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21 грудня 1990 року рішенням уряду України на базі бюро з

працевлаштування було створено Державну службу зайнятості

У березні 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про
зайнятість населення”, в якому було більш чітко визначено головні
принципи діяльності державної служби зайнятості, її обов’язки і
права.

У червні 1991 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення

про державну службу зайнятості.

У 2000 році законодавча база була доповнена Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття».

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ



Структура Здолбунівської районної філії 

Рівненського обласного центру зайнятості 

Відділ

взаємодії з

роботодавцями

Відділ

активної

підтримки

безробітних

Відділ 

організації

працевлаш-

тування

населення 

Керівництво

Здолбунівська 

райнонна філія

100% працівників мають вищу освіту



Послуги роботодавцям

Допомога в оперативному підборі 

необхідних кадрів шляхом 

представлення вакансій для 

потенційних працівників в ході 

проведення ярмарок вакансій

Вивчення потреб роботодавця 

та надання допомоги щодо 

укомплектування підприємств 

персоналом



Послуги роботодавцям

Організація громадських та 

інших робіт тимчасового 

характеру

Здійснення на замовлення 

роботодавця підбору необхідних 

працівників із використанням 

психодіагностичних методик



Послуги роботодавцям

Надання комплексу 

спеціальних послуг у 

розв’язанні проблеми роботи 

із трудовим колективом в 

ситуації запланованого 

вивільнення працівників.

Консультування щодо 

впровадження певних норм 

законодавства про працю і 

зайнятість, державне соціальне 

страхування на випадок 

безробіття, в т.ч. при вивільненні 

працівників.



Послуги роботодавцям

Організація підготовки, 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації на замовлення  

роботодавців у навчальних 

закладах, в першу чергу в 

ЦПТО,  так і безпосередньо на 

виробництві

Стимулювання діяльності 

роботодавців, спрямованої на 

створення нових робочих місць 

шляхом щомісячної компенсації 

єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне 

страхування



Послуги роботодавцям

Сприяння у проведенні 

роботодавцями співбесід із 

кандидатами на робочі місця –

розробка і забезпечення 

відповідними рекомендаціями 

по техніці їх проведення, 

надання приміщень для зустрічі 

з кандидатами

Проведення семінарів для 

керівників підприємств та 

представників кадрових служб



Послуги роботодавцям

Допомога у підготовці текстів 

оголошень про вільні робочі 

місця для їх розміщення у ЄІАС, 

засобах масової інформації і 

пошук кадрів

Розміщення у філії відомостей 

про підприємства, їх історію, 

продукцію, що вони 

випускають, соціально-

економічне становище тощо, 

інформації про вакансії



Послуги роботодавцям

Для оперативної та вигідної співпраці роботодавців із службою зайнятості діє

сучасний інформаційно-комунікаційний сервіс «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

РОБОТОДАВЦЯ», який зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу

для відвідування центру зайнятості та на підвищення рівня комфорту під час

взаємодії роботодавців зі службою зайнятості. По суті, це персональне

автоматизоване робоче місце, що надає можливість подання звітності до центру

зайнятості в режимі онлайн, перегляду стану укомплектування заявлених

вакансій та кількості направлень центром зайнятості претендентів на роботу,

моніторингу договорів на організацію громадських та інших робіт тимчасового

характеру та працевлаштування після професійного навчання, перегляду

актуальних резюме шукачів роботи та виконання безлічі інших функцій



Послуги шукачам роботи

Сприяння у пошуку місця працевлаштування



Послуги шукачам роботи

На веб-сайті сайті Державної служби зайнятості «Єдине соціальне

середовище зайнятості» (www.dcz.gov.ua) діють нові сервіси, для надання

послуг населенню, які покликані заощаджувати час і підходити до пошуку

роботи більш конструктивно

http://www.dcz.gov.ua/


Послуги шукачам роботи

За допомогою електронної черги можна самостійно, не витрачаючи зайвого

часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру

зайнятості з метою отримання консультацій з питань: сприяння

працевлаштуванню; вибору професії; професійного навчання;

профорієнтації; тимчасової зайнятості; реєстрації у центрі зайнятості;

юридичних аспектів у сфері зайнятості, тощо



Послуги шукачам роботи

«Електронний кабінет безробітного» надає можливість зареєстрованому 

безробітному створити власне резюме, здійснити підбір роботи, ознайомитись з 

інформацією про тимчасову зайнятість, дізнатися про можливість професійного 

навчання, скористатися сервісами профорієнтаційної платформи, переглянути 

відповідну чинну законодавчу базу, отримати інформацію щодо нарахувань та 

виплат допомоги по безробіттю. Також користувач персонального кабінету, не 

будучи фізично присутнім у центрі зайнятості, може переглянути дані про 

заплановані та фактичні відвідування центру зайнятості, дізнатися про заходи, 

які заплановані у центрах зайнятості, та записатися на ті з них, що зацікавили.



3
Проведення заходів щодо підтримки та 

розвитку підприємницької ініціативи 

серед безробітних

2
Організація професійного навчання, 

перепідготовки та

підвищення кваліфікації

1
Здійснення прийому, обліку громадян, які 

звертаються з питань працевлаштування, надання 

їм допомоги у підборі роботи

Залучення населення, 

у т.ч. військовослужбовців, у

часників АТО  та внутрішньо 

переміщених до участі 

у семінарах, ярмарках вакансій, 

Днів відкритих дверей, 

круглих столів, 

Днів центру зайнятості тощо

Здійснення підбору роботи на громадські 

та інші роботи тимчасового характеру
4

Послуги шукачам роботи



Активна підтримка безробітних

 професійна підготовка або

перепідготовка, підвищення

кваліфікації у професійно-технічних

та вищих навчальних закладах, у тому

числі в навчальних закладах

державної служби зайнятості, на

підприємствах, в установах,

організаціях;

 профорієнтація;

 надання громадянам віком старше 45

років, страховий стаж яких становить

не менше 15 років, ваучера для

підтримання їх конкуренто-

спроможності шляхом перепідготовки,

спеціалізації, підвищення кваліфікації

за професіями та спеціальностями для

пріоритетних видів економічної

діяльності;

Підтвердження результатів 

неформального навчання



Проведення заходів з учнями шкіл

Вибір професії – дуже важливий і надзвичайно відповідальний 

період у житті молодої людини та інколи стає серйозною 

проблемою: яку обирати професію - чи престижну, чи ту, що дає 

можливість швидко досягти матеріального достатку, чи ту, до якої 

лежить душа, чи ту, яку радять обрати батьки або друзі. 

Фахівці філії завжди готові допомогти!     



Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри

dcz.gov.ua



Основні завдання

підвищення  рівня обслуговування шукачів роботи та 

роботодавців, в тому числі із застосуванням сучасних 

інформаційних  технологій;

покращення комунікаційних зв’язків між учасниками 

ринку праці, забезпечення прозорості та відкритості 

діяльності державної служби зайнятості;

посилення фінансової стабільності, переорієнтація 

витрат з пасивних виплат на заходи активної політики 

зайнятості;

покращення кадрового потенціалу служби зайнятості.

СТРАТЕГІЯ
модернізації та розвитку державної служби зайнятості




