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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 І півріччі 2022 року загальна кількість 
громадян, працевлаштованих приватними агентствами зайнятості, становила 3,8 тис. осіб. 
Зокрема, в Україні на вакансії працевлаштовано 0,4 тис. осіб (10%), направлено на роботу до 
іншого роботодавця – понад 3 тис. осіб (80%), за кордоном було працевлаштовано 0,4 тис. 
осіб (10%). 
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      Працевлаштування в Україні на вакансії 

      За статтю: у загальній кількості працевлаштованих в Україні на вакансії, жінки становили 55%, 
чоловіки – 45%.  

      За віковими групами: 54% працевлаштованих були у віці до 35 років, 32% - у віці 35-45 років,   
14% - понад 45 років. 

      За рівнем освіти: 67% мали вищу освіту, 24% - професійно-технічну освіту; 9% - повну загальну 
середню освіту. 

      Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни були: 
фахівець (48 осіб), укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини (44 особи), 
комірник (25 осіб), менеджер (управитель) та укладальник-пакувальник (по 17 осіб), продавець-
консультант (13 осіб), менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та 
непродовольчими товарами (11 осіб). 

За розмірами заробітної плати: 16% - отримували заробітну плату у мінімальному розмірі        
(6,5 тис. грн.), 38% - отримували заробітну плату від 6,5 тис. грн. до 19,5 тис. грн., 17% - 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 півріччі 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,        

68% -  становили мешканці міст, 32% - мешканці сільської місцевості. 

      За тривалістю роботи: 41% направлених на роботу до іншого роботодавця 

здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 7% - від 6 місяців до 1 року та                   

52% - понад 1 рік. 

     За рівнем заробітної плати: 8% отримували заробітну плату у мінімальному розмірі                   

(6,5 тис. грн), понад 75% - від 6,5 тис. грн. до 19,5 тис. грн., 10% - від 19,5 тис. грн. до 

32,5 тис. грн., 7% - понад 32,5 тис. грн.  

      

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І півріччі 2022 року  
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       Працевлаштування громадян України за кордоном 

       Найбільшими потоки трудових міграцій - до Кіпру (150 осіб, або кожного другого), до США 
(120 осіб), до Польщі  (88 осіб). 

Із загальної чисельності працюючих за кордоном 68% складали чоловіки. Мешканці міст 
становили 47%.  

      За віковими групами: 70% трудових мігрантів – особи у віці до 35 років;                                             
17% - у віці від 36 до 45 років; 13% - у віці понад 45 років.  

      За рівнем освіти: 20% мали вищу освіту, 46% - професійно-технічну освіту; 34% - повну загальну 
середню освіту.  

      За тривалістю роботи: 76% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,          
24% – від 6 місяців до 1 року. 

 У країні призначення трудові мігранти були зайняті: 

      за видами економічної діяльності: 62% - у сфері транспорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності; 38% - у наданні інших видів послуг. 

      за професійними групами: майже половина – займали місця фахівців та професіоналів;  35% - 
були зайняті на некваліфікованих роботах; 15% - робітники з обслуговування, експлуатації 
устаткування та машин. 

       

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості у І півріччі 2022 року  
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Структура працевлаштованих громадян 
приватними агентствами зайнятості              

Працевлаштування громадян  
приватними агентствами 

 зайнятості у І півріччі 2022 року  
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Найбільш популярні професії серед працевлаштованих громадян 

на вакансії в Україні 
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Працевлаштування в Україні  

на вакансії у І півріччі 2022 року, (особи)  

• Фахівець 
• Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини 
• Комірник 
• Менеджер (управитель) 
• Укладальник-пакувальник 
• Продавець-консультант 
• Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 
• Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
• Бухгалтер 
• Художник 
• Менеджер (управитель) із збуту 
• Редактор 
• Представник торговельний 
• Водій автотранспортних засобів 
• Менеджер (управитель) з маркетингу 
• Офіціант 
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ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ГРОМАДЯН НА ВАКАНСІЇ В УКРАЇНІ 
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За тривалістю працевлаштування 

Окремі характеристики 
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Працевлаштування за кордоном  
у І півріччі 2022 року 
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та приватними агентствами зайнятості у І півріччі 2022 року 
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КМЦЗ 17% 70% 13% 

 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 півріччі 2022 року 

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

в Україні (на 
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 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. 
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Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Київського міського центру зайнятості,  

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