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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 Дніпропетровську 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 2020 році здійснювали працевлаштування
72 приватних агентств зайнятості, зокрема, 27 агентств працевлаштовували в Україні на вакансії,
40 агентств – направляли на роботу до іншого роботодавця та 15 агентств – здійснювали
працевлаштування за кордоном.
Протягом 2020 року загальна кількість громадян, працевлаштованих приватними
агентствами зайнятості, становила майже 7,4 тис. осіб, зокрема, в Україні на вакансії – 1,3 тис.
осіб (18%), направлено на роботу до іншого роботодавця – майже 5,5 тис. осіб (74%), за
кордоном було працевлаштовано 564 особи (8%).
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Окремі характеристики осіб,
працевлаштованих приватними
агентствами зайнятості у 2020 році

Працевлаштування в Україні на вакансії.
За статтю: у загальній кількості працевлаштованих в Україні на вакансії, жінки становили 46%,
чоловіки – 54%.

За віковими групами: 44% працевлаштованих були у віці до 35 років, 26% - у віці 35-45 років,
30% - понад 45 років.
За рівнем освіти: 37% мали вищу освіту, 42% - професійно-технічну освіту; 21% - повну загальну
освіту.

Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни були:
підсобний робітник (133 особи), касир торговельного залу (122 особи); водій автотранспортних
засобів (107 осіб), кухар (104 особи), кухонний робітник (57 осіб); стропальник (54 осіб), бухгалтер
(53 особи), черговий (інші установи, підприємства, організації) (51 особа), вантажник (48 осіб),
завідувач виробництва (44 особи), продавець продовольчих товарів (43 особи).
За розмірами заробітної плати: 23% - отримували заробітну плату у мінімальному розмірі
(5 тис. грн.), 72% – від 5 тис. грн. до 15 тис. грн., 3% - від 15 тис. грн. до 25 тис. грн., та 2% - понад 25
тис. грн.
За регіонами: із загальної кількості працевлаштованих - 60% була працевлаштована у м. Дніпро.
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Окремі характеристики осіб,
працевлаштованих приватними
агентствами зайнятості у 2020 році

Направлені на роботу в Україні до інших роботодавців.
Із загальної кількості направлених на роботу в Україні до інших роботодавців,
95% - становили мешканці міст, 5% - мешканці сільської місцевості.
За тривалістю роботи: 71% направлених на роботу до іншого роботодавця
здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 6% - від 6 місяців до 1 року та
23% - понад 1 рік.
За рівнем заробітної плати: 4% отримували заробітну плату у мінімальному розмірі
(5 тис. грн), 92% - від 5 тис. грн. до 15 тис. грн., 2% - від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.,
2% - понад 25 тис. грн.
За регіонами дві третини направлених на роботу до інших роботодавців -у м. Дніпро.
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Окремі характеристики осіб,
працевлаштованих приватними
агентствами зайнятості у 2020 році

Переважна більшість громадян (68%) була працевлаштована в м. Павлоград, м. Кам’янське,
м. Кривий Ріг (надання інших видів послуг).
Найбільшими потоки трудових міграцій - до Польщі (511 осіб, або 91%), до Естонії
Угорщини (13 осіб), Чехії (5 осіб).

(35 осіб),

Із загальної чисельності працюючих за кордоном 56% складали чоловіки. Мешканці міст
становили 75%.
За віковими групами: половина трудових мігрантів – особи у віці до 35 років; 34% - у віці від 36
до 45 років; 11% - у віці понад 45 років.
За рівнем освіти: 16% мали вищу освіту, 43% - професійно-технічну освіту; 41% - повну загальну
освіту.
За тривалістю роботи: 83% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,
15% – від 6 місяців до 1 року, та 2% - понад 1 рік.

