 50 сек означає, 

що користувачі дійсно читали матеріали —

за статистикою Google, середня тривалість 

сеансу для інформаційних сторінок — 1,5 хв

Користувачі

11 707

Сеанси

23 626
Сторінок/сеанс

1,4

Серед. трив. сеансу

00:00:50

Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

Огляд сторінки «Подолання НП»

126

1,411
1,110

878

2,001

592
782

420

3,166

1,432

Лютий Березень Квітень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Трафік у період рекламної кампанії



Джерело даних: Google Analytics UA-158639140-1

Перегляди сторінки НП та контенту

Назва Користувачі Перегляди

Сторінка Подолання незадекларованої праці 10 259 15 517

Експлейнер 2
Задекларована праця = трудові і соціальні 

права
5271 6830

Експлейнер 3
Не декларуєте працівників — сплатіть 

штраф!
1527 2257

Експлейнер 1
Незадекларована праця в Україні — погано 

для всіх
1244 1915

Експлейнер 5 Як правильно оформити працівника 895 1278

Експлейнер 4
Задекларована праця допомагає розвивати 

бізнес
358 465



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 в YouTube

5 роликів по 15 сек без можливості пропуску

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



YouTube результати

534 397 

297 000 

кількість показів

охоплення

510 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 «Задекларована праця гарантує розвиток 

бізнесу», що вказує на підвищений попит на інформацію з боку роботодавців



Реклама у Facebook. Роз’яснення показників

Реклама у Facebook працювала з використанням наступного інструменту:

▪ Facebook пост мав 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

▪ покази — скільки разів рекламне повідомлення було показане за період 
кампанії

▪ охоплення — кількість людей, що побачили повідомлення. Охоплення 
завжди в декілька разів менше 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

▪ залучення — кількість дій, які користувач виконав після того як побачив 
наше повідомлення (лайки, репости, коментарі, перегляди відео)



Пост 1. НП — це проблема в Україні

залучення

2664
переходи за посиланням

55

покази

517 923
охоплення

324 865



Пост 2. НП не захищає ваші трудові та соціальні права

залучення

2479
переходи за посиланням

452

покази

517 923
охоплення

264 216



Пост 3. Незадекларована праця не захищає від штрафу

залучення

3873
переходи за посиланням

130

покази

517 923
охоплення

272 981



Пост 4. Задекларована праця гарантує розвиток бізнесу

залучення

2075
переходи за посиланням

21

покази

517 923
охоплення

260 666



Пост 5. Як задекларувати працівника

залучення

352
переходи за посиланням

129

покази*

68 051
охоплення

28 213

* пост опубліковано в листопаді. Промо тривало 1,5 місяці 



3. Робота зі стейкхолдерами
online та indoor розміщення



Розміщення на сайті Федерації профспілок України



Розміщення на Facebook ФПУ



Розміщення на Facebook Конфедерації вільних профспілок 
України



Розміщення на сайті
Конфедерації 
роботодавців України



Розміщення на Facebook КРУ



Розміщення на сайті МОН



Розміщення у 
Facebook
Міністерства 
соціальної 
політики



Розміщення на сторінках ВНЗ



Розміщення на сторінках ВНЗ



Розміщено близько 6500 постерів через партнерські 
організації

▪ Федерація профспілок України — 3000 шт

▪ Конфедерація вільних профспілок України — 100 шт

▪ Державна служба зайнятості — 1625 шт

• центри зайнятості

• великі підприємства

▪ Об’єднані громади — 712 шт

• ЦНАП

• сільради

• локальні центри зайнятості

• локальні відділення Податкової служби

▪ Державна фіскальна служба — 1003 шт



Розміщення постерів
в організаціях ФПУ

▪ 2000 шт. у первинних організаціях у 24 
регіонах України

▪ 500 шт. в асоційованих організаціях

▪ 500 шт. у вищих навчальних закладах через 
профспілку працівників освіти

Розміщення постерів
в організаціях КВПУ

▪ 100 шт. у членських організаціях по Україні

100 000

приблизне

охоплення*

приблизне

охоплення*

* дорівнює кількості людей, що працюють на підприємствах, де є профспілки, 
включно із самими профспілками

