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Анотація. Проблема безробіття та пошуку роботи є актуальною 
для суспільства, яка потребує розробки нових прийомів, засобів та 
технологій її вирішення. У статті представлена характеристика відомих 
українських електронних бірж праці Rabota.ua, Work.ua, Jobs.ua, Hh.ua, 
здійснюється огляд їх можливостей щодо пошуку роботи та подальшого 
працевлаштування.  
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THE ANALYSIS OF UKRAINIAN JOB SITES 

 
Abstraction. The problem of unemployment, job searching and further 

employment is relevant for the society that needs developing new ways of solving it. 
In the article you may see the characteristic of famous Ukrainian job sites, such as 
Rabota.ua, Work.ua, Jobs.ua, Hh.ua, there is an inspection of their opportunities of 
searching vacancies and further employment. There are pointed out current criteria 
and categories of job searching. It’s also mentioned that with the help of such web-
sites you can find a job that corresponds to your preferences faster. Any user of 
these web-sites may find a job using different criteria of searching vacancies.  
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АНАЛИЗ УКРАИНСКИХ САЙТОВ ВАКАНСИЙ 

 
Аннотация. Проблема безработицы и поиск работы является 

актуальной для общества, требует разработки новых приемов, средств и 
технологий ее решения. В статье представлена характеристика 
известных украинских электронных бирж труда Rabota.ua, Work.ua, Jobs.ua, 
Hh.ua, осуществляется обзор их возможностей по поиску работы и 
дальнейшего трудоустройства. 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 1(33)       ISSN 2524-0986 

 

110 
 

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, сайты труда, 
Rabota.ua, Work.ua, Jobs.ua, Hh.ua. 

 
Сьогодні в умовах певних економічних проблем питання стану ринку 

праці, зайнятості та безробіття є доволі актуальними для українського 
суспільства. Існують випадки, коли випускники навчальних закладів не можуть 
знайти роботу за своєю професією, тим самим збільшуючи відсоток 
безробітних. Однак, за допомогою мережі Інтернет, зокрема сайтів вакансій, 
процес пошуку адекватної роботи значно прискорюється та стає більш 
ефективним. 

Метою статті є характеристика українських сайтів вакансій Rabota.ua, 
Work.ua, Jjobs.ua, Hh.ua, огляд їх можливостей щодо пошуку потрібної вакансії, 
короткий опис інтерфейсу користувача. 

Одним з головних чинників успішного працевлаштування є вибір 
професії, яка була б досить затребуваною на сучасному ринку праці. Як 
наслідок, більшість випускників школи і вузу заздалегідь аналізують професії, 
які будуть затребувані через кілька років, щоб забезпечити собі високий рівень 
доходів і стабільну роботу [1, с. 364].  

Часто випускники професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
зустрічаються із певними проблемами щодо працевлаштування, що 
обумовлено слабкістю зв’язків між ринком праці та ринком освітніх послуг на 
рівні координації; невідповідності отриманої професії сучасним потребам ринку 
праці; посиленням конкуренції тощо [2, с. 59]. З іншого боку, керівники 
підприємств у більшості випадків погребують фахівців з досвідом роботи, які 
одразу будуть виконувати свої функціональні обов’язки на високому рівні, 
підвищуючи продуктивність та рентабельність підприємства [3, с. 47]. 

Для пошуку роботи, яка буде відповідати їх професійним 
компетентостям та побажанням щодо заробітної плати, молоді фахівці 
використовують різні установи. До них можна віднести: відділ навчального 
закладу, який відповідає за працевлаштування випускників; центр зайнятості, 
який може запропонувати різноманітні професії за профілем (або ні) 
випускника; різноманітні інформаційні ресурси (електронні біржі праці), які 
пропонують користувачу безліч вакансій за різними категоріями. Причому такі 
сайти мають значно більшу базу вакансій, ніж перші категорії установ. 

Нами були проаналізовані декілька українських сайтів, на яких 
розміщуються різноманітні вакансії, а саме: Rabota.ua, Work.ua, Jjobs.ua, 
Hh.ua.  

Сайт Rabota.ua є найбільшим інформаційним ресурсом з пошуку 
роботи в регіонах України, з’явився в інформаційному суспільстві з 2000 року. 
З 2006 року сайт є партнером групи компаній Grupa Pracuj Ltd, рекрутингової 
мережі The Network, завдяки чому сайт знають більше ніж 100 країнах світу.  

