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Випробувальний Фонд талантів ЄС/EU Talent Pool Pilot  – 

запитання і відповіді 

ВСТУП 
 

1. Що таке випробувальний Фонд талантів ЄС/EU Talent Pool Pilot? 

Випробувальний Фонд талантів ЄС/EU Talent Pool Pilot – це онлайн-інструмент пошуку 

роботи для людей, які рятуються від війни в Україні і шукають роботу в ЄС. Він допомагає 

виявляти і визначати їхні навички, а також полегшує їм підбір роботодавців у ЄС. 

Особам, які користуються тимчасовим захистом або належним захистом відповідно до 
національного законодавства, буде легше знайти роботу: вони зможуть використовувати 
випробувальний Фонд талантів ЄС, щоб створювати резюме, представляти свої навички та 
професійний досвід, а також виявляти зацікавленість у пошуку вакансій від понад 4000 
роботодавців. 

 

Це один з численних інструментів, що допомагають державам-членам вирішувати 

проблеми, пов'язані з інтеграцією в ринок праці людей, які рятуються від війни в Україні. 

Знайшовши роботу, вони зможуть отримати більшу фінансову незалежність, краще інтегруватись, 

зберегти та вдосконалити свої навички для майбутньої відбудови України, а також зменшити 

навантаження на державні органи та приймаючі громади. 

2. Як буде працювати випробувальний Фонд талантів ЄС? 

Випробувальний Фонд талантів ЄС буде реалізований через портал EURES – портал 

пошуку роботи, який об'єднує національні бюро зайнятості, приватні агентства 

працевлаштування та роботодавців повсюди у ЄС. EURES містить понад 3 мільйони 

вакансій і 4000 роботодавців.  

Зареєструвавшись, шукачі роботи зможуть опублікувати своє резюме на порталі EURES. 

Під час реєстрації їм буде запропоновано позначити галочкою їхній статусу осіб, які 

отримали тимчасовий захист в конкретній державі-члені ЄС, або країну, в якій вони 

користуються належним захистом і мають право на працевлаштування. 

Кандидати можуть порадитися з консультантами EURES з країн-учасниць проєкту щодо 

будь-якої допомоги, котрої вони потребують. Детальніша інформація про контакти 

консультантів EURES та мови, якими до них можна звертатись, доступна тут: EURES - Search 

for EURES Advisers - European Commission (europa.eu). 

3. Хто може скористатися випробувальним Фондом талантів ЄС? 

Всі шукачі роботи, які користуються тимчасовим захистом відповідно до Директиви ЄС про 

тимчасовий захист або належним захистом відповідно до національного законодавства, що 

забезпечує їм право на працевлаштування в державі-члені, де вони зареєстровані. 

https://ec.europa.eu/eures/eures-core/um/page/public?lang=en&pageCode=search_advisers#/adviser/search/list
https://ec.europa.eu/eures/eures-core/um/page/public?lang=en&pageCode=search_advisers#/adviser/search/list
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
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Для отримання додаткової інформації щодо тимчасового захисту в ЄС та пов'язаних з ним 

прав ознайомтесь, будь ласка: Інформація для людей, які рятуються від війни в Україні. 

4. Які країни-члени беруть участь у випробувальному Фонді талантів ЄС? 

Участь держав-членів ЄС у випробувальному Фонді талантів ЄС є добровільною.  

Щоб дізнатися, які країни-члени ЄС беруть участь у випробувальному Фонді талантів ЄС, 

будь ласка, ознайомтесь з картою на вебсторінці проєкту. 

Шукачі роботи можуть ознайомитися зі списком вакансій. Резюме, опубліковані в рамках 

випробувального Фонду талантів ЄС, також будуть видні для зареєстрованих 

роботодавців у всіх країнах-учасницях EURES. Якщо шукач роботи знайде роботу в 

державі-члені ЄС, яка не бере участі у даній випробувальній ініціативі, він/вона може 

переїхати до цієї іншої країни ЄС [див. «Запитання і відповіді», запитання 3 в розділі 

"Шукачі роботи"]. 

Шукачі роботи з Данії та країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ) (Ісландія, 

Норвегія, Ліхтенштейн або Швейцарія) не зможуть зареєструватися у випробувальному 

Фонді талантів ЄС, оскільки ці країни не імплементують Директиву ЄС про тимчасовий 

захист. 

Актуальну інформацію можна знайти тут: Випробувальна ініціатива Фонд талантів ЄС 

(europa.eu).  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_en.htm 

ШУКАЧІ РОБОТИ 
  

1. Як випробувальний Фонд талантів ЄС допоможе мені знайти роботу? 

Портал EURES містить понад 3 мільйони опублікованих вакансій. Як особа, що 

користується тимчасовим захистом, Ви можете шукати вакансії, беручи до уваги країну, в 

якій Ви користуєтеся статусом тимчасового захисту. Ви також можете опублікувати своє 

резюме в базі даних EURES, звернутися за порадою до консультантів EURES та 

переглянути вакансії. Водночас, роботодавці з усієї Європи можуть знайти Ваше резюме.  

Оголошення про вакансії не перекладаються українською або російською мовами. Щоб 

перекласти вакансії, Ви можете скористатися безкоштовними онлайн-інструментами або 

звернутися до консультанта EURES із країни, де відкрилася вакансія, якщо ця країна бере 

участь у випробувальному Фонді талантів ЄС. Ви можете зв'язатися з консультантами 

EURES і знайти інформацію про державу-члена та регіон, де вони розташовані, а також 

мови, якими до них можна звернутись, за адресою: EURES - Search for EURES Advisers - 

European Commission (europa.eu).  