У країні призначення трудові мігранти були зайняті:
за видами економічної діяльності: 48% - у сфері надання інших видів послуг, 12% - у будівництві;
8% - оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорт,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність– по 7%.
за професійними групами: 63% - найпростіші професії (включаючи осіб без професії та тих, які
раніше не працювали); 14% - були зайняті на кваліфікованих роботах з інструментом, 11% - робітники
з обслуговування, експлуатації устаткування та машин.
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Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
Порівняльний аналіз показників щодо працевлаштування громадян за сприяння
Дніпропетровської служби зайнятості з даними приватних агентств зайнятості (відповідно до форми
1-ПА) за 2020 рік засвідчив наступне:
Кількість працевлаштованих Дніпропетровською службою зайнятості (49,5 тис. осіб) в 7 разів
перевищила кількість працевлаштованих приватними агентствами зайнятості в Україні (як на
вакансії, так і направлених на роботу до інших роботодавців).
Окремі характеристики громадян, працевлаштованих СЗ та приватними агентствами
зайнятості:
За статтю: Серед працевлаштованих за сприяння СЗ - 53% становили чоловіки. Серед
працевлаштованих приватними агентствами зайнятості в Україні та за кордоном офіційно
працювали також переважно чоловіки (54% та 56% відповідно).
За місцем проживання: Дві третині працевлаштованих, як за сприяння СЗ, так і приватними
агентствами зайнятості (95% та 75% відповідно), становили мешканці міст.
За віком: Приватні агентства зайнятості як в Україні, так і за кордоном, працевлаштовують осіб
різних вікових груп (зокрема, на вакансії в Україні 44% працевлаштованих у віці до 35 років). У той
же час, серед безробітних, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості, 69% - становлять
особи старше 35 років.
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За освітою: Структура працевлаштованих як за сприяння СЗ, так і приватними агентствами
зайнятості (в Україні і за кордоном) суттєво не відрізняється: кожний п'ятий – мав загальну
середню освіту, 42%-43% - професійно-технічну освіту, від 16% до 37% працевлаштованих мали
вищу освіту.
За видами економічної діяльності: Майже 60% працевлаштованих СЗ отримали роботу у
оптовій та роздрібній торгівлі; переробній промисловості; сільську господарстві; добувній
промисловості. У той же час 48% працевлаштованих приватними агентствами зайнятості
за кордоном – працювали у сфері надання інших видів послуг.
ВИСНОВКИ
Дніпропетровська служба зайнятості залишається лідером серед посередників на ринку праці
в містах та районах області.
Приватні агентства зайнятості області, що офіційно здійснюють діяльність в Україні, сумарно
працевлаштовують на порядок менше громадян, ніж Дніпропетровська служба зайнятості.
Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості та структура
працевлаштованих за сприяння служби зайнятості, по багатьох характеристиках співпадає.
Висновки окремих експертів та представників ЗМІ, що вакансії, які пропонують приватні
агентства зайнятості, є більш привабливі ніж, ті, що пропонує служба зайнятості, не відповідають
дійсності.
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Працевлаштування громадян
приватними агентствами
зайнятості у 2020 році

2020 р.
Кількість приватних агентств зайнятості, які здійснювали
працевлаштування

Кількість працевлаштованих громадян

72

у % до
підсумку

*

7361

Працевлаштовані в Україні (на вакансії)

кількість приватних агентств зайнятості

27

-

кількість працевлаштованих громадян

1305

18%

кількість приватних агентств зайнятості

40

-

кількість працевлаштованих громадян

5492

74%

кількість приватних агентств зайнятості

15

-

кількість працевлаштованих громадян

564

8%

Направлені на роботу в Україні до іншого роботодавця

Працевлаштовані за кордоном

* Загальна кількість приватних агентств зайнятості, які здійснювали працевлаштування, не є сумою
відповідних даних за видами працевлаштування
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Кількість працевлаштованих громадян
приватними агентствами зайнятості
у 2020 році, особи
Працевлаштовано в Україні на вакансії
Направлено на роботу до інших роботодавців
Працевлаштовано за кордоном

1 701

1 728

1 329
1 242

1 193

1 102

563
394

469

379

378

253
79

348

257

ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 І квартал 2020

162

138

7

ІІ квартал 2020 ІІІ квартал 2020 ІV квартал 2020

(відповідно до форми № 1-ПА, нова редакція якої запроваджена, починаючи з ІІІ кв. 2019 р.)

6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Дніпровська районна філія ОЦЗ
Марганецька міська філія ОЦЗ
Нікопольський МРЦЗ
Павлоградський МРЦЗ
Жовтоводська міська філія ОЦЗ
Вільногірська міська філія ОЦЗ
Першотравенська міська філія ОЦЗ
Тернівська міська філія ОЦЗ
Васильківська районна філія ОЦЗ
Верхньодніпровська районна філія ОЦЗ
Магдалинівська районна філія ОЦЗ
Покровська районна філія ОЦЗ
П'ятихатська районна філія ОЦЗ
Солонянська районна філія ОЦЗ
Царичанська районна філія ОЦЗ
Широківська районна філія ОЦЗ

256

82

128

46

Криворізький МРЦЗ

Синельниківська міськрайонна філія ОЦЗ

Кам'янський МЦЗ

Покровська міська філія ОЦЗ

Новомосковський МРЦЗ

Дніпровський МЦЗ

785
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Працевлаштування в Україні
на вакансії у 2020 році

Кількість працевлаштованих в Україні: 1,3 тис. од.
(з них, 60% - у м. Дніпро)
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Працевлаштування в Україні
на вакансії у 2020 році.
Окремі характеристики
За віковими групами

