ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ
ЗАЙНЯТОСТІ У 2020 РОЦІ

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 2020 році здійснювали працевлаштування
1225 приватних агентств зайнятості, зокрема, 325 агентств працевлаштовували в Україні на вакансії,
544 агентства – направляли на роботу до іншого роботодавця та 468 агентств – здійснювали
працевлаштування за кордоном.
Протягом 2020 року загальна кількість громадян, працевлаштованих приватними агентствами
зайнятості, становила 143,2 тис. осіб, зокрема, в Україні на вакансії – 14,1 тис. осіб (10%),

направлено на роботу до іншого роботодавця – 42,8 тис. осіб (30%), за кордоном було
працевлаштовано 86,3 тис. осіб (60%).

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 66%,
чоловіки – 34%.
За віковими групами: 59% працевлаштованих були у віці до 35 років, 22% - у віці 35-45 років,
19% - понад 45 років.
За рівнем освіти: 47% мали вищу освіту, 31% - професійно-технічну освіту; 21% - повну загальну
освіту.
Найбільш поширеними професіями, за якими працевлаштовувалися громадяни були:
фармацевт (1542 особи), маркувальник (1175 осіб); укладальник-пакувальник (667 осіб), оператор
заправних станцій (647 осіб), провізор (614 осіб); підсобний робітник (396 осіб), вантажник
(390 осіб), продавець продовольчих товарів (377 осіб), касир торгівельного залу (314 осіб), молодша
медична сестра (312 осіб).
За розмірами заробітної плати: 29% - отримували заробітну плату у мінімальному розмірі
(5 тис. грн.), 54% – від 5 тис. грн. до 15 тис. грн., 10% - від 15 тис. грн. до 25 тис. грн., та
7% - понад 25 тис. грн.

За регіонами: із загальної кількості працевлаштованих - 50% була працевлаштована у м. Києві та
Запорізькій області.

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,
70% - становили мешканці міст, 30% - мешканці сільської місцевості.
За тривалістю роботи: 44% направлених на роботу до іншого роботодавця
здійснювали свою діяльність у термін до 6 місяців, 19% - від 6 місяців до 1 року та
37% - понад 1 рік.
За рівнем заробітної плати: 15% отримували заробітну плату у мінімальному розмірі
(5 тис. грн), 78% - від 5 тис. грн. до 15 тис. грн., 4% - від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.,
3% - понад 25 тис. грн.
За регіонами третина направлених на роботу до інших роботодавців - у м. Києві.

Окремі характеристики осіб,
працевлаштованих приватними
агентствами зайнятості у 2020 році

Працевлаштування громадян України за кордоном.
Переважна більшість
(морський транспорт).

громадян

(72%)

була

працевлаштована

в

Одеській

області

Найбільшими потоки трудових міграцій - до Кіпру (17,2 тис. осіб, або кожного п’ятого), до
Польщі (15,3 тис.), Німеччини (8,6 тис. ), Великої Британії (7,1 тис.), Греції (6,27 тис.), Маршаллових
Островів (2,6 тис.), Панами (2,6 тис. осіб), Ліберії (2,5 тис.), Литви (2,1 тис.), Нідерландів
(2,1 тис. осіб).
Із загальної чисельності працюючих за кордоном 89% складали чоловіки. Мешканці міст
становили 76%.
За віковими групами: половина трудових мігрантів – особи у віці до 35 років;
28% - у віці від 36 до 45 років; 23% - у віці понад 45 років.

За рівнем освіти: 49% мали вищу освіту, 37% - професійно-технічну освіту; 14% - повну загальну
освіту.
За тривалістю роботи: 73% трудових мігрантів укладали контракти на термін до 6 місяців,
25% – від 6 місяців до 1 року, та 2% - понад 1 рік.
У країні призначення трудові мігранти були зайняті:
за видами економічної діяльності: 80% - у сфері транспорту (морського), 6% - у переробній
промисловості; 3% - у сільському господарстві; будівництві – 2%.
за професійними групами: половину - займали місця фахівців та професіоналів; 17% - були
зайняті на некваліфікованих роботах, 15% - робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та
машин.

Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік
Порівняльний аналіз показників щодо працевлаштування громадян за сприяння Державної
служби зайнятості з даними приватних агентств зайнятості (відповідно до форми 1-ПА) за 2020 рік
засвідчив наступне:
Кількість працевлаштованих Державною службою зайнятості (606,4 тис. осіб) в 11 разів
перевищила кількість працевлаштованих приватними агентствами зайнятості в Україні (як на
вакансії, так і направлених на роботу до інших роботодавців).
Окремі характеристики громадян, працевлаштованих ДСЗ та приватними агентствами
зайнятості:
За статтю: Серед працевлаштованих за сприяння ДСЗ 57% становили чоловіки. В той же час,
серед працевлаштованих приватними агентствами зайнятості в Україні переважали жінки (66%), при
цьому за кордоном офіційно працювали переважно чоловіки (89%).
За місцем проживання: Дві третині працевлаштованих, як за сприяння ДСЗ, так і приватними
агентствами зайнятості, 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 майже 60% працевлаштованих у віці до 35 років).
У той же час, серед безробітних, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, 71% становлять особи старше 35 років.

За освітою: Структура працевлаштованих як за сприяння ДСЗ, так і приватними агентствами
зайнятості (в Україні і за кордоном) суттєво не відрізняється: кожний п'ятий – мав загальну
середню освіту, 37%-42% - професійно-технічну освіту, від 37% до 49% працевлаштованих мали
вищу освіту.
За видами економічної діяльності: Майже 60% працевлаштованих ДСЗ отримали роботу у
сільському господарстві, переробній промисловості та торгівлі. У той же час 80%
працевлаштованих приватними агентствами зайнятості за кордоном – працювали у сфері
транспорту.
ВИСНОВКИ
Державна служба зайнятості залишається лідером серед посередників на ринку праці в усіх
регіонах України.
Приватні агентства зайнятості, що офіційно здійснюють діяльність в Україні, сумарно
працевлаштовують на порядок менше громадян, ніж Державна служба зайнятості.
Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості та структура
працевлаштованих за сприяння Державної 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 Державна служба зайнятості, не
відповідають дійсності.

Працевлаштування громадян
приватними агентствами
зайнятості у 2020 році

2020 р.
Кількість приватних агентств зайнятості, які здійснювали
працевлаштування
Кількість працевлаштованих громадян

у % до
підсумку

1 225*
143 185

Працевлаштовані в Україні (на вакансії)
кількість приватних агентств зайнятості

325

-

кількість працевлаштованих громадян

14 081

10%

кількість приватних агентств зайнятості

544

-

кількість працевлаштованих громадян

42 777

30%

кількість приватних агентств зайнятості

468

-

кількість працевлаштованих громадян

86 327

60%

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

Кількість працевлаштованих громадян
приватними агентствами зайнятості
у 2020 році, особи
Працевлаштовано в Україні на вакансії
Направлено на роботу до інших роботодавців
Працевлаштовано за кордоном

33 115
30 466

26 366
24 398
20 880

15 699

15 237

14 683
12 250

10 063

12 020

8 444
4 493

3 711

4 035

4 208

4 187

1 651

ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 І квартал 2020

ІІ квартал 2020 ІІІ квартал 2020 ІV квартал 2020

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

210
207

157
136
119
95
89
89
71
63
62

58
43
15
12

Миколаївська
Рівненська
Житомирська
Закарпатська
Чернігівська
Вінницька
Чернівецька
Хмельницька
Донецька
Івано-Франківська
Черкаська
Тернопільська
Волинська
Луганська

331

Сумська
Одеська

336

Полтавська

Харківська
562

869

1 057

Херсонська
Київська

1 091

1 305

Львівська

Дніпропетровська

Запорізька

м. Київ
3 526

3 578

Працевлаштування в Україні
на вакансії у 2020 році

Кількість працевлаштованих в Україні: 14,1 тис. од.
(з них, 50% - у м. Києві та Запорізькій обл.)

