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Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», суб’єкти господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, інформують державну службу 
зайнятості про працевлаштованих ними осіб шляхом подання звітності за формою № 1-ПА 
«Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні». 

У 2022 році інформація подавалася частиною суб’єктів господарювання та не є 
всеохоплюючою у зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів 
суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» 
продовжено термін подачі облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, 
аудиторських звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до 
норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі. 

Відповідно до звітності за формою № 1-ПА, у 2022 році загальна кількість громадян, 
працевлаштованих приватними агентствами зайнятості, становила 11,2 тис. осіб. Зокрема, в 
Україні на вакансії працевлаштовано 1,4 тис. осіб (12%), направлено на роботу до іншого 
роботодавця - 9,1 тис. осіб (81%), за кордоном було працевлаштовано понад 0,7 тис. осіб 
(7%). 

М. КИЇВ 



      Працевлаштування в Україні на вакансії 

      За статтю: у загальній кількості працевлаштованих в Україні на вакансії, жінки становили      
52%, чоловіки – 48%.  

      За віковими групами: 42% працевлаштованих були у віці до 35 років,  по 29%, відповідно, - у 
віці 35-45 років та понад 45 років. 

      За рівнем освіти: 59% мали вищу освіту, 30% - професійно-технічну освіту; 11% - повну 
загальну середню освіту. 

      Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни були: 
фахівець; сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби); 
оператор виробництва формованого поліуретану та пінополіуретану; продавець продовольчих 
товарів; інженер; укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини; монтажник 
радіоелектронної апаратури та приладів; кухар; укладальник-пакувальник; менеджер 
(управитель); вантажник; комірник. 

       За розмірами заробітної плати: 14% - отримували заробітну плату у мінімальному розмірі        
(6,7 тис. грн.), 50% - від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн., 16% - від 20,1 тис. грн. до 33,5 тис. грн., та  
20% - понад 33,5 тис. грн. 

       

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у 2022 році  
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     Направлені на роботу в Україні до інших роботодавців 

      Із загальної кількості направлених на роботу в Україні до інших роботодавців,        

66% -  становили мешканці міст, 34% - мешканці сільської місцевості. 

      За тривалістю роботи: 36% направлених на роботу до іншого роботодавця 

здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 12% - від 6 місяців до 1 року та                   

52% - понад 1 рік. 

     За рівнем заробітної плати: 15%  отримували заробітну плату у мінімальному розмірі 

(6,7 тис. грн.), 64% - від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн., 12% - від 20,1 тис. грн. до 33,5 тис. 

грн.,  9% - понад 33,5 тис. грн. 

      

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у 2022 році  
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       Працевлаштування громадян України за кордоном 

       Найбільшими потоки трудових міграцій - до Польщі  (393 особи, або 52% від загальної 
кількості працевлаштованих); до Кіпру (210 осіб), до США (120 осіб), до Литви (19 осіб), до 
Саудівської Аравії (5 осіб). 

      Із загальної чисельності працюючих за кордоном 62% складали чоловіки. Мешканці міст 
становили 54%.  

      За віковими групами: 63% трудових мігрантів – особи у віці до 35 років;                                             
24% - у віці від 36 до 45 років; 13% - у віці понад 45 років.  

      За рівнем освіти: 17% мали вищу освіту, 55% - професійно-технічну освіту; 28% - повну загальну 
освіту.  

      За тривалістю роботи: 61% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,          
39% – від 6 місяців до 1 року.  

 У країні призначення трудові мігранти були зайняті: 

      за видами економічної діяльності: 60% - у сфері транспорту; 36% - у сфері надання інших видів 
послуг. 

      за професійними групами: 54% - були зайняті на некваліфікованих роботах; 31% – займали 
місця фахівців та професіоналів; 8% - робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та 
машин; 5% - технічні службовці. 

       

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у 2022 році  
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Структура працевлаштованих громадян 
приватними агентствами зайнятості              

Працевлаштування громадян  
приватними агентствами 

 зайнятості у 2022 році  

М. КИЇВ 

7% 

81% 

12% 

9,1 тис. осіб 
направлені на 

роботу в Україні  

до іншого 

роботодавця 

1,4 тис. осіб 
працевлаштовані 

в Україні (на вакансії) 
0,7 тис. осіб 

працевлаштовані 

за кордоном 

11,2 
тис. осіб 

ТОП-10 регіонів 
за кількістю працевлаштованих громадян 

приватними агентствами зайнятості 

Одеська 

м. Київ 

Львівська 

Київська 

Дніпропетровська 

Миколаївська 

Полтавська 

Закарпатська 

Харківська 

Черкаська 

21 730 

11 229 

4 570 

3 273 

2 824 

2 165 

1 740 

1 537 

1 421 

1 160 



Найбільш популярні професії серед 

працевлаштованих громадян 

на вакансії в Україні 

М. КИЇВ 
Працевлаштування в Україні  

на вакансії у 2022 році, (особи)  

