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Служба  зайнятості  –  це  активний  посередник  на 
ринку  праці,  який  надає  послуги  з  допомоги  у 
працевлаштуванні  безробітних  та  підбору  і  навчанні 
працівників для роботодавців.

Державна служба зайнятості

Українців за 25 років роботи
Служби зайнятості скористались її 
послугами

30 млн

українців пройшли  професійне 

навчання та отримали нові професії
3 млн

6 млн
українців брали участь у громадських 

та інших роботах тимчасового 
характеру

46 тис
громадян починаючи з 2013 року 

були працевлаштовані шляхом надання 

роботодавцю компенсації у розмірі ЄСВ 

Служба зайнятості представлена у всіх без винятку 
областях України та має 609 міських та районних 
центрів зайнятості (фактично працює у зв’язку із 
окупацією території Криму та частини Донбасу 560).

Клієнти Служби 
зайнятості Шукачі роботи

Роботодавці





Основні послуги Служби зайнятості 
для роботодавців

- Надання роботодавцям послуг з укомплектування вакансій, підбір працівників у 
тому числі конкурсним відбором;

- Підбір кадрів для виконання тимчасових робіт;

- Безкоштовна професійна підготовка та перепідготовки працівників під 
конкретне замовлення роботодавців:

- Компенсація ЄСВ для роботодавців при працевлаштуванні окремих категорій 
громадян

- Компенсація заробітної палати працівників з числа ВПО



Підбір персоналу

3 000 українців щоденно знаходять роботу за 
допомогою Служби зайнятості

Служба зайнятості активно співпрацює із роботодавцями, 
укомплектовуючи до 3000 вакансій в день по всій Україні.

Протягом 2015 році 685 тисяч вакансій роботодавців було 
укомплектовано за допомогою Служби зайнятості.

Окрім підбору персоналу Служба зайнятості влаштовує 
для роботодавців заходи з конкурсного підбору 
працівників, ярмарки вакансій.



Громадські роботи

Якщо роботодавцю потрібні співробітники 
на конкретний період, Служба зайнятості 
надає послуги з підбору робітників для 
залучення їх до тимчасових робіт.

протягом 2015 року на тимчасові та громадські роботи Служба 
зайнятості працевлаштувала

227 тисяч громадян



Навчання та перенавчання робітників

- перспективні ЦПТО ДСЗ - наявні ЦПТО ДСЗ 

Під конкретне замовлення роботодавця Служба 
зайнятості проводить безкоштовне навчання та 
перенавчання безробітних на визначені 
роботодавцем професії.

За 2015 рік 33 тисячі 
безробітних освоїли нові для 
них професії у ЦПТО і були 
працевлаштовані

У підпорядкуванні Служби зайнятості 
знаходиться 11 Центрів професійно-технічної 
освіти, які проводять безкоштовне навчання 
безробітних новим спеціальностям на сучасному 
обладнанні під замовлення роботодавців.

11 Центрів професійно-
технічної освіти



Компенсація Єдиного соціального 
внеску

Роботодавці, які працевлаштовують на 
новостворені робочі місця молодь (перше 
робоче місце), безробітних старше 50 років 
та громадян, які входять до вразливих 
категорій населення отримують компенсацію 
ЄСВ . Компенсація ЄСВ здійснюється 
протягом року за умови працевлаштування 
такого безробітного на термін не менше 2-х 
років.

Протягом 2015 року роботодавці отримали 
компенсацію ЄСВ за

4,7 тисячі 
працівників

Компен с ац і я ЄСВ в і д б у в а є т ь с я з а 
працевлаштування безробітних також 
в і дбуваєт ь ся для с уб ’ єкт і в мало го 
підприємництва (у пріоритетних видах 
економічної діяльності)



Компенсація заробітної плати при 
парцевлаштуванню переселенців

При  працевлаштуванні  безробітних  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб 
(ВПО)  роботодавці  можуть  до  6  місяців  отримувати  повну  компенсацію 
заробітної плати працівника. Термін працевлаштування такого безробітного 
має у двічі перевищувати термін за який відбувається компенсація.



Реформа служби зайнятості

Для якісного та швидкого реормування Служби зайнятості 
11 грудня 2015 року  було стврено постійно діючий 
консультативно-дорадчий орган - Проектний офі.  

До складу Проектного офісу 
входитимуть експерти:

- міністерства соціальної політики та 
інших центральних органів виконавчої 
влади

- державної служби зайнятості,
- вищих навчальних закладів, 
- науково-дослідних установ, 
- громадських організацій 
- міжнародних урядових і неурядових 

організацій (МОП, ПРООН, МОМ, 
Світовий Банк тощо).

Основними завданнями Проектного офісу є:
• надання пропозицій щодо визначення шляхів, 

механізмів та способів вирішення проблемних питань, 
що виникають у процесі діяльності державної служби 
зайнятості;

• планування та реалізація політики стратегічних 
комунікацій та інформування громадянського 
суспільства щодо результатів та проблем реалізації 
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 
налагодження ефективного механізму залучення 
представників громадянського суспільства та 
міжнародних організацій до процесу реформ;

• залучення проектів (програм) міжнародної 
технічної допомоги для запровадження реформ у 
державній службі зайнятості.



Дякуємо за увагу


