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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 2022 році загальна 
кількість громадян, працевлаштованих приватними агентствами 
зайнятості, становила понад  2,8 тис. осіб, зокрема, в Україні на вакансії – 
395 осіб (14%),  направлено на роботу до іншого роботодавця – 2,0 тис. 
осіб (70%), за кордоном було  працевлаштовані 439 осіб (16%). 
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 Працевлаштування в Україні на вакансії. 

 За статтю: у загальній кількості працевлаштованих в Україні на вакансії, жінки становили 
41%,  чоловіки – 59%. 

 За віковими групами: 46% працевлаштованих були у віці до 35 років, 34% - у віці 35-45 
років,     20% - понад 45 років. 

 За рівнем освіти: 36% мали вищу освіту, 32% - професійно-технічну освіту; 32% - повну 
загальну  освіту. 

 Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни 
були: кухар (123 особи); офіціант (108 осіб); адміністратор (26 осіб); водій 
автотранспортних засобів (21 особа); черговий (інші установи, підприємства, організації) 12 
осіб); оператор інформаційно-комунікаційних мереж (9 осіб); кондитер (8 осіб); вантажник 
(6 осіб); менеджер (управитель) з постачання (6 осіб); менеджер (управитель) із збуту  та 
дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів (по 5 осіб); програміст прикладний, 
продавець-консультант, продавець продовольчих товарів, комірник (по 4 особи); аналітик 
комп'ютерних систем (3 особи). 

За розмірами заробітної плати: 11% - отримували заробітну плату у мінімальному 
розмірі (6,7 тис. грн.), 76% – від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн., 8% - від 20,1 тис. грн. до 33,5 
тис. грн., та  5% - понад 33,5 тис. грн. 

 За регіонами: із загальної кількості працевлаштованих більшість осіб були 
працевлаштовані   у м. Дніпро. 

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,          

96% - становили мешканці міст, 4% - мешканці сільської місцевості. 

 За тривалістю роботи: 32% направлених на роботу до іншого роботодавця  

здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 9% - від 6 місяців до 1 року та        

59% - понад 1 рік. 

 За рівнем заробітної плати: 2% отримували заробітну плату у мінімальному розмірі  

(6,7 тис. грн), 89% - від 6,7 тис. грн. до 20,1 тис. грн., 5% - від 20,1 тис. грн. до                

33,5 тис. грн.,  4% - понад 33,5 тис. грн. 

 
 За регіонами більша половина направлених на роботу до інших роботодавців -            
у м. Дніпро. 

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості 
 у 2022 році 
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Працевлаштування громадян України за кордоном 
Переважна більшість громадян (90%) була працевлаштована агентствами в м. Кам'янське,    
м. Павлоград, м. Дніпро та Васильківському районі області.  
Найбільшими потоки трудових міграцій - до Польщі (370 осіб, або 84%), до                                      
Естонії (36 осіб, або 8%), Угорщини (32 особи або 8%) та одна особа – до Чехії. 

Із загальної чисельності працюючих за кордоном 48% складали чоловіки. Мешканці міст 
становили 71%. 

 За віковими групами: більше половини (56%) трудових мігрантів – особи у віці до 35 років;  
30% - у віці від 36 до 45 років; 14% - у віці понад 45 років. 

 За рівнем освіти: 12% мали вищу освіту, 40% - професійно-технічну освіту; 48% - повну 
загальну  освіту. 

 За тривалістю роботи: 84% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,                
9% – від 6 місяців до 1 року та 7% – понад 1 рік. 

 У країні призначення трудові мігранти були зайняті: 

 за видами економічної діяльності: 56% - у сфері надання інших видів послуг; 16% - у 
будівництві; 12% - у переробній промисловості; 8% - у сільському господарстві, лісовому 
господарстві та рибному господарстві; по 3% - у транспорті, складському господарстві, поштовій 
та кур'єрській діяльності та у сфері тимчасового розміщування й організації харчування. 

за професійними групами: 80% - працювали за найпростішими професіями (включаючи осіб 
без професії та тих, які раніше не працювали); 10% були зайняті у сфері торгівлі та послуг; 6% -  
на кваліфікованих роботах з інструментом та ін.  