100 000



Розміщення 
постерів у 
центрах 
зайнятості

▪ у 750 первинних 
організаціях у 24
областях України

▪ на 125 великих 
підприємствах 
через обласні 
центри зайнятості 

2 млн приблизне 
охоплення*

* дорівнює загальній кількості людей, 
що в 2020 р. проходили консультації в 
ЦЗ хоча б один раз



Розміщення постерів 
в ОТГ

▪ 82 у первинних відділеннях 
ЦНАП

▪ 100 у сільських та міських 
радах

▪ близько 100 в 
інших локальних інституціях: 
центрах соціальної 
допомоги, податковій, 
центрах зайнятості тощо



ASCs

Вільне розміщення

▪ деякі установи розміщували 

матеріали на власний розсуд

▪ наприклад, декілька сітілайтів

було розташовано в Києві



4. Cпецпроєкт 
Новое Время



Мета проєкту

▪ Задовільнити попит на російськомовний контент за темою НП користувачами 
Google пошуку, які шукають контент в Україні російською мовою*

▪ Запобігти споживанню російськомовними українцями контенту, що має 
походження з Російської Федерації

Спецпроєкт реалізовано російською та українською мовами на базі 
експлейнерів щодо НП, розміщених на сайті ДСП

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

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


Чому «Новое Время»?

▪ у ТОП-10 найпопулярніших 
новинних сайтів України 

▪ охоплення 21,9 млн щомісяця

▪ 550 000 активних користувачів 
щотижня

▪ 58% жінки, 42% чоловіки

▪ 66% — віком 25–54 роки

▪ управлінці, підприємці,топ-
менеджери, експерти

▪ високий і середній рівень доходу and

Аудиторія

Це одне з найбільш популярних онлайн-медіа в Україні з російськомовним 
контентом



Спецпроєкт можна знайти:

▪ у розділі «Спецпроєкти»

▪ у стрічці новин

▪ через промо 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


Брендована сторінка проєкту, 
містить:

▪ короткий опис

▪ 5 прев’ю статей з описами

▪ кожне прев’ю містить відео 

відповідно до теми матеріалу



Динаміка лендінгу під час проєкту (серпень–вересень)

• 1520 унікальних користувачів

• 1:07 хв середній час, проведений на головній сторінці проєкту

• більшість користувачів читали російську версію сторінки

Зазвичай користувачі заходять на статтю через стрічку новин або вбиваючи
ключові слова в Google пошуку. Завдання лендінгу — дати читачеві загальне
уявлення про кампанію та сприяти пізнаваності бренду

Статистика головної сторінки



Стаття 1: Чому НП — це погано для всіх?

▪ 90 718* переглядів

▪ 73 990 унікальних переглядів
(охоплення)

▪ 2853 переходи в Google пошук

▪ дає загальну інформацію про 
НП: класифікацію, статистику, 
загрози

▪ 4 інфографіки

* кількість переглядів, що відображається на сайті  NV.ua, може 
відрізнятись. Статистика GA є більш точною

https://nv.ua/ukraine/events/trudovoy-dogovor-i-nelegalnaya-rabota-kogda-nuzhno-oformlyat-otnosheniya-novosti-ukrainy-50101071.html


Стаття 2: Як задекларована праця захищає ваші трудові 
та соціальні права?

▪ переваги задекларованих 
трудових відносин для 
працівників

▪ 2 інфографіки

▪ 15 306 переглядів

▪ 11 241 унікальних переглядів
(охоплення)

▪ 2493 переходи в Google пошук

https://nv.ua/ukraine/events/trudovoy-dogovor-zashchita-trudovyh-i-socialnyh-prav-rabotnikov-novosti-ukrainy-50101311.html


Стаття 3: Як задекларована праця допомагає розвивати 
бізнес? 