Працевлаштування в Україні
на вакансії у 2020 році.
Окремі характеристики
За віковими групами

За статтю

50-59 років
46-49 років

жінки

чоловіки

66%

7%
40-45 років

11%

36-39 років

11%

60 років і старші

9% 3%

18-24 роки

21%

34%
18%
20%

25-29 років

30-35 років

За освітою
47%
вища

За розмірами заробітної плати
21%
повна загальна
середня

29%

32%
професійнотехнічна

54%

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

10%7%

Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою

ТОП-20

Прац е влаш товано у м.К и
є ві

Прац е влаш товано всь ого поУ країні
Фа рмацевт

Укладальник-п а кувальник

Ма ркувальник

Фа хі вець

Укладальник-п а кувальник

Пі дсобнийр обі тник

Операторз аправнихс танці й
Прові зор

Сортувальник у в иробництві ха рчової п родукції

Пі дсобнийр обі тник

Комі рник

Ва нтажник

Консультант

Продавець п родовольчихт оварі в
Фа хі вець

Агент т орговельний

Касирт орговельногоз алу
Операторв иробничої ді льниці
Воді йа втотранспортнихз асобі в

Продавець-к о нсультант

Продавець-к о нсультант

Ас истент
Бухгалтер

Комі рник

Ад мі ні стратор

Бухгалтер

Ва нтажник

Ад мі ні стратор
Ме неджер (у правитель)і з з буту

Офі ці ант

Агент т орговельний
Воді йа втотранспортнихз асобі в

Професії, за якими кількість працевлаштованих є найбільшою
Професійні групи

Назва професії

робі тникиз о бс луговування,

неквалі фі ковані п раці вники

прибиральниця)
професі онали

техні чні с лужбовці
(п лоди,о в очі ),

5 051

Київська

834
569
510
341
301
238
208
172
153
68
48
43
32
27
12

Сумська
Вінницька
Закарпатська
Івано-Франківська
Одеська
Житомирська
Чернігівська
Чернівецька
Рівненська
Донецька
Хмельницька
Тернопільська
Кіровоградська
Луганська
Херсонська

1 055

2 069

Львівська
Черкаська

2 086

Запорізька

3 919

5 380

Полтавська

Харківська

5 492

Дніпропетровська

м. Київ
14 169

Направлені на роботу в Україні
до іншого роботодавця
у 2020 році

Кількість направлених на роботу
в Україні до іншого роботодавця: 42,8 тис. од.
(з них, 33% - у м. Києві)

Направлені на роботу в Україні
до іншого роботодавця у 2020 році.
Окремі характеристики
За місц е м проживання

За розмірами заробітної плати

30%

70%
міські поселення

15%

сільська місцевість

78%
5 тис. грн. (мінімальна)
від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.
від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.
понад 25 тис. грн.

3 роки і більше

до 6 місяців

18%

44%

від 2 до 3 років

5%
14%
19%
від 1 року до 2 років

від 6 місяців до 1 року

4%3%

2 094

Львівська

520
414
338
293
289
253
238
178
155

Тернопільська
Закарпатська
Хмельницька
Чернівецька

Рівненська
Вінницька
Полтавська
Запорізька
Волинська

11

564

Дніпропетровська

Луганська

616

Кіровоградська

17

663

Івано-Франківська

Київська

732

Житомирська

18

768

Сумська

Чернігівська

907

Херсонська

1 313

2 170

Донецька

Черкаська

2 282

Миколаївська

Харківська

м. Київ

Одеська

3 948

5 748

61 798

Працевлаштування за кордоном
у 2020 році

Кількість працевлаштованих за кордоном: 86,3 тис. од.
(з них, 72% - у Одеській обл.)

