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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». 

Відповідно до звітності за формою № 1-ПА, у І кварталі 2022 року загальна кількість громадян, 

працевлаштованих приватними агентствами зайнятості, становила 1 тис. осіб, що у 6 разів менше, 

ніж у відповідному періоді 2021 року. Зокрема, в Україні на вакансії працевлаштовано 230 осіб 

(23%), що у 3 рази менше, ніж у І кварталі 2021 року, направлено на роботу до іншого роботодавця – 

640 осіб (64%), що у 6 разів менше, ніж у І кварталі 2021 року, за кордоном було працевлаштовано 

126 осіб (13%), що у 13 разів менше, ніж у І кварталі 2021 року. 
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      Працевлаштування в Україні на вакансії 

      За статтю: у загальній кількості працевлаштованих в Україні на вакансії, жінки становили 56%, 
чоловіки – 44%.  

      За віковими групами: 53% працевлаштованих були у віці до 35 років, 36% - у віці 35-45 років,   
11% - понад 45 років. 

      За рівнем освіти: 67% мали вищу освіту, 26% - професійно-технічну освіту; 7% - повну загальну 
середню освіту. 

      Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни були: 
укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини (44 особи), фахівець (24 особи), 
комірник (24 особи), укладальник-пакувальник (17 осіб), менеджер (управитель) (15 осіб), редактор, 
фахівець з розробки і тестування програмного забезпечення, представник торговий та менеджер 
(управитель) з маркетингу (по 6 осіб). 

За розмірами заробітної плати: 52% - отримували заробітну плату від 6,5 тис. грн. до 19,5 тис. грн., 
19% - від 19,5 тис. грн. до 32,5 тис. грн., та  29% - понад 32,5 тис. грн. 

       

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року  
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     Направлені на роботу в Україні до інших роботодавців 

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

82% -  становили мешканці міст, 18% - мешканці сільської місцевості. 

      За тривалістю роботи: 42% направлених на роботу до іншого роботодавця 

здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 14% - від 6 місяців до 1 року та                   

44% - понад 1 рік. 

     За рівнем заробітної плати: 14% отримували заробітну плату у мінімальному розмірі                   

(6,5 тис. грн), 65% - від 6,5 тис. грн. до 19,5 тис. грн., 12% - від 19,5 тис. грн. до 32,5 тис. 

грн., 9% - понад 32,5 тис. грн.  

      

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року  
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       Працевлаштування громадян України за кордон 

       Найбільшими потоки трудових міграцій - до Кіпру (79 осіб, або кожного другого), до Польщі  
(40 осіб). 

        Кількість трудових мігрантів до різних країн, у порівнянні із показниками відповідного 
періоду минулого року, має тенденцію до значного зменшення. Наприклад, працевлаштовано 
громадян України до Польщі менше на 0,8 тис. осіб,  до Литви – на 0,3 тис. осіб). 

       Із загальної чисельності працюючих за кордоном 87% складали чоловіки. Мешканці міст 
становили 63%.  

      За віковими групами: 55% трудових мігрантів – особи у віці до 35 років;                                             
22% - у віці від 36 до 45 років; 23% - у віці понад 45 років.  

      За рівнем освіти: 29% мали вищу освіту, 67% - професійно-технічну освіту; 4% - повну загальну 
середню освіту.  

      За тривалістю роботи: 68% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,          
32% – від 6 місяців до 1 року. 

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року  
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       Працевлаштування громадян України за кордон 
 
      У країні призначення трудові мігранти були зайняті: 

      за видами економічної діяльності: 83% - у сфері транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності; 15% - у наданні інших видів послуг; 2% - у сільському, лісовому 
та рибному господарствах. 

      за професійними групами: 55% - займали посади фахівців; 25% - професіоналів; 15% - займали 
місця робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. 

      Кількість працевлаштованих за кордон має тенденцію до зменшення: 

        серед видів економічної діяльності:  у сфері транспорту зменшення (на 0,5 тис. осіб), в інших 
видах діяльності  (на 0,4 тис. осіб); у сфері торгівлі  та ремонті (на 0,4 тис. осіб); 

        за професійними групами: зменшення спостерігається серед робітників з обслуговування 
устаткування (на 0,9 тис. осіб), серед некваліфікованих  працівників  (на 0,4 тис. осіб). 

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року  
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Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості 

та приватними агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року 

Окремі характеристики громадян, працевлаштованих столичною службою зайнятості та 
приватними агентствами зайнятості: 

За статтю: Серед працевлаштованих за сприяння столичної служби зайнятості та приватними 
агентствами зайнятості в Україні жінки становили 60% та 56% відповідно. У той же час за кордоном 
офіційно працювали переважно чоловіки (87%). 

За місцем проживання: серед працевлаштованих, як приватними агентствами зайнятості, так і 
за сприяння Київського міського центру зайнятості, більшість становили мешканці міст (64%-94%).  