Окремі характеристики осіб,  
працевлаштованих приватними  

агентствами зайнятості  
у 2022 році   
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Працевлаштування громадян  
приватними агентствами  

зайнятості у 2022 році 
 

2022 р. 
у % до 

підсумку 

Кількість працевлаштованих громадян 2824 

Працевлаштовані в Україні (на вакансії) 

кількість працевлаштованих громадян 395 14% 

Направлені на роботу в Україні  до іншого роботодавця  

  

кількість працевлаштованих громадян 1990 70% 

Працевлаштовані за кордоном  

  

кількість працевлаштованих громадян 439 16% 
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Працевлаштовано за кордоном 

Направлено на роботу до інших роботодавців 

Кількість працевлаштованих громадян  
приватними агентствами зайнятості, 

 особи 
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Працевлаштування в Україні  
на вакансії у 2022 році 

Дніпровський МЦЗ Покровська міська філія 
ОЦЗ 

Криворізький МРЦЗ 

352 

33 10 

Кількість працевлаштованих в Україні: 395 осіб 

(з них, 89% - у м. Дніпро) 
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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 

повна 
загальна 
середня; 

32% 

професій
но-

технічна; 
32% 

вища; 
36% 

41 59 

жінки чоловіки 

За освітою 

За статтю 

Працевлаштування в Україні  
на вакансії у 2022 році 

Окремі характеристики  

11% 76% 8% 5% 

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 

За віковими групами 

9% 26% 

11% 

11% 

3% 

13% 

21% 
7% 
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Працевлаштовано всього по Україні 

Кухар 

Офіціант 

Адміністратор 

Водій автотранспортних засобів 

Черговий (інші установи, підприємства, організації) 

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 

Кондитер 

Менеджер (управитель) з постачання 

Вантажник 

Менеджер (управитель) із збуту 

Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 

Програміст прикладний 

Продавець-консультант 

Продавець продовольчих товарів 

Комірник 

Аналітик комп'ютерних систем 

Директор фінансовий 

Менеджер (управитель) 

Інженер з комп'ютерних систем 

Інженер-програміст 

Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою  
ТОП-20 
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Працевлаштовано службою зайнятості 

Водій автотранспортних засобів 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

Стрілець 

Охоронник 

Підсобний робітник 

Слюсар-ремонтник 

Вантажник 

Електрогазозварник 

Тракторист 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

Фахівець 

Оператор котельні 

Сторож 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

Менеджер (управитель) із збуту 

Комірник 

Водій навантажувача 

Озеленювач 

Інженер 

Машиніст екскаватора 



Професійні групи Назва професії 

  Працівники сфери торгівлі та послуг 
  Кухар 
  Офіціант 
 Продавець-консультант 

Технічні службовці 
  
   Адміністратор 
 Черговий (інші установи, підприємства, організації) 
 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 

Професіонали 
 

  
   Програміст прикладний 
 Аналітик комп'ютерних систем 
 Інженер з комп'ютерних систем 

Керівники, менеджери 

  
 Менеджер (управитель) з постачання 
 Менеджер (управитель) із збуту 
 Директор фінансовий 
 Менеджер (управитель) 

Робітники з обслуговування, 
експлуатації устаткування та машин 

  
 Водій автотранспортних засобів 

Фахівці 
 Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів  
 Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення 
 Бухгалтер 

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 

 
 Кондитер 
 Швачка 

 

Найпростіші професії 
 
 

 Вантажник 
 Комірник 

Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою  
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Направлені на роботу в Україні   
до іншого роботодавця  

у 2022 році 

Дніпровський 
МЦЗ 

Синельниківська 
МРФ ОЦЗ 

Криворізький 
МРЦЗ 

Тернівська МФ 
ОЦЗ 

Покровська 
міська філія ОЦЗ 

1191 592 

119 

55 33 

Кількість направлених на роботу  
в Україні до іншого роботодавця: 2,0 тис. ос. 

(з них, 60% - у м. Дніпро) 
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до 6 місяців 

від 6 місяців 
до 1 року 

від 1 року до 2 
років 

від 2 до 3 
років 

3 роки і 
більше 

Направлені на роботу в Україні 
  до іншого роботодавця 

 у 2022 році  
Окремі характеристики  

2% 89% 5% 4% 

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 

За тривалістю працевлаштування 

32% 
18% 

27% 

14% 

За місцем проживання 

96% 4% 

міські поселення сільська місцевість 
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9% 



Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році 

Кам'янський 
МЦЗ 

Павлоградський 
МРЦЗ 

Васильківська РФ 
ОЦЗ 

Дніпровський 
МЦЗ 

Криворізький 
МРЦЗ 

Марганецька МФ 
ОЦЗ 

165 

121 

57 
53 

32 

11 

Кількість працевлаштованих за кордоном: 439 осіб 

(з них, 90% - у м. Кам'янське, м. Павлоград, м. Дніпро 
та Васильківському районі області) 
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84,3% 