Якщо Ви знайшли роботу в іншій країні, аніж та, де Ви зареєстровані для тимчасового 

захисту, Ви повинні перевірити інформацію, наведену в запитанні 3. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#your-rights-in-the-eu
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_en.htm
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➔ ПІДКАЗКА 1: Публікуючи своє резюме у випробувальному Фонді талантів ЄС, Ви 

повинні відзначити галочкою, що маєте право працювати в ЄС на підставі Вашого 

статусу особи, яка користується тимчасовим захистом або належним захистом 

відповідно до національного законодавства. Ви також повинні вказати країну, в якій 

маєте право працювати. 

➔ ПІДКАЗКА 2: Щоб отримати доступ до випробувального Фонду талантів порталу 

EURES, Ви повинні зареєструватися як шукач роботи. Дотримуйтесь наступних 

інструкцій: https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en#how-to-

register-on-the-eures-portal-to-find-employment 

 

➔ ПІДКАЗКА 3: Якщо Вам потрібна допомога, зв'яжіться, будь ласка, зі службою 

підтримки порталу EURES (послуга доступна англійською, іспанською, італійською, 

німецькою та французькою мовами).  https://ec.europa.eu/eures/public/eures-

services/contact-eures-helpdesk_en 

2. Я – шукач роботи, зареєстрований/зареєстрована як особа, котра користується 

тимчасовим захистом у державі-члені, що не бере участі в проєкті Фонд талантів 

ЄС. Чи можу я отримати доступ до випробувального Фонду талантів ЄС? 

Ви можете шукати і знаходити роботу в країнах ЄС і публікувати своє резюме. Ця 

можливість не доступна для Вас, якщо Ви користуєтеся захистом у Данії, оскільки на цю 

країну не поширюються положення Директиви про тимчасовий захист. 

 

Для отримання додаткової інформації про осіб, які користуються тимчасовим захистом і 

переміщуються у Європі, ознайомтеся: Інформація для людей, які рятуються від війни в 

Україні | Європейська комісія (europa.eu). Також перевірте у запитанні 3 умови для 

переміщення у межах ЄС. 

 

3. Що робити, якщо я знайшов/знайшла роботу в державі-члені, де я не 

зареєстрований/не зареєстрована для тимчасового захисту або де я не маю доступу 

до ринку праці / підпадаю під режим дозволу на роботу? 

Особа, яка користується тимчасовим захистом (відповідно до імплементаційного рішення 

Ради (ЄС) 2022/382), має право обирати державу-члена, в якій він/вона хоче 

користуватися правами, пов'язаними з тимчасовим захистом, у тому числі правом на 

працевлаштування.  

Ви можете скористатися тимчасовим захистом лише в одній державі-члені водночас 

(держава-член, яка зареєструвала Вас як особу, що користується тимчасовим захистом, і 

видала дозвіл на проживання). 

Ви можете влаштуватися на роботу в іншій країні ЄС, ніж та, де Ви наразі проживаєте, але 

Вам потрібно повідомити про це державним органам. Якщо Ви зареєстровані в одній 
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державі-члені (наприклад, держава 1) і згодом переїжджаєте до іншої держави-члена 

(держава 2), Вам слід повідомити про це державні органи обох держав-членів: 

A) Держава-член, до якої Ви переїдете (держава 2), надасть Вам права, передбачені 

Директивою про тимчасовий захист, включно з Вашою реєстрацію і, відповідно, з 

наданням дозволу на проживання. Ви будете користуватися тимчасовим захистом у 

другій державі-члені і матимете право шукати там роботу.  

B) Дозвіл на проживання, виданий в першій державі-члені (держава 1), і права, що з 

нього випливають, завершиться і буде відкликаний у першій державі-члені. Важливо, 

щоб Ви повідомили державним органам держави 1, що маєте намір переїхати до 

держави 2, і державним органам держави 2, щоб вони могли зареєструвати Вас та 

надати Вам дозвіл на проживання. 

4. Що станеться, якщо я повернуся в Україну? Чи зможу я скористатися 

випробувальним Фондом талантів EU для пошуку роботи в ЄС? 

Якщо Ви зареєструвалися як особа, що користується тимчасовим захистом, у Вас є 

можливість на короткий час  поїхати додому (повернутися) в Україну, наприклад, щоб 

відвідати рідних, зібрати документи або для порятунку членів сім'ї, не втрачаючи свого 

статусу тимчасового  захисту. Будь ласка, зв'яжіться з державними органами Вашої 

приймаючої країни ЄС для отримання додаткової інформації. 

Якщо Ви користуєтеся належним захистом відповідно до національного законодавства або 

отримали міжнародний захист, Вам слід звернутися до місцевих органів влади, які надали 

Вам ці права. Детальнішу інформацію про Ваші права та перелік національних органів 

можна отримати тут: Інформація для людей, які рятуються від війни в Україні | Європейська 

комісія (europa.eu). 

5. Як будуть захищені мої персональні дані? 

Для захисту персональних даних від потенційних зловживань, доступ до порталу буде 

убезпечений: Ви створите вхід до системи EU Login з двоетапