Session 9-6

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ З ПОШУКУ
РОБОТИ В УКРАЇНІ

Джерела вакансій

ПОРТАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

www.dcz.gov.ua

ПРИВАТНІ АГЕНТСТВА ЗАЙНЯТОСТІ
ІНТЕРНЕТ–РЕСУРСИ З ПОШУКУ РОБОТИ
(найбільші в країні):
work.ua, olx.ua, rabota.ua, hh.ua, jobs.ua
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Портал державної служби зайнятості
www.dcz.gov.ua (оновлений з лютого 2018 р.)

Роботодавці зобов’язані повідомляти ДСЗ про попит на робочу силу (вакансії).
Подання через центр зайнятості або через Е-кабінет роботодавця

Щоденно на веб-сайті міститься:

 85 тис. вакансій
 375 тис. резюме
Кількість
електронних
кабінетів шукачів

Кількість
резюме

Кількість електронних
кабінетів роботодавця

Кількість вакансій поданих
через електронний кабінет
роботодавця

2018 рік

87,5 тис.

3,9 тис.

93,1 тис.

26,9 тис.

5 міс. 2019

60,4 тис.

2,5 тис.

44,7 тис.

31,1 тис.

Усього

147,9 тис.

6,4 тис.

137,8 тис.

58,0 тис.

Період
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Вимоги до вакансії в службі зайнятості

Роботодавець повинен бути зареєстрованим в Єдиному державному
реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців
Вакансії подаються згідно Державного класифікатора професій
Офіційна заробітна плата, яка не нижче
встановленої законодавством (4 173 грн./157$ )

мінімальної

Не може містити будь-яких проявів дискримінації (за статтю,
віком, расою, переконаннями та ін.)
Форма подачі вакансій затверджена наказом Міністерства соціальної
політики
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Електронний кабінет роботодавця
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Найбільш затребувані робітничі професії у І Q, 2019
Назва професії

Кількість вакансій

Середня з/п

водій автотранспортних засобів

6 862

6 311 грн. / 237 $

тракторист-машиніст

5 176

5 146 грн. / 194 $

тракторист

2 353

5 314 грн. / 200 $

швачка

2 185

6 246 грн. / 236 $

слюсар-ремонтник

1 552

6 493 грн. / 245 $

електромонтер

1 208

6 742 грн. / 254 $

електрогазозварник

1 138

7 310 грн. / 275 $

слюсар-сантехнік

697

5 789 грн. / 218 $

токар

608

7 571 грн. / 285 $

слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів

586

7 301 грн. / 275 $

монтер колії

617

6 816 грн. / 257 $

слюсар з ремонту рухомого складу

464

6 842 грн. / 258 $

укладальник-пакувальник

434

6 775 грн. / 255 $
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Портал державної служби зайнятості

Відмінності порталу:
• безкоштовність для користувачів;

www.dcz.gov.ua

• надійність контрагентів;
• відсутність реклами;
• підтримка з боку державної служби зайнятості (вакансії та
роботодавці на порталі підлягають ретельній перевірці).

Вакансії збираються:
• від центрів зайнятості, які перевіряють відомості що
надають роботодавці;
• напряму від самих роботодавців, перевірених центрами
зайнятості.
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Недержавні портали вакансій

Кількість
вакансій, тис.

Кількість
резюме,
млн

Кількість
роботодавців,
тис.

work.ua

76,5

2,4

110,0

olx.ua

58,9

2,6

20,0

rabota.ua

56,7

1,9

50,0

hh.ua

13,3

1,3

74,8

jobs.ua

29,3

0,3

50,0

Станом на
11.06.2019

В Україні дані інтернет-ресурси не є приватними агентствами зайнятості. Основний
вид економічної діяльності для них – це рекламне агентство або оброблення даних та
розміщення інформації на веб-вузлах.
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Переваги роботи кожного порталу
(за відгуками користувачів і клієнтів)
- легкий у використанні, можна створити до 5 резюме,
висока ефективність
Спеціалізація: працівники
робітники на виробництві

у

сфері

продаж,

послуг,

інженери,

- популярність сайту, велика кількість користувачів, оскільки
спеціалізується на купівлі та продажах товарів і послуг
Спеціалізація: працівники у сферв торгівлі, транспорту, для
роботи за кордоном (будівельники, прибиральники, різноробочі)

- швидкість роботи, зручний інтерфейс, містить цікаві статті
та поради для шукачів
Спеціалізація: працівники у сфері продаж, інженери, робітники,
а також робота для студентів та осіб без досвіду роботи

- максимально розширений пошук за різними критеріями
Спеціалізація: працівники у сфері продаж, сфері маркетингу та
реклами, в IТ-секторі

- мало реклами, є можливість пройти тренінг за обраною
спеціалізацією
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Спеціалізація: працівники у сфері торгівлі, автотранспорту,
робітники на виробництві, працівники без кваліфікації

