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www.jobs.ua  - Професійний ресурс 

по працевлаштуванню 

http://www.jobs.ua/ukr/kzot/part-3/  - 

Трудовий договiр. 

http://www.jobs.ua/articles/6/33/ - як 

проводиться співбесіда. 

www.jobportal.com.ua  Сайт 

працевлаштуванння в Україні 

www.job.ukr.net  Робота. Вакансії. 

Працевлаштування 

http://job.board.ua/index.html - пошук 

роботи, підбір працівників: створення 

вакансій і резюме, розміщення вакансій 

і резюме, правила та поради. 

www.jooble.com.ua  Пошукова 

система вакансій 

http://www.uajobs.com.ua/job/ukraine/kie

v/ - Робота пошук вакансій і резюме,  

можливість розмістити резюме, а 

роботодавцям - розмістити вакансії. а 

також інша необхідна інформація з 

працевлаштування в Україні. 

http://www.ukrjob.com/ - 

Всеукраїнський центр 

працевлаштування:   пошук вакансій і 

резюме, можливість розмістити 

вакансію, резюме. 

http://job.bigmir.net – Cайт, повний 

корисної інформації, яка постійно 

оновлюється. Велика база вакансій і 

резюме, наданих кращими компаніями 

та фахівцями Україні, і можливість 

розмістити свою вакансію або резюме 

у нас. 

 

http://www.studymarketing.in.ua/students

/career/interview.html - Готуємося до 

співбесіди. 

http://www.djerelo.com/index.php?option

=com_content&task=view&id=11478&It

emid=71 

Співбесіда, як важливий елемент 

прийому працівника на роботу, 

характеристика її етапів. 

http://pidruchniki.ws/19880311/menedzh

ment/metodika_spivbesidi_pid_chas_priy

nyattya_robotu  - Методика співбесіди 

під час прийняття на роботу. 

http://www.vlasnasprava.info/ua/business

_az/how_to_grow/personnel_management

.html?_m=publications&_t=rec&id=1111

5 - Співбесіда, яку проводить директор 

http://www.rabotaplus.com.ua/ пошук 

вакансіїйі резюме, працевлаштування 

та підбір персоналу, поради та статті по 

працевлаштуванню. 

http://www.ukrjob.com - 

працевлаштування в Україні та країнах 

СНД. База вакансій, резюме. 
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http://www.jobs.ua/ukr/kzot/part-3/  - 

Трудовий договiр. 

http://www.jobs.ua/articles/6/33/ - як 

проводиться співбесіда. 

www.jobportal.com.ua  Сайт 

працевлаштуванння в Україні 

www.job.ukr.net  Робота. Вакансії. 

Працевлаштування 

http://job.board.ua/index.html - пошук 

роботи, підбір працівників: створення 

вакансій і резюме, розміщення вакансій і 

резюме, правила та поради. 

www.jooble.com.ua  Пошукова система 

вакансій 

http://www.uajobs.com.ua/job/ukraine/kiev/

 - Робота пошук вакансій і резюме,  

можливість розмістити резюме, а 

роботодавцям - розмістити вакансії. а 

також інша необхідна інформація з 

працевлаштування в Україні. 

http://www.ukrjob.com/ - 

Всеукраїнський центр 

працевлаштування:   пошук вакансій і 

резюме, можливість розмістити 

вакансію, резюме. 

http://job.bigmir.net – Cайт, повний 

корисної інформації, яка постійно 

оновлюється. Велика база вакансій і 

резюме, наданих кращими компаніями 

та фахівцями Україні, і можливість 

розмістити свою вакансію або резюме у 

нас. 

 

http://www.studymarketing.in.ua/students
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http://pidruchniki.ws/19880311/menedzh

ment/metodika_spivbesidi_pid_chas_priy

nyattya_robotu  - Методика співбесіди 

під час прийняття на роботу. 

http://www.vlasnasprava.info/ua/business

_az/how_to_grow/personnel_management

.html?_m=publications&_t=rec&id=1111

5 - Співбесіда, яку проводить директор 

http://www.rabotaplus.com.ua/ пошук 

вакансіїйі резюме, працевлаштування 

та підбір персоналу, поради та статті по 

працевлаштуванню. 

http://www.ukrjob.com - 

працевлаштування в Україні та країнах 

СНД. База вакансій, резюме. 
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