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Джерело:  дані Державної служби статистики України 

     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 здійснювали працевлаштування 58  

приватних агентств зайнятості, зокрема, 21 агентство працевлаштовувало в 

Україні на вакансії, 18 агентств — скеровували на роботу до іншого роботодавця та 

21 агентство — працевлаштовувало за кордоном. 

     Загальна чисельність громадян, працевлаштованих впродовж 2020 року 

приватними агентствами зайнятості, становила 5 254 особи, зокрема в Україні на 

вакансії — 1 091 особу (21%), направлено на роботу до іншого роботодавця —                

2 069 осіб (39%), за кордоном були працевлаштовані 2 094 особи (40%). 

Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості 
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     Слід зазначити, що дані форми № 1-ПА не дають уяви про обсяги 

трудової міграції, яка, переважно, має неофіційний характер. 

     Крім того, діяльність приватних агентств зайнятості в Україні, які у 

попередні роки, не конкурує з обсягами працевлаштування за сприяння 

державної служби зайнятості. 

    Чисельність працевлаштованих Львівською обласною службою 

зайнятості у 2020 році становила 30,0 тис. осіб та у 6 разів перевищила 

кількість працевлаштованих приватними агентствами зайнятості в 

Україні (як на вакансії, так і направлених на роботу до іншого 

роботодавця). 

 

Співвідношення працевлаштованих за сприяння  
державної служби зайнятості та приватними агентствами зайнятості 
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Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості 

2020 рік 

Кількість приватних агентств зайнятості, які здійснювали 
працевлаштування 

58* 

Кількість працевлаштованих громадян 5 254 

Працевлаштовані в Україні 

         кількість приватних агентств зайнятості 21 

         кількість  працевлаштованих  громадян 1 091 

Направлені на роботу в Україні до іншого роботодавця 

         кількість приватних агентств зайнятості 18 

         кількість  працевлаштованих  громадян 2 069 

Працевлаштовані за кордоном 

         кількість приватних агентств зайнятості 21 

         кількість  працевлаштованих  громадян 2 094 

* Загальна кількість агентств зайнятості, які здійснювали працевлаштування, не є сумою відповідних даних за видами працевлаштування 



40% 39% 

21% 

5,3              
тис.осіб 

ПРАЦЕВЛАШТОВАНО 
ЗА  КОРДОНОМ 

ПРАЦЕВЛАШТОВАНО            
В УКРАЇНІ 

98%: 
м.Львів — 2 201 особа 
Сколівський р-н — 645 осіб 
Золочівський р-н — 258 осіб 

98%: 
м.Львів — 1 838 осіб 
Жовківський р-н — 84 особи 
Стрийський р-н — 65 осіб 
Самбірський р-н — 65 осіб 
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Структура кількості працевлаштованих громадян  
приватними агентствами зайнятості 
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Структура вакансій, зареєстрованих у Львівському ОЦЗ,  
за розмірами зарплати 

18% 81% 9% Львівський ОЦЗ 

5 000 грн. (мінімальна) від 5000 грн. до 15 000 грн. понад 15 000 грн. 

Структура працевлаштованих приватними агентствами Львівської 
області, за розмірами зарплати 

2% 

7% 

98% 

71% 20% 3% 

в Україні (в інших 
роботодавців) 

в Україні (на вакансії) 

5 000 грн. (мінімальна) від 5 000 грн. до 15 000 грн. від 15 000 грн. до 25 000 грн. понад 25 000 грн. 
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Кількість працевлаштованих громадян  
приватними агентствами зайнятості, осіб 

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

Направлено на роботу до інших роботодавців 

Працевлаштовано за кордоном 



тис. 
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Джерело:  дані Державної служби статистики України 

0,2% 

8% 

92% 

Італія 

Чехія  

Польща 

Структура громадян, працевлаштованих 
приватними агентствами за кордоном 

 ЗА ОКРЕМИМИ КРАЇНАМИ 



тис. 
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Джерело:  дані Державної служби статистики України 

50% 

72% 

31% 

50% 

28% 

69% 

за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

Львівський ОЦЗ 

молодь (до 35 років) 

інші вікові категорії 

Структура громадян, працевлаштованих за сприяння обласної служби 
зайнятості та приватними агентствами за кордоном 

 ЗА  ВІКОМ 

 ЗА  ОСВІТОЮ 

17% 

54% 

44% 

53% 

36% 

41% 

29% 

9% 

15% 

за кордоном 

в Україні (на вакансії) 

Львівський ОЦЗ 

вища 

професійно-технічна 

загальна середня 



тис. 
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Джерело:  дані Державної служби статистики України 

Структура громадян, працевлаштованих за сприяння обласної служби 
зайнятості та приватними агентствами за кордоном 

 ЗА  СТАТТЮ 

49% 

77% 

43% 

51% 

23% 

57% 

за кордоном в Україні             
(на вакансії) 

Львівський ОЦЗ 

чоловіки 

жінки 

 ЗА  МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

58% 

3% 

39% 

42% 

97% 

61% 

за кордоном в Україні                         
(в інших 

роботодавців) 

Львівський 
ОЦЗ 

міські 
поселення 

сільська 
місцевість 



6,5 

1,6 

1,9 

3,2 

3,4 

3,7 

4,0 

5,4 

6,1 

6,6 

10,2 

22,5 

24,9 

інше 

адміністративне та допоміжне 
обслуговування 

професійна, наукова діяльність 

транспорт, складське госп-во, 
поштова та кур'єрська діяльність 

державне управління й оборона 

постачання електроенергії, газу, 
пари 

будівництво 

охорона здоров'я  

сільське, лісове та рибне госп-во 

розміщування та харчування 

освіта 

торгівля та ремонт  

переробна промисловість 
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 ЛЬВІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ 
СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ 

 ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ  
ЗА КОРДОНОМ 

31,2 

1,4 

2,6 

5,8 

6,8 

9,5 

14,9 

27,8 

інше 

торгівля та ремонт  

водопостачання, каналізація 

охорона здоров'я  

будівництво 

сільське, лісове та рибне госп-во 

переробна промисловість 

транспорт, складське госп-во 

Працевлаштовано за видами економічної діяльності (%) 



2,3 

5,0 

9,3 

10,1 

15,5 

16,7 

19,4 

21,8 

робітники сільського та 
лісового господарства 

технічні службовці 

службовці, керівники 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

професіонали, фахівці 

працівники сфери торгівлі 
та послуг 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 
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Працевлаштовано за професійними групами (%) 
 ЛЬВІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ 

СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ 
 ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ  

ЗА КОРДОНОМ 

1,2 

9,2 

9,7 

10,9 

14,1 

54,8 

професіонали, фахівці 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

робітники сільського та 
лісового господарства 

працівники сфери торгівлі 
та послуг 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

найпростіші професії 