Якщо проаналізувати сайт Rabota.ua за допомогою ресурсу [4], то 
побачити характеристики, наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Характеристика сайту Rabota.ua 
Показник Значення 

Індексація Google 369000 

Місце у світі (рейтинг Alexa) 6889 

Місце в Україні (рейтинг Alexa) 50 

Web фреймворк Microsoft ASP.NET 

Веб-сервер IIS 

Адаптивність для мобільних 
пристроїв 

Сторінка цілком розміщується в 
області екрану 

 
Щоб перейти на ресурс, необхідно ввести URL-адресу: https://rabota.ua. 

На сайті є підтримка україномовного інтерфейсу. Пошук вакансій можна 
здійснювати різними способами: або за допомогою рядку пошуку а за 
допомогою категорій. Сайт пропонує шукати роботу за наступними 
категоріями: за рубриками; за професіями; за розташуванням вакансії; за 
компаніями [5]. 

Якщо претендент на роботу хоче знайти вакансію за допомогою рядку 
пошуку, йому слід ввести потрібну професію або спеціальність. Після введення 
даних на екрані з’являється перелік знайдених вакансій, які відповідають 
умовам пошуку. Крім того, є можливість обрати додаткові критерії пошуку, щоб 
знайти саме те, що потрібно конкретному користувачу. Так, претендент може 
обрати рубрику пошуку, вид зайнятості, діапазон зарплатні, приблизний рівень 
посади, вакансії без зарплатні. Після введення даних на екрані з’являється 
перелік знайдених вакансій, які підпадають під цю категорію. Сама вакансія 
складається з таких розділів: заголовок; регіон; представник компанії; вид 
зайнятості; дата публікації; коротка теоретична довідка про компанію; що 
необхідно робити; які технології та мови програмування потрібно знати тощо. 

Work.ua це сайт з пошуку роботи в Україні. Сайт був створений 

компанією «Реактор» в 2006 році. У липні 2015 року, за результатами 
дослідження компанії Factum Group Ukraine, Work.ua визнаний лідером по 
використанню, довірі та задоволеності користувачів серед сайтів пошуку 
роботи. Роботодавці можуть розміщати вакансії та мають доступ до бази 
даних резюме. Додаткові можливості: виділення вакансій, розміщення 
логотипу компанії на головній сторінці сайту, брендування сторінок вакансій і 
компаній, банерна реклама. Здобувачі можуть шукати вакансії, створити 
резюме, відправити резюме на вакансії та розсилка вакансій по електронній 
пошті. Додаткові інформаційні розділи: статті про роботу і працевлаштування, 
новини в сфері HR, статистика зарплат, календар професійних свят, добірка 
гумору про роботу. Також є можливості для сторонніх сайтів налаштовувати на 
своїх сторінках трансляцію вакансій і статистику зарплат [6]. 

Якщо проаналізувати сайт Work.ua за допомогою ресурсу [4], то 
побачити характеристики, наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 
Характеристика сайту  Work.ua 

Показник Значення 

Індексація Google 4 830 000 

Місце у світі (рейтинг Alexa) 4 785 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 1(33)       ISSN 2524-0986 

 

112 
 

Місце в Україні (рейтинг Alexa) 39 

Веб-сервер Nginx 

Мова програмування PHP 

Адаптивність для мобільних 
пристроїв 

Сторінка цілком розміщується в 
області екрану 

 
Для того, щоб перейти на ресурс, необхідно ввести URL-адресу: 

https://www.work.ua/. На сайті є підтримка україномовного інтерфейсу. 
Користувач має можливість розташувати резюме, знайти роботу, 
авторизуватися [7].  

Якщо претендент на роботу хоче знайти вакансію за допомогою рядку 
пошуку, йому слід ввести потрібну професію або спеціальність. Крім того, є 
можливість обрати додаткові критерії пошуку, щоб знайти саме те, що потрібно 
конкретному користувачу. Так, претендент може обрати категорію пошуку, 
діапазон зарплатні, вид зайнятості, рівень своєї освіти, свій досвід роботи, 
роботу для студенів або переселенців та деталі пошуку.  

Після введення даних на екрані з’являється перелік знайдених вакансій, 
які мають такі розділи: заголовок; компанія; місто; вид зайнятості (повна 
зайнятість, неповна зайнятість тощо); вимоги; опис вакансії, в якому 
роботодавець вказує все необхідне, на його погляд (наприклад, коротку 
інформацію про компанію, технології та мови програмування які потрібно 
знати, контактну інформацію). 