• Фахівець 
• Сортувальник у виробництві харчової продукції 

(хлібобулочні та кондитерські вироби) 
• Оператор виробництва формованого 

поліуретану та пінополіуретану 
• Продавець продовольчих товарів 
• Інженер 
• Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів 

з деревини 
• Монтажник радіоелектронної апаратури та 

приладів  
• Кухар 
• Укладальник-пакувальник 
• Менеджер (управитель)  
• Вантажник 
• Комірник 
• Інженер-конструктор 
• Продавець-консультант 
• Адміністратор 
• Офіціант 
• Прибиральник службових приміщень 
• Директор (начальник, інший керівник 

підприємства) 
• Менеджер (управитель) із збуту  
• Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення 

Кількість працевлаштованих громадян на 

вакансії в Україні 

м. Київ 

Запорізька 

Львівська 

Харківська 

Черкаська 

Дніпропетровська 

Полтавська 

Хмельницька 

Київська 

Одеська 

Вінницька 

Житомирська 

Рівненська 

Миколаївська 

Тернопільська 

Чернігівська 

Сумська 

Чернівецька 

Івано-Франківська 

Кіровоградська 

Волинська 

1 353 

637 

599 
519 

492 

395 

148 
131 

120 
91 

86 

69 

59 

58 

44 

37 

24 

10 

8 

4 

1 

По Україні – 4,9 тис. осіб 
(28% - у м. Києві) 



59% 

вища 

11% 

повна загальна 

середня 

30% 

професійно-

технічна 

1,4 
тис. осіб 
 

52% 48% 

жінки чоловіки 

За освітою 

За статтю 

Працевлаштування в Україні  
на вакансії у 2022 році  

14% 50% 16% 20% 

6,7 тис. грн. (мінімальна) 

від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн. 

від 20,1 тис. грн. до 33,5 тис. грн. 

понад 33,5 тис. грн. 

За розмірами заробітної плати 

15-24 роки 

25-29 років 

30-35 років 

36-39 років 

40-45 років 

46-49 років 

50-59 років 

60 років і 
старші 

12% 

1,4 
тис. осіб 
 

За віковими групами 

20% 

13% 

14% 

15% 

9% 

10% 

М. КИЇВ 

ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ГРОМАДЯН НА ВАКАНСІЇ В УКРАЇНІ 

7% 



до 6 місяців 

від 6 місяців 
до 1 року 

від 1 року 
до 2 років 

від 2 до   
3 років 

3 роки і 
більше 

9,1 
тис. осіб 
 

66% 34% 

міські поселення сільська місцевість 

Направлені на роботу в Україні 
  до іншого роботодавця 

у 2022 році 

15% 64% 12% 9% 

 6,7  тис. грн. (мінімальна) 
 від 6,7  тис. грн.  до  20,1  тис. грн. 
 від  20,1 тис. грн. до  33,5 тис. грн. 
 понад  33,5  тис. грн. 

За розмірами заробітної плати 

36% 
36% 

12% 

10% 6% 

М. КИЇВ 

Окремі характеристики 

 

За тривалістю працевлаштування 

За місцем проживання 
м. Київ 

Київська 

Дніпропетровська 

Львівська 

Харківська 

Черкаська 

Сумська 

Житомирська 

Полтавська 

Закарпатська 

Вінницька 

Хмельницька 

Чернівецька 

Рівненська 

Тернопільська 

Одеська 

Кіровоградська 

Чернігівська 

Донецька 

Волинська 

Івано-Франківська 

Запорізька 

9 125 

3 014 

1 990 
1 607 

888 
650 

635 
497 

423 
98 

76 

69 

66 

57 

39 

27 

24 

22 

19 

17 

6 

5 

Кількість громадян, направлених на роботу 

в Україні до іншого роботодавця 

По Україні – 19,4 тис. осіб 
(47% - у м. Києві) 



52,3% 

28,0% 

16,0% 

2,5% 

0,6% 

0,3% 

0,3% 

Польща 

Кіпр 

США 

Литва 

Саудівська Аравія 

Данія 

Латвія 

210 осіб 

5 осіб 

2 особи 

2 особи 

Структура громадян працевлаштованих за кордоном 

(за окремими країнами) 
 

393 особи 

120 осіб 

19 осіб 

Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році 

М. КИЇВ 



38% 62% 

жінки чоловіки 

   За освітою 

За статтю 

Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році 

Окремі характеристики  

За віковими групами 

За місцем проживання 

54% 46% 

міські поселення сільська місцевість 

18-24 роки 

25-29 років 30-35 років 

36-39 років 

40-45 років 

46-49 років 

50-59 років 60 років 
і старші 

2,9% 

24,8% 

14,5% 

16,5% 

23,3% 

9,8% 

7,9% 

55% 

професійно-

технічна 

17% 

вища 

28% 

повна 

загальна 

середня 

М. КИЇВ 

0,3% 



Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році 

За видами економічної діяльності 
(у країні призначення) 

переробна 
промисловість; 

0,3% 

надання 

інших видів 

послуг; 

36,3% 

транспорт; 

59,6% 

М. КИЇВ 

За професійними групами 
(у країні призначення) 

професіонали 

 9,4% 

робітники з 
обслуговування 

устаткування; 

7,5% 

найпростіші 

професії; 

53,8% 

фахівці; 

 22,0% 

кваліфіковані 
робітники 

з інструментом; 

2,0% 

технічні 

службовці 

 5,3% 

сільське 
господарство 

0,3% 
інформація і 

телекомунікації 

0,7% 

торгівля 

2,0% 

будівництво 

0,8% 



41% 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості,  

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 

КМЦЗ в Україні            
(на вакансії) 

за кордоном 

59% 52% 
38% 

41% 48% 
62% 

сільська 
місцевість 

міські 
поселення 

чоловіки 

жінки 

(в інших 
роботодавців) 

КМЦЗ в Україні за 
кордоном 

6% 

34% 
46% 

94% 

66% 
54% 

За статтю За місцем проживання 

М. КИЇВ 



за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

КМЦЗ 

63% 

42% 

16% 

37% 

58% 

84% 
молодь (до 35 років)   

 інші вікові категорії 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості, 

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 

за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

КМЦЗ 

28% 

11% 

10% 

55% 

30% 

13% 

17% 

59% 

77% 
загальна середня 

професійно-технічна 

вища 

За віковими групами 

За освітою 

М. КИЇВ 



КМЦЗ 12% 83% 5% 

 6,7 тис. грн. (мінімальна)  від 6,7 тис. грн. до 20 тис. грн.  понад 20 тис. грн. 

Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості  
за розміром зарплати у 2022 році 

Структура вакансій КМЦЗ за розміром зарплати станом на кінець грудня 2022 року 

в Україні (на 
вакансії) 

в Україні (в інших 
роботодавців) 

14% 

15% 

50% 

64% 

16% 

12% 

20% 

9% 

 6,7 тис. грн. (мінімальна)  від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн.  від 20,1 тис. грн. до 33,5 тис. грн.  понад 33,5 тис. грн. 

М. КИЇВ 



торгівля та ремонт 

державне управління, оборона 

переробна промисловість 

освіта 

адміністративне обслуговування 

охорона здоров'я  

професійна, наукова діяльність 

фінансова діяльність 

транспорт, складське госп-во 

інформація та телекомунікації 

будівництво 

інше  

24,1% 

10,4% 

8,9% 

8,8% 

7,2% 

6,8% 

6,5% 

6,2% 

5,3% 

5,2% 

2,0% 

8,6% 

транспорт 

надання інших видів 
послуг 

торгівля та ремонт 

будівництво 

інформація та 
телекомунікації 

сільське 
господарство 

переробна 
промисловість 

59,6% 

36,3% 

2,0% 

0,8% 

0,7% 

0,3% 

0,3% 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості,  

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 
(за видами економічної діяльності) 

КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

М. КИЇВ 



фахівці 

службовці, керівники 

професіонали 

найпростіші професії 

працівники сфери торгівлі 

технічні службовці 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування 

робітники сільського 
господарства 

23,2% 

21,2% 

16,8% 

12,4% 

9,6% 

7,4% 

4,7% 

4,4% 

0,3% 

найпростіші професії 

фахівці 

професіонали 

робітники з 
обслуговування 

устаткування 

технічні службовці 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

53,8% 

22,0% 

9,4% 

7,5% 

5,3% 

2,0% 

КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості,  

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 
(за професійними групами) 

М. КИЇВ 