▪ переваги задекларованих 
трудових відносин для 
роботодавців 

▪ 1 інфографіка

▪ 19 146 переглядів

▪ 9987 унікальних переглядів
(охоплення )

▪ 3619 переходів у Google 
пошук

https://nv.ua/ukraine/events/trudovoy-dogovor-s-rabotnikom-preimushchestva-i-osobennosti-novosti-ukrainy-50103429.html


Стаття 4: Не декларуєте працівників — сплатіть штраф!

▪ як проводиться інспекція 
трудових відносин, актуальні 
штрафи за використання НП 

▪ 1 інфографіка

▪ 13 177 переглядів

▪ 9326 унікальних переглядів
(охоплення)

▪ 934 переходи в Google пошук

https://nv.ua/ukraine/events/gosudarstvennaya-sluzhba-po-voprosam-truda-proveryaet-kak-biznes-vypolnyaet-trudovoe-zakonodatelstvo-50105441.html


Стаття 5: Як правильно оформити працівника

▪ коли і як декларувати трудові 
відносини з працівниками 

▪ 1 інфографіка

▪ 6169 переглядів

▪ 4435 унікальних переглядів
(охоплення)

▪ 81 перехід у Google пошук

https://nv.ua/ukraine/events/pravilno-oformit-rabotnika-sovety-specialista-novosti-ukrainy-50105646.html


5. Публікація історій у медіа
24 tv.ua



Мета публікацій

▪ Заповнити брак емоційних історій 
щодо НП в інфопросторі Щоб інформувати широку 

аудиторію щодо ризиків НП та 
переваг ЗП, було обрано 
емоційний формат «історія героя 
+ коментар експерта Держпраці»



Чому 24tv.ua?

▪ у ТОП-10 найпопулярніших 
новинних сайтів України 

▪ 10,8 млн унікальних
користувачів щомісяця за 
даними Google Analytics

▪ 47% жінки, 53% чоловіки

▪ 61% — віком 25–49 роки

Аудиторія

Це одне з найбільш популярних онлайн-медіа в Україні



Історія №1*

▪ брендована лого кампанії «Виходь 
на світло!» емоційна історія про 
ризики працевлаштування без 
трудового договору

▪ роз’яснювальний коментар експерта 
Держпраці

▪ містить відео відповідно до теми 
матеріалу

* Працювати без трудового договору – це як грати з вогнем

3695 переглядів

https://news.24tv.ua/pratsyuvati-bez-trudovogo-dogovoru-tse-yak-grati-novini-ukrayini_n1485822?fbclid=IwAR1uCsO8QWDEGSSakhClmWw2C82bK66o75Sq5R_XYOVbHjAnm2kPU9bjmAM


Історія №2*

▪ брендована лого кампанії «Виходь 
на світло!» емоційна історія про 
порушення прав працівника 
роботодавцем

▪ роз’яснювальний коментар експерта 
Держпраці

▪ містить відео відповідно до теми 
матеріалу

*Працюєш за трьох, а заробляєш за одного

4191 перегляд

https://novyny.24tv.ua/pratsyuyesh-za-troh-zaroblyayesh-za-odnogo_n1498443


6. Інтеграція в УСФР
XV Український студентський фестиваль реклами,

голосування за краще відео студентів



▪ для поширення розуміння проблеми НП серед молоді кампанія 
«Виходь на світло» приєдналася до XV Студентського фестивалю 
реклами

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

▪ 20 листопада 2020 р. оголошено переможців

▪ обрано 3 найкращі відео з 22 для подальшої роботи кампанії

Партнерська номінація 
«Виходь на світло — декларуй працю»

http://studfestival.com.ua/USFR_15_Temy_i_brify/
http://studfestival.com.ua/USFR_15_Pobediteli/


• студенти 

• школярі старших 
класів 

• молоді працівники 
рекламних агенцій

Учасників 
фестивалю

Учасників номінації 
«Виходь на світло»

Аудиторія 
16–25 років

XV Український студентський фестиваль 
реклами

• з 24 регіонів України

47800

• 22 роботи

• 9 закладів освіти по 
Україні



3 найкращі роботи студентів обрано для голосування у 
Facebook Держпраці з промо



І місце — «Ти не робот!»