За статтю

60 років і
старші

50-59 років

15% 5%
жінки

чоловіки

46

54

46-49 років

7%

10%

40-45 років

18-24 роки

17%

25-29 років

15%
11%

20%
30-35 років

36-39 років

За освітою
вища;
37%

За розмірами заробітної плати
повна
загальна
середня;
21%

23%

72%

3%
2%

професійн
о-технічна;
42%

5 тис. грн. (мінімальна)
від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.
від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.
понад 25 тис. грн.
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Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою

ТОП-20

Працевлаштовано всього по Україні
Підсобний робітник
Касир торговельного залу
Водій автотранспортних засобів

Кухар
Кухонний робітник
Стропальник
Бухгалтер
Черговий (інші установи, підприємства, організації)
Вантажник
Завідувач виробництва
Продавець продовольчих товарів
Комірник
Менеджер (управитель) із збуту
Волочильник дроту
Машиніст крана (кранівник)
Менеджер (управитель) з логістики
Адміністратор черговий
Комплектувальник виробів

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
Обвалювальник м'яса
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Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою
Професійні групи

Назва професії


























фахівці






підсобний робітник,
вантажник,
комірник,
укладальник-пакувальник,
прибиральник службових приміщень
водій автотранспортних засобів,
волочильник дроту,
машиніст крана (кранівник)
касир (касир торгівельного залу),
черговий (інші установи, підприємства, організації),
адміністратор черговий,
адміністратор
кухар,
продавець продовольчих та непродовольчих товарів
продавець-консультант,
буфетник
завідувач виробництва,
менеджер (управитель),
завідувач складу,
заступник директора
стропальник,
обвалювальник м'яса,
виробник м'ясних напівфабрикатів,
слюсар-ремонтник,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
бухгалтер,
фахівець,
адміністративний помічник,
енергетик

професіонали






маркетолог,
програміст прикладний,
дизайнер графічних робіт,
економіст з фінансової роботи

некваліфіковані працівники
робітники з обслуговування, експлуатації
устаткування та машин
технічні службовці
працівники сфери торгівлі та послуг
керівники, менеджери

кваліфіковані робітники з інструментом

82

Кам'янський МЦЗ

Широківська… 0

Царичанська… 0

Солонянська… 0

П'ятихатська… 0

Покровська… 0

Магдалинівська… 0

Дніпровська… 0

Верхньодніпровсь… 0

Васильківська… 0

Першотравенська… 0

Вільногірська… 0

Жовтоводська… 0

Новомосковський… 0

Нікопольський… 0

Марганецька… 0

91

Тернівська міська…

124

125

Павлоградський…
Криворізький МРЦЗ

128

Покровська міська…

Синельниківська…

Дніпровський МЦЗ
627

4 315
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Направлені на роботу в Україні
до іншого роботодавця
у 2020 році

Кількість направлених на роботу
в Україні до іншого роботодавця: 5,5 тис. од.
(з них, 79% - у м. Дніпро)
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За місцем проживання
міські поселення

Направлені на роботу в Україні
до іншого роботодавця у 2020 році.
Окремі характеристики
За розмірами заробітної плати

сільська місцевість

4%

5%

95%

92%
5 тис. грн. (мінімальна)
від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.
від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.
понад 25 тис. грн.

За тривалістю працевлаштування
3 роки і
більше
від 2 до 3
років
від 1 року до 2
років
від 6 місяців
до 1 року

2%

11%

10%
6%

71%

до 6 місяців

2%
2%

Широківська… 0

Царичанська… 0

Солонянська… 0

П'ятихатська… 0

Покровська… 0

Магдалинівська… 0

Дніпровська… 0

Верхньодніпровс… 0

Тернівська міська… 0

Першотравенськ… 0

Вільногірська… 0

Синельниківська… 0

Жовтоводська… 0

Новомосковськи… 0

Покровська…

Нікопольський…

Марганецька…

Дніпровський МЦЗ

Васильківська…

Криворізький…

Кам'янський МЦЗ

Павлоградський…

3

6

21

53

99

111

131

140

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ
Працевлаштування за кордоном
у 2020 році

Кількість працевлаштованих за кордоном: 564 од.
(з них, 68% - у м. Павлоград, м. К’амянське та м. Кривий Ріг)

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ

91 %

Польща

35 осіб

6%

Естонія

Угорщина

Структура громадян,
працевлаштованих за кордоном
у 2020 році
За окремими країнами

2%

Чехія 1%

13 осіб

5 осіб

511 осіб

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ

Працевлаштування за кордоном
у 2020 році.
Окремі характеристики
За місцем проживання