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

19,9%

Польща

17,8%

9,9%

Німеччина
8,2%

Велика Британія
Греція

7,2%

Маршаллові Острови

3,0%

2,6 тис. осіб

Панама

3,0%

Ліберія

2,9%

2,6 тис. осіб
2,5 тис. осіб

Литва

2,5%

2,1 тис. осіб

Нідерланди

2,4%

2,1 тис. осіб

Сингапур

2,3%

2,0 тис. осіб

Бельгія

2,2%

США

2,1%

1,9 тис. осіб
1,8 тис. осіб

Австрія

1,5%

1,3 тис. осіб

Мальта

1,4%

1,2 тис. осіб

Латвія

1,4% 1,2 тис. осіб

Беліз

1,2%

1,0 тис. осіб

Гонконг

1,0%

861 особа

8,6 тис. осіб

7,1 тис. осіб

6,2 тис. осіб

17,2 тис. осіб

15,3 тис. осіб

Працевлаштування за кордоном
у 2020 році.
Окремі характеристики
За місц е м проживання

За статтю

жінки

міські поселення

чоловіки

11%

89%

76%

50-59 років

24%

За освітою

За віковими групами
60 років і старші
18-24 роки

46-49 років

12%
8%

сільська місцевість

3%
13%

49%
вища

14%
повна
загальна
середня

40-45 років

15%

14%

25-29 років

14%

37%
професійнотехнічна

21%

36-39 років
30-35 років

Працевлаштування за кордоном
у 2020 році
За видамие кономічної діял
ь ності
транспорт;

найпростіші професії;

80%

17%
фахівці;

професіонали;

34%

15%

працівники
сфери торгівлі;
будівництво;
надання інших
видів послуг;

9%

2%
переробна
промисловість;

6%

робітники з
обслуговування
устаткування;

3%

15%

сільське, лісове та
рибне господарство;

кваліфіковані
робітники з
інструментом;

3%

4%

службовці та
керівники;

5%

технічні службовці;

7%

Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік

За статтю

За місцем проживання

34%
чоловіки

59%

57%
89%

70%

76%

30%

24%

міські
поселення

66%
жінки

41%

43%
11%
ДСЗ

в Україні
за кордоном
(на вакансії)

41%

сільська
місцевість
ДСЗ

в Україні
за
кордоном
(в інших
роботодавців)

Порівняння структури громадян,
працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості,
та приватними агентствами зайнятості за 2020 рік

За віковими групами
ДСЗ

29%

71%
59%

в Україні (на вакансії)

41%

49%

за кордоном

молодь (до 35 років)
інші вікові категорії

51%

За освітою

ДСЗ

21%

в Україні (на вакансії)

21%

за кордоном

14%

42%
32%
37%

37%

загальна середня

47%

професійно-технічна

49%

вища

Структура працевлаштованих приватними агентствами зайнятості
за розміром зарплати за 2020 рік

в Україні
(в інших роботодавців)

15%
29%

в Україні (на вакансії)

м. Київ (на вакансії)

78%

6%

5 тис. грн. (мінімальна)

4%

54%
57%

від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.

10%
15%

від 15 тис. грн. до 25 тис. грн.

7%

22%
понад 25 тис. грн.

Структура вакансій ДСЗ за розміром зарплати за 2020 рік

ДСЗ

18%

5 тис. грн. (мінімальна)

2%

80%
від 5 тис. грн. до 15 тис. грн.

3%

понад 15 тис. грн.

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

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ
28%

сільське господарство

16%

переробна промисловість

державне управління

15%
8%

охорона здоров'я

транспорт

4%

будівництво
інші

переробна промисловість

6%

6%
5%

розміщування та харчування

80%

транспорт

торгівля
освіта

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ
ЗА КОРДОНОМ

сільське господарство

будівництво

4%
3%

інші види

11%

3%

2%

9%

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

ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ
ЗА КОРДОНОМ

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ

31%

робітники з обслуг. устаткування

15%

працівники сфери торгівлі

13%

найпростіші професії
кваліфіковані робітники з
інструментом
керівники, менеджери
фахівці
професіонали

34%

фахівці

17%

найпростіші професії

15%

професіонали

10%

15%

робітники з обслуг. устаткування

9%
8%

6%

технічні службовці
службовці та керівники

кваліфіковані робітники с/г

4%

кваліфіковані робітники з
інструментом

технічні службовці

4%

працівники сфери торгівлі

7%
5%
4%
3%