Реакції

586

Коментарі

41

Залученість

3567

6464

Охоплення

Кліки на 

посилання

22

https://www.youtube.com/watch?v=qAfsV-xsICQ


ІІ місце — «Це не лише папірець!»

Реакції

312

Коментарі

11

Залученість

2950

5599 

Охоплення

Кліки на 

посилання

27

https://www.youtube.com/watch?v=wqj8q8B0bWY


ІІІ місце — «Задекларовано — застраховано»

Реакції

47

Коментарі

1

Залученість

3075

5883

Охоплення

Кліки на 

посилання

10

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


Переможців нагороджено під час прямої трансляції

охоплення

2676

залучено глядачів

102



Переможці голосування отримали відзнаку від 
проєкту ЄС-МОП



Консультації 
пресслужби Держпраці 
контент-план | медійні можливості | історії | медіа-моніторинг



Консультації з просування теми НП у медіа

Мета — допомогти пресслужбі Центрального апарату Держпраці
зміцнити ресурс із просування теми НП у медіа 

Теми проведених консультацій за липень–грудень 2020:

1. Як скласти контент-план

2. Як створити медійні можливості

3. Як обрати кейс і формат для емоційної історії: пошук кейсів був 
організований за участі пресофісу ДСП

4. Історії були написані із залученням експертизи Департаменту праці 
ДСП

5. Як налагодити відносини з медіа

6. Як організувати моніторинг медіа і як його використовувати



Результати дослідження 

ефективності кампанії
Оцінювання рівня знання поняття НП та ефективності кампанії 



Для оцінювання знання поняття НП та ефективності 
кампанії було проведено дослідження шляхом онлайн-
анкетування

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

Загалом проведено 
444 інтерв’ю

257 — працівників

126 — роботодавців

61 — тимчасова неповна 

зайнятість



Знання терміну «Незадекларована праця»

Зазначають, що обізнані про 
поняття НП

47%

Розуміють термін НП як:

43%

37%

16%

Неофіційне працевлаштування

Ухилення від сплати податків

Наявність з/п в конвертах

Вважають тему актуальною 
для себе

31%



Серед українців, що знайомі з темою НП, більше половини 
контактували з кампанією

Найпопулярніші джерела 
отримання інформації про НП 
серед охопленої аудиторії

▪ сайт dsp.gov.ua

▪ сайти інших органів влади

Не контактували
73%

Контактували
27%

Не бачили
46%

Бачили матеріали кампанії
54%

▪ заклади освіти

▪ сайт dsp.gov.ua

Для аудиторії 18-23 роки



Засвоєння інформації про НП

Негативні наслідки НП, на думку 
аудиторії

Відсутність трудового стажу 

Відсутність компенсації у разі 
хвороби або нещасного випадку

Відсутність соціальних гарантій 

Неможливість захистити свої 
права та інтереси перед 

роботодавцем

Скорочення надходжень до 
бюджету та фондів соціального 

страхування 

Нестача коштів для надання 
державних послуг, пенсій, 

лікарняних

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Переваги задекларованих трудових 
відносин, на думку аудиторії

Наявність офіційного трудового 
стажу

Захист прав працівників: 
наприклад, оплачувані 

лікарняні, контроль умов праці

Регулярна заробітна плата
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Оцінювання ефективності комунікації

▪ хоча б один із проявів рекламної кампанії (логотип, зовнішня реклама або 
відеоролики) бачили 18% ЦА

▪ серед наймолодшої ЦА (18–23 роки) цей показник удвічі вищий (36%)
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Побачений хоча б 1 із 3 матеріалів (логотип, постер, 
відео)

Відео

Друкована реклама

Логотип

Респонденти, що бачили матеріали кампанії



Рейтинг джерел інформації про НП, з якими контактувала 
аудиторія

До найбільш популярних 
каналів, через які ЦА 
контактувала з кампанією, 
належать:
• Сайт Державної служби з 

питань праці (46%) 
• Центри зайнятості населення 

(30%)
що значно вище за показники 
цих каналів як джерел 
інформації про 
незадекларовану працю взагалі 
(20% та 15%, відповідно)
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Розуміння відеороликів