8,2% 

7,3% 

1 особа 

Польща 

Естонія 

Угорщина 

Чехія 

36  осіб 

370 осіб 

32  особи 

Структура громадян, працевлаштованих  
за кордоном у 2022 році  

За окремими країнами 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

0,2% 



повна 
загальна 
середня; 

48% 
професійно-

технічна; 
40% 

вища; 12% 18-24 роки 

25-29 років 

30-35 років 

36-39 років  

40-45 років 

46-49 років 

50-59 років 
і старші 

60 років і 
старші 1%  

52% 48% 

жінки чоловіки 

За освітою 

За статтю 

Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році  

Окремі характеристики  

За віковими групами 

За місцем проживання 

71% 29% 

міські поселення 

сільська місцевість 

6% 

25% 

23% 

8% 
7% 

21% 

9% 
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Працевлаштування за кордоном  
у 2022 році 

За професійними групами За видами економічної діяльності 

надання 
інших видів 
послуг 57% 

будівництво 
16% 

транспорт, 
складське 

господарство 
3% 

діяльність у 
сфері 

адміністратив
ного та 

допоміжного 
обслуговуван

ня -  1% 

тимчасове 
розміщування й 

організація 
харчування 3%  

 

переробна 
промисловість 

12% 

кваліфіковані 
робітники з 

інструментом –  6% 

робітники з обслуговування, 
устаткування та машин 2% 

працівники 
сфери 

торгівлі та 
послуг 10% 

фахівці 2% 

Найпростіші 
професії  -  80% 

сільське, лісове 
господарство 8% 
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41% 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,  

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 

СЗ в Україні            
(на вакансії) 

за кордоном 

53% 
41% 

52% 

47% 
59% 

48% 

сільська 
місцевість 

міські 
поселення чоловіки 

жінки 

(в інших 
роботодавців) 

СЗ в Україні за 
кордоном 

22% 
4% 

29% 

78% 96% 71% 

За статтю За місцем проживання 
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за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

СЗ 

56% 

46% 

22% 

44% 

54% 

78% 
молодь (до 35 років)   

 інші вікові категорії 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості, 

та приватними агентствами зайнятості у 2022 році 

за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

СЗ 

48% 

32% 

20% 

40% 

32% 

33% 

12% 

36% 

47% загальна середня 

професійно-технічна 

вища 

За віковими групами 

За освітою 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 



СЗ 17% 80% 3% 

6,7 тис. грн. (мінімальна) від 6,7 тис. грн. до 20,0 тис. грн. понад 20,0 тис. грн. 

Структура вакансій СЗ за розміром зарплати на 1 січня 2023 року 

Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості  
за розміром зарплати у 2022 році 

в Україні (в інших 
роботодавців) 

в Україні (на вакансії) 

2% 

11% 

89% 

76% 

5% 

8% 

4% 

5% 

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. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 



S.Надання інших видів … 

R.Мистецтво, спорт, … 

J.Інформація та … 

K.Фінансова та страхова … 

L.Операції з нерухомим … 

D.Постачання … 

E.Водопостачання; … 

F.Будівництво 

I.Тимчасове розміщування … 

M.Професійна, наукова та … 

N.Діяльність у сфері … 

B.Добувна промисловість і … 

P.Освіта 

Q.Охорона здоров'я та … 

H.Транспорт, складське … 

O.Державне управління й … 

C.Переробна промисловість 

A.Сільське господарство, … 

G.Оптова та роздрібна … 

0,4% 
0,6% 
1% 

1% 

1% 

2% 
2% 
2% 

2% 

2% 
3% 

5% 
5% 
5% 

6% 
8% 

16% 

18% 

20% 

I.Тимчасове 
розміщування й 

організація харчування 

H.Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

A.Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство 

C.Переробна 
промисловість 

F.Будівництво 

S.Надання інших видів 
послуг 

3% 

4% 

5% 

11% 

18% 

59% 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,  

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

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ 
 
 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 



Особи без професії 

Кваліфіковані робітники сільського 
та лісового господарств, … 

Технічні службовці 

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, … 

Професіонали 

Фахівці 

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 

Найпростіші професії 

Працівники сфери торгівлі та 
послуг 

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за … 

1% 

2% 

5% 

7% 

8% 

10% 

12% 

14% 

20% 

21% 

фахівці 

робітники з обслуговування, 
експлуатації та 

контролювання за роботою … 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

працівники сфери торгівлі та 
послуг 

найпростіші професії 
(включаючи осіб без професії) 

2% 

2% 

6% 

10% 

80% 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЮ  СЛУЖБОЮ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЗА КОРДОНОМ 

Порівняння структури громадян,  
працевлаштованих за сприяння Дніпропетровської служби зайнятості,  

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 