За статтю

жінки

міські поселення

чоловіки

44%

56%

75%

50-59 років і
старші

7% 4%
40-45 років

36-39 років

17%

18%

16%

вища; 16%

18-24 роки

18%
20%
30-35 років

25%

За освітою

За віковими групами
46-49 років

сільська місцевість

25-29 років

професійнотехнічна;
43%

повна
загальна
середня;
41%

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ

Працевлаштування за кордоном
у 2020 році

За видами економічної діяльності
будівництво;
12%

оптова та
роздрібна
торгівля;
ремонт ; 8% сільське ,
лісове та
рибне
господарство;
7%

надання
інших видів
послуг; 48%

транспорт;
7%
переробна
промисловість;
6%

тимчасове розміщування й
організація харчування;
професійна та наукова
діяльність; добувна
промисловість; постачання
електроенергії по 1%
відповідно

За професійними групами

Найпростіші
професії; 63%

кваліфіковані
робітники з
інструментом;
14%

технічні службовці
діяльність
0,3%
домашніх
професіонали 0,8%
господарств;
кваліфіковані
робітники з обслуговування,
6%
робітники
експлуатації та
діяльність у сфері
сільського та
працівники
контролювання за роботою
адміністративного
лісового
сфери
фахівці
технологічного
та допоміжного
господарств,
торгівлі та
5%
устаткування,
складання
обслуговування; 2%
риборозведення послуг; 5%
устаткування та машин; 11%
та рибальства;
0,9%

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ
Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
За статтю

чоловіки

53%

54%

За місцем проживання

56%

75%
міські
поселення

жінки

47%

СЗ

46%

44%

в Україні
за кордоном
(на вакансії)

75%
95%

41%

сільська 25%
місцевість
СЗ

25%
5%
в Україні

за
кордоном

(в інших
роботодавців)
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Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
За віковими групами
СЗ

31%

69%

44%

в Україні (на вакансії)

56%

55%

за кордоном

молодь (до 35 років)
інші вікові категорії

45%

За освітою

СЗ

19%

в Україні (на вакансії)

21%

за кордоном

34%

47%

42%
41%

загальна середня

37%
43%

професійно-технічна

16%

вища
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Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості
за розміром зарплати за 2020 рік

23%

в Україні (на вакансії)

в Україні (в інших
роботодавців)

4%

5 тис. грн. (мінімальна)

3% 2%

72%

2%2%

92%

від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.

від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.

понад 25 тис. грн.

Структура вакансій СЗ за розміром зарплати за 2020 рік

СЗ

20%

5 тис. грн. (мінімальна)

72%
від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.

8%
понад 15 тис. грн.

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ
Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
(за видами економічної діяльності)

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ
ЗА КОРДОНОМ

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ
19%
G - Оптова та роздрібна…
C - Переробна промисловість
A- Сільське господарство,…
B - Добувна промисловість і…
P - Освіта
D - Постачання електроенергії,…
O - Державне управління й…
Q - Охорона здоров'я та…
H - Транспорт, складське…
F - Будівництво
I - Тимчасове розміщування й…
N - Діяльність у сфері…
E - Водопостачання;…
M - Професійна, наукова та…
K - Фінансова та страхова…
R - Мистецтво, спорт, розваги…
L - Операції з нерухомим майном
S - Надання інших видів послуг
J - Інформація та телекомунікації

6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%

48%

18% надання інших видів послуг
17%
будівництво

12%

оптова та роздрібна…

8%

транспорт, складське…

7%
7%

сільське господарство,…
діяльність домашніх…
переробна промисловість

6%
6%

діяльність у сфері…

2%

тимчасове розміщування й…

1%

професійна, наукова та…

постачання електроенергії,…
добувна промисловість і…

1%
1%
1%

ДНІПРОПЕТРОСЬКА ОБЛАСТЬ
Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
(за професійними групами)

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ
ЗА КОРДОНОМ

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ

Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання…

25%

Працівники сфери торгівлі та
послуг

15%

Законодавці, вищі державні
службовці, керівники,…

13%

Кваліфіковані робітники з
інструментом

12%
10%

Найпростіші професії

9%

Фахівці

8%

Професіонали

Кваліфіковані робітники
сільського та лісового…
Особи без професії

Найпростіші професії (включаючи
осіб без професії та тих, які…
Кваліфіковані робітники з
інструментом

14%

Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання…

11%

Фахівці

5%

Працівники сфери торгівлі та
послуг

5%

Кваліфіковані робітники
сільського та лісового госпо-…

5%

Технічні службовці

63%

0,9%

Професіонали

0,8%

Технічні службовці

0,3%

2%
1%