▪ з відеороликів ЦА зчитала лише базову 
настанову: потрібно декларувати працю й 
офіційно працевлаштовуватися

▪ кожне з 4 повідомлень із підказкою 
повністю донесене до 
68–75% ЦА, усі чотири одночасно — до 55% 
ЦА; нижча доля серед роботодавців — 40%



Сприйняття відеороликів
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Відеоролики в цілому позитивно сприйняті аудиторією (частка позитивних оцінок за кожним 
із параметрів — не менше 52%) і найбільше сприймаються як зрозумілі (84%) 

Лише чверть зазначила, що їх показують занадто часто (частота діджитал-кампанії 
становила в середньому 4,4 рази на одну людину)



Готовність до дій
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Готові уточнити в роботодавця, чи їхні відносини 
задекларовані

Готові наполягати, щоб праця була задекларована

Готові розпочати процес оформлення своїх працівників 

Перевірили, чи задекларовані трудові відносини з 
працівниками

▪ незважаючи на короткий період (1 рік), інформаційна кампанія мала позитивний 
вплив на ЦА, включно із найважчою групою — роботодавцями

▪ серед опитуваних найбільшу готовність до активних дій декларують «сині комірці»

Роботодавці

Працівники



Реакція на ролики та відгук

▪ 41% — найбільше у відеороликах сподобалась 
простота подавання інформації

▪ відеоролики мотивують до того, щоб натиснути 
«Подобається», надіслати друзям і дізнатись 
більше про декларування праці

▪ 57% ЦА стверджують, що помітили, за чиєї 
підтримки створено інформаційні матеріали, 
хоча лише 15% від усієї ЦА спонтанно назвали 
ЄС, 4% назвали МОП



Висновки про ефективність кампанії за результатами 
кількісного дослідження

▪ Поняття НП стає більш розповсюдженим і вірно інтерпретується більшістю
обізнаної аудиторії. Найбільші острахи стосуються захисту прав працівників і 
гарантій безпеки праці

▪ Загалом, враховуючи канали, які було використано для комунікації кампанії 
«Виходь на світло!», її можна оцінити як успішну: рівень охоплення складає 
18% працездатного населення України 

▪ Реалізація кампанії в цілому позитивно сприйнята аудиторією

▪ У профілі охоплених комунікацією вища частка чоловіків, молоді (18–23 років) 
і тих, хто декларує вищий рівень обізнаності про НП

▪ Комунікація найбільш позитивно вплинула на «синіх комірців», для яких 
декларування праці є потенційно більш корисним, тоді як роботодавці 
сприймають її як менш релевантну для себе

▪ У подальшій комунікації, якщо важливо акцентувати підтримку міжнародних 
донорів, варто додатково у відеоматеріалах проговорювати їхні назви



Наступні кроки

1. Презентація звіту 
стейкхолдерам

2. Підготовка комунікаційного 
плану на наступну фазу

до 26 лютого

Березень
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Додаток 1: Розміщення на ТБ у регіонах за соц. квотою