За віком: Приватні агентства зайнятості як в Україні, так і за кордоном, працевлаштовують осіб 
різних вікових груп (зокрема, на вакансії в Україні 53% працевлаштованих у віці до 35 років). Серед 
безробітних, працевлаштованих за сприяння столичної служби зайнятості, 80% - становлять особи 
старше 35 років. 

За освітою: Структура працевлаштованих за сприяння столичної служби зайнятості, приватними 
агентствами зайнятості в Україні і за кордоном має відмінності. Так, працевлаштовані за сприяння 
столичної служби зайнятості, в більшості, мали вищу освіту (87%), 8% мали професійно-технічну 
освіту та 5% - середню. Працевлаштовані приватними агентствами зайнятості в Україні мали 
наступну структуру: з вищою освітою – 67%, з професійно-технічною – 26%, мали середню освіту – 
7%. У той же час, працевлаштовані приватними агентствами за кордоном, в переважній більшості 
мали професійно-технічну освіту (67%),  29 %, - мали вищу  освіту та 4% -  середню освіту. 

За видами економічної діяльності: Серед працевлаштованих столичною службою зайнятості 
21% отримали роботу в торгівлі; 12% - у державному управлінні й соціальному страхуванні; 10% - у 
сфері фінансової та страхової діяльності; 9% - у галузі професійної, наукової та технічної діяльності. У 
той же час 83% працевлаштованих приватними агентствами зайнятості за кордоном – 
працевлаштовані у сфері транспорту. 
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Працевлаштування громадян  
приватними агентствами зайнятості 

у І кварталі 2022 року 
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Працевлаштовано у місті Києві 
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За тривалістю працевлаштування 
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Працевлаштування за кордоном  
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Працевлаштування за кордоном  
у І кварталі 2022 року 
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Працевлаштування за кордоном  
у І кварталі 2022 року 

За професійними групами 
(у країні призначення) 

професіонали; 

 25% 

робітники з 

обслуговування 

устаткування; 

15% 

найпростіші 

професії; 

5% 

фахівці; 

 55% 

М. КИЇВ 

-4 

-14 

-389 

-947 

професіонали 

фахівці 

найпростіші професії  

робітники з обслуговування 
устаткування 

Зменшення 

-6 880 

Зменшення значен1я 
 до показників І кварталу 2020 року, (особи) 



41% 

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

та приватними агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року 

КМЦЗ в Україні            
(на вакансії) 

за кордоном 

60% 56% 

13% 

40% 44% 

87% 

сільська 
місцевість 

міські 
поселення 

чоловіки 

жінки 

(в інших 
роботодавців) 

КМЦЗ в Україні за 
кордоном 

6% 
18% 

36% 

94% 
82% 

64% 

За статтю За місцем проживання 

М. КИЇВ 



за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

КМЦЗ 

45% 

53% 

20% 

55% 

47% 

80% 
молодь (до 35 років)   

 інші вікові категорії 

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

та приватними агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року 

за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

КМЦЗ 

14% 

7% 

5% 

67% 

26% 

8% 

29% 

67% 

87% 
загальна середня 

професійно-технічна 

вища 

За віковими групами 

За освітою 

М. КИЇВ 



КМЦЗ 12% 71% 17% 

 6,5 тис. грн. (мінімальна)  від 6,5 тис. грн. до 15 тис. грн.  понад 15 тис. грн. 

Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості  
за розміром зарплати у І кварталі 2022 року 

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

в Україні (на 
вакансії) 

в Україні (в інших 
роботодавців) 

14% 

52% 

65% 

19% 

12% 

29% 

9% 

 6,5 тис. грн. (мінімальна)  від 6,5 тис. грн. до 19,5 тис. грн.  від 19,5 тис. грн. до 32,5 тис. грн.  понад 32,5 тис. грн. 

М. КИЇВ 



інші 

будівництво 

транспорт 

охорона здоров’я 

освіта 

переробна промисловість 

адміністративне обслуговування 

інформація і телекомунікація 

професійна і наукова діяльність 

фінансова діяльність 

державне управління 

торгівля 

9% 

3% 

5% 

5% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

12% 

21% 

сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство 

надання інших видів 
послуг 

транспорт 

2% 

15% 

83% 

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

та приватними агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року 
(за видами економічної діяльності) 

КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

М. КИЇВ 



кваліфіковані робітники з 
інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування 

працівники сфери торгівлі 

технічні службовці 

найпростіші професії 

професіонали 

фахівці 

керівники, менеджери 

2% 

3% 

6% 

7% 

10% 

21% 

22% 

29% 

найпростіші  професії 

робітники з 
обслуговування 

устаткування 

професіонали 

фахівці 

5% 

15% 

25% 

55% 

КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

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

та приватними агентствами зайнятості у І кварталі 2022 року 
(за професійними групами) 

М. КИЇВ 