Приватні агентства зайнятості
працевлаштування в Україні
Суб’єкти, які надають послуги
з посередництва у
працевлаштуванні
Державною службою
зайнятості з 2013 року

Суб’єктам забороняється
отримувати від громадян,
яким надано послуги,
гонорари, комісійні та інші
винагороди

Оплата послуг з
працевлаштування
здійснюється виключно
роботодавцем, якому
надано такі послуги

Станом на 12.06.2019
в Переліку міститься
1 747 записів про суб’єктів,
з них:
 діючі – 1 589 (суб’єкти, яким
ліцензія не потрібна – 946 та
суб’єкти які мають відповідну
ліцензію – 643);

 158 – припинена діяльність.
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Приватні агентства зайнятості
працевлаштування за кордон

Станом на 01.06.2019
в переліку 1 884 діючих
суб’єктів, які мають
ліцензію

Суб’єкти
господарювання,
які надають
послуги з
посередництва у
працевлаштуванні
за кордоном,
підлягає
ліцензуванню
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Органом ліцензування
є Мінсоцполітики. Всі
суб’єкти, які отримали
ліцензії знаходяться у
відповідному переліку
на сайті міністерства,
який ведеться
з 2010 року

Послуги надаються
відповідно
до договору між
особою та
суб’єктом
господарювання

Суб’єкт не має права
отримувати від
осіб, яким надані
відповідні послуги,
плату до
підписання акта
виконаних
робіт

Приватні агентства зайнятості
Працевлаштування громадян приватними
посередниками у працевлаштуванні,
а також за допомогою державної служби
зайнятості у 2018 році

Кількість громадян, працевлаштованих суб'єктами
господарювання, що надають послуги
з посередництва у працевлаштуванні
у 2013-2018 рр., тис. осіб
97,1
83,8

Працевлаштовані
за кордоном;
97,1 тис. осіб;

Працевлаштовані
в Україні ;
20,5 тис. осіб;

71%

15%

2018 рік:

або 2,5%
по відношенню
до кількості
працевлаштованих
державною
службою
зайнятості
(826,1 тис. осіб)

працевлаштовано - 136,9 тис. осіб
суб'єктів - 984 од.

79,2
76,9
69,3

2013

2014

14.9

14%

9.6

Працевлаштовано за
кордоном
(ст. 37 ЗУ "Про
зайнятість населення")
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2016

2017

2018

60,4

18.2
Направлені на роботу в
Україні
до іншого
роботодавця;
19,3 тис. осіб;

2015

20.5

11.8

8.4

Працевлаштовано в
Україні
(ст. 38 ЗУ "Про
зайнятість населення")

13.8
9.8

18.5 15.0

19.4

12.1

Направлено на роботу в
Україні до іншого
роботодавця
(ст. 39 ЗУ "Про зайнятість
населення")
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Джерела інформації про вакансії
ПЕРЕВАГИ
Державна служба
зайнятості

Інтернет-ресурси з
пошуку роботи

• найбільш повна та
актуальна база
вакансій в країні;

• містять вакансії, які
не завжди
подаються до
центрів зайнятості
або вакансії з більш
привабливими
умовами оплати
праці;

• інформація про
вакансії подається
офіційно;
• гарантується
офіційна
зайнятість та
соціальні гарантії
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• інформація про
вакансії подається у
довільній формі

Приватні агентства
зайнятості
• додаткове джерело
інформації про
працевлаштування
громадян в Україні та
за кордоном

Джерела інформації про вакансії
НЕДОЛІКИ
Державна служба
зайнятості
• розмір заробітної
плата, який офіційно
зазначається у
вакансіях, може бути
нижчим реального;
• існують випадки,
коли вакансії з
привабливими
умовами праці
подаються
формально, але при
цьому
укомплектовуються
роботодавцем
самостійно;
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Інтернет-ресурси з
пошуку роботи
• відповідні ресурси не
несуть відповідальність
за якість вакансій та
працевлаштування;
• містять ознаки тіньової
зайнятості та оплати
праці, а також
потенційної загрози
торгівлі людьми;
• численне дублювання
вакансій одночасно в
декількох рубриках;
• неузгодженість з
державним
класифікатором

Приватні агентства
зайнятості
• діяльність кадрових
агенцій суттєво не
впливає на ринок праці;
• кадрові агентства часто
працюють виключно з
представниками
окремих професій;
• майже 70% громадян
отримували заробітну
плату менше 5 тис. грн.
(188 $), що містять
ознаки тіньової
зайнятості

Пропозиції щодо подальшої роботи

У зв’язку з реформуванням
державної служби зайнятості працюємо над:
Електронною реєстрацією та розвитком Е-кабінетів

Загальнодержавною формою CV (стандарт Europass)

Електронною звітністю

Пошуком працівників за розширеним алгоритмом без
обов’язкового використання Класифікатора професій
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Ольга Макогон
В. о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату)
makogon.olga@es.dcz.gov.ua