#
Область

Загальна кількість 

виходів Канал Кількість виходівПеріод у 2020

1 Тернопільська 1550

Тернопіль-1 520 Березень-квітень

ТВ-4 310 Березень-квітень

ІНТБ 480 Березень-квітень

UA:Тернопіль 240 Березень-квітень

2 Львівська 1320

Перший західний 240

UA:Суспільне 120

5 канал Львів 480

Телестудія «Радехів» 120

РК ТРК «Броди» 120

Телеканал «Бужнет» 240

3 Івано-Франківська 1200

РАІ 400

ТРК «Вежа» 400

ОТБ «Галичина» 400

4 Чернівецька 510

ТВА 180

ТРК «Чернівці» 150

Чернівецький промінь 180

5 Миколаївська 176

ТРК «НІС-ТВ» 20 Лютий-березень

ТРК «Сатурн» 15 Лютий

ДПТС «Квант» 15 Лютий

КП ТРК «МАРТ» 126 Лютий-березень

Телеканал «Так–TV» Лютий-червень

Первомайський Центр Телевізійного 

Мовлення «ТЕЛЕКОМ-1»
Лютий-червень

6 Херсонська 154

UA:Херсон 56

Херсон Плюс 56

Телеканал KRATU 28

ТРК «ВТВ плюс» 14



Додаток 1: Розміщення на ТБ у регіонах за соц. квотою

# Область Загальна кількість виходів Канал Кількість виходів Період у 2020

7 Луганська 120

Перший західний 240

UA:Суспільне 120

5 канал Львів 480

Телестудія «Радехів» 120

РК ТРК «Броди» 120

Телеканал «Бужнет» 240

8 Черкаська 120
Ільдана-ТВ 90

K2-RIA 30

9 Рівненська 100

Ритм 25

Сфера-ТВ 25

Рівне-UA 25

Рівне-1 25

10 Житомирська 72
СК1 68

Союз ТВ 4

11 Хмельницька 36

UA:Поділля 9

33 Канал 9

TB7+ 9

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» 9

12 Вінницька 20
Віта ТВ 10

UA:Вінниця 10

13 Волинська 3 Волинська теле-радіо компанія 3

14 Дніпропетровська - UA:Дніпро -

15 Кіровоградська - UA:Кропивницький -

16 Сумська

-

ТРК «Відікон» - Лютий-травень

ТРК «АкадемTV» - Лютий-травень

Телекомпанія «СТС» - Лютий-травень

UA:Суми - Лютий-травень



Додаток 2: Розміщення на радіо в регіонах за соц. квотою

№ Область
Загальна кількість 

виходів
Канал

Кількість

виходів
Період у 2020

1 Львівська 3053

Незалежність 177 Лютий-березень

UA:Суспільне 360

Лютий-

березеньЧервень-

липень

ТРК «Перший західний» 122 Березень-квітень

Буське радіо 174 Лютий, червень

Поступ 174 Лютий, чрвень

Вільне радіо «Жовква ФМ» 990 Лютий-грудень

Старосамбірське радіо 174 Лютий, червень

Сокаль 174 Лютий, червень

Радіостудія «Новий двір» 174 Лютий, червень

Жидачівське радіо 84 Лютий

Твоє радіо. Дрогобич 93 Березень

Золочівське радіо 183 Березень, червень

Нео Радіо 174 Лютий, червень

2 Івано-Франківська 1600

Західний полю" 400

РАІ 400

Карпати 400

Вуличне радіо 400

3 Чернівецька 515

Блиск 120

П’ятниця 190

Русское радио 190

Українське радіо — Буковина 15

4 Тернопільська 314
УХ-радіо 90 Червень-липень

Вуличне радіо 224 Червень-липень



Додаток 2: Розміщення на радіо в регіонах за соц. квотою

№ Область Загальна кількість виходів Канал Кількість виходів Період у 2020

5 Рівненська 180

Ритм 45

Трек 45

Українське радіо Рівне 45

Радіо-Шанс 45

6 Херсонська 112
UA:Херсон 56

ТРК «Херсон Плюс» 56

7 Луганська 90

ТОВ «ТРК СТВ» 30

НТРКУ «ІРТА» 30

UA:Донбас 30

8 Волинська 2 Луцьк 2

9 Дніпропетровська UA:Українське радіо Червень

10 Миколаївська

UA:Миколаїв

Mi 100 Первомайськ

Квартал

Рідна Вулиця

Так-TV, інтернент-радіо

11 Сумська

ТОВ «Суми медіа сервіс» Лютий-березень

ТРК «Відікон» Лютий-травень

Радіо Ромен Лютий-травень

UA:Суми Лютий-травень

12 Чернігівська
UA:Українське радіо. 

Чернігівська хвиля



# Область Загальна кількість 

виходів

Канал Кількість 

виходів

Період у 2020

1 Тернопіль 416 LED-монітори

Монітори в громадському 

транспорті та на зупинках

192

224

Листопад-грудень

Листопад-грудень

2 Львів 360 Радіо в ТЦ:

«Шувар»

«Південний»

177

183

Лютий-березень

Червень-липень

Додаток 3: Розміщення ООН за соц. квотою


