
 
  

 
 

 Популярні вебресурси для пошуку 

роботи і розміщення резюме: 
Сайти друкованих видань, що публікують вакансії. Це можуть 

бути як газети, так і журнали. Як правило, в спеціалізованих ви-

даннях по роботі є можливість публікувати свої міні-резюме. 

Проте, слід зауважити, що не завжди електронна версія видання 

з вакансіями може повністю замінити свій паперовий оригінал. 

Пр икл ад :  газ ет а  « Є»  h t tp : / / ye .u a /  

 

 Форуми щодо пошуку роботи.  
На таких форумах роботодавці розміщують свої вакансії, а здо-

бувачі пропонують свої послуги. Форуми хороші тим, що на них 

можуть публікуватися вакансії, яких немає в інших джерелах. 

Для можливості залишати повідомлення на форумах зазвичай 

потрібна реєстрація. 

 

h t tp : / / mo lbuk .ua / fo ru m/ca t - rab ot a /  

h t tp : / / f r ee la nce . com. u a / f oru m/  

h t tp : / / f oru m.v id ido .u a /v i ew f o ru m.php ?f =2 9  

h t tp : / /b oa rd . lu t sk .u a / f o ru m/ 57 - robo ta /  

 

 Сайти кадрових агентств.  
Найчастіше агентства дублюють свої вакансії в Інтернеті та дру-
кованих виданнях. Але далеко не завжди. Тому ці сайти можуть 
також виявитися цінним джерелом інформації при пошуку ро-
боти. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Пошук по глобальним сайтам 
працевлаштування 
http://www.monster.com 
http://www.indeed.com 
http://www.careerbuilder.com 
 
Пошук по глобальним NGO 
http://www.careers.un.org 
http://www.ngojobsonline.com 
 
Ярмарки вакансій 
http://www.profitday.info/ 
 
Огляд зарплат 

http://www.superjob.ua/research/
articles/obzor/ 
 
Відгуки про роботодавців 

http://vnutri.org  
http://kakrabota.com.ua  
 
Зразки та шаблони для скла-
дання резюме 
http://real-idea.io.ua  
 
Приклади супровідних листів  

http://www.jobs.ua/ukr/resume_s
ample/covering_letter/ 
 
Громадський проект масових 
відкритих онлайн-курсів 
http://prometheus.org.ua/ 
 

http://molbuk.ua/forum/cat-rabota/
http://freelance.com.ua/forum/
http://forum.vidido.ua/viewforum.php?f=29
http://board.lutsk.ua/forum/57-robota/
http://www.monster.com/
http://www.indeed.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.careers.un.org/
http://www.ngojobsonline.com/
http://www.profitday.info/
http://www.superjob.ua/research/articles/obzor/
http://www.superjob.ua/research/articles/obzor/
http://www.jobs.ua/ukr/resume_sample/covering_letter/
http://www.jobs.ua/ukr/resume_sample/covering_letter/
http://work.ua/
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                                              • Сайти компаній.  

Як правило, на них набагато менше відвідувачів, ніж на сайтах по 

роботі. Тому, якщо вакансія не дублювалася в інших джерелах і не 

є застарілою, у вас хороший шанс якщо не працевлаштуватися, то, 

як мінімум, бути поміченим серед відносно невеликої кількості 

кандидатів. 

http://www.bosch-career.ru/ru/ru/home_ru/home.html            

http://work.comfy.ua/ 

https://novaposhta.ua/becomeagent                             

https://privatbank.ua/ru/work/ 

 

   • Соціальні мережі.  

При правильному використанні можуть бути  досить ефективні. 

Можна вступити в групу, присвячену пошуку роботи або у про-

фесійну спільноту. Можна спробувати вийти прямо на співробіт-

ників служб персоналу компаній, які вас цікавлять. Можна напи-

сати всім своїм знайомим про те, що ви шукаєте роботу. Можна 

поставити статус «Шукаю роботу». 

Професійна соціальна мережа  https://www.linkedin.com 

 

 

 

Пошук по глобальним сайтам працевлаштування 

http://www.monster.com 

http://www.indeed.com 

http://www.careerbuilder.com 

 

Пошук по глобальним NGO 

http://www.careers.un.org 

http://www.ngojobsonline.com 

 

Ярмарки вакансій 

http://www.profitday.info/ 

 

Огляд зарплат 

http://www.superjob.ua/research/articles/obzor/ 

 

Інтернет-ресурси з працев-

лаштування: 

 

http://www.101.com.ua/ 

http://www.rabotalux.com.ua/ 

http://www.jobexpert.com.ua/ 

http://rabota.ua/ 

http://job4it.net/ 

http://www.work.ua/ 

http://kadry.itop.net/ 

http://jobsearch.com.ua/ 

http://job-ua.com/ 

http://rabota.slando.com.ua/ 

http://www.robotazp.com.ua/ 

http://gurt.org.ua/vacancies 

http://job.gala.net/ 

 

 

http://jobselector.com/ 

http://jae.org.ua/ 

http://www.trud.ua/ 

http://www.srochno.ua/ 

http://www.rabotaplus.com.ua/ 

http://job.tochka.net/ 

http://www.ukrwork.net/ 

http://www.jobs.ua/ 

http://www.jobtoday.com.ua/ 

http://www.novarobota.ua/ 

http://job.ukr.net/ 

http://alljob.com.ua/kiev/ 

http://044.superjob.ua/ 

http://job.gala.net/ 

 
Відгуки про роботодавців 
http://vnutri.org  
http://kakrabota.com.ua  
 
Зразки та шаблони для скла-
дання резюме 
http://real-idea.io.ua  
 
Приклади супровідних листів  
http://www.jobs.ua/ukr/resume_s
ample/covering_letter/ 
 
Громадський проект масових 
відкритих онлайн-курсів 
http://prometheus.org.ua/ 

http://www.superjob.ua/research/articles/obzor/
http://job.gala.net/