Jobs.ua – всеукраїнський портал безмежних можливостей пошуку 

роботи і підбору персоналу, на сторінках якого міститься інформація про більш 
ніж 256 385 резюме, понад 29 380 актуальних вакансій. Створивши резюме на 
jobs.ua, претендент на роботу підвищує свої шанси знайти високооплачуване 
робоче місце [8]. Характеристики сайту на основі результатів ресурсу [4] 
можна побачити у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Характеристика сайту Jobs.ua 
Показник Значення  

Індексація Google 141000 

Місце у світі (рейтинг Alexa) 47889 

Місце в Україні (рейтинг Alexa) 726 

Веб-сервер Nginx 

Адаптивність для мобільних 
пристроїв 

Сторінка цілком розміщується 
в області екрану 

 
Для того, щоб перейти на ресурс, необхідно ввести URL-адресу: 

https://jobs.ua/. Користувач має можливість розташувати резюме, знайти 
роботу, авторизуватися. Якщо претендент на роботу хоче знайти вакансію за 
допомогою рядку пошуку, йому слід ввести потрібну професію або 
спеціальність. Після введення даних на екрані з’являється перелік знайдених 
вакансій, які підпадають під категорію «програміст». Крім того, є можливість 
обрати додаткові критерії пошуку, щоб знайти саме те, що потрібно 
конкретному користувачу [9].  

Після введення даних на екрані з’являється перелік знайдених вакансій, 
які містять наступну інформацію: заголовок; заробітна плата; дата оновлення; 
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місце діяльності; компанія-роботодавець; категорія вакансії; освіта тощо. 
Вакансія може мати іншу інформацію, наприклад додаткові переваги, певні 
побажання до кандидата на роботу тощо. Крім того, мова вакансії теж може 
відрізнятися.  

hh.ua - міжнародний кадровий портал. Роботодавці розміщують на сайті 

свої вакансії, а здобувачі - резюме. hh.ua входить в групу компаній HeadHunter. 
Якщо проаналізувати сайт hh.ua за допомогою ресурсу [4], то можна побачити 
характеристики, наведені у таблиці 4. 

 
Таблиця 4 

Характеристика сайту hh.ua 
Показник Значення 

Індексація Google 1 160 000 

Місце у світі (рейтинг Alexa) 44314 

Місце в Україні (рейтинг Alexa) 636 

Веб-сервер Nginx 

Адаптивність для мобільних 
пристроїв 

Сторінка цілком розміщується в 
області екрану 

 
Для того, щоб перейти на ресурс, необхідно ввести URL-адресу: 

https://hh.ua. Користувач має можливість розташувати резюме, знайти роботу, 
авторизуватися, також можлива реєстрація за допомогою соціальних мереж. 
Пошук вакансій можна здійснювати різними способами: або за допомогою 
рядку пошуку та за допомогою розширеного пошуку. Сайт пропонує шукати 
роботу за наступними критеріями розширеного пошуку: за ключовими 
словами; за професійною галуззю; за галуззю компанії; за регіоном; за рівнем 
заробітної плати; за досвідом; за типом зайнятості; за графіком роботи. 

Якщо претендент на роботу хоче знайти вакансію за допомогою рядку 
пошуку, йому слід ввести потрібну вакансію резюме або компанію. Після 
введення даних на екрані з’являється перелік знайдених вакансій, які 
підпадають під категорію «програміст». Крім того, є можливість обрати 
додаткові критерії пошуку, щоб знайти саме те, що потрібно конкретному 
користувачу. Так, претендент може обрати регіон, заробітну плату, галузь 
компанії, досвід роботи, тип зайнятості, графік роботи тощо. 

Інформація про вакансію складається з таких розділів: заголовок; регіон; 
сфера діяльності; необхідний досвід роботи; назва компанії; вид зайнятості; 
дата публікації; коротка теоретична довідка про компанію; що необхідно 
робити; яким чином буде здійснюватися робота. Вакансія може мати іншу 
інформацію, наприклад суму зарплати, певні побажання до кандидата на 
роботу тощо. На 30.01.2018 року сайт містить близько 1 млн. резюме, 18938 
вакансій, близько 62 тис. компаній [10]. 

Отже, в українському регіоні є декілька крупних бірж праці, які 
пропонують переглянути безліч вакансій за різними професіями, у тому числі 
професією програміст. Всі вони мають різний інтерфейс з аналогічним 
функціоналом. Сервісами можна користуватися безкоштовно для перегляду 
вакансій та платно, якщо є бажання знайти для власної організації 
професіональний персонал. Подальшим нашим дослідженням буде аналіз 
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інших відомих бірж праці, у першу чергу з метою відображення та аналізу 
вакансій за професією «програміст», їх порівняльний аналіз. 
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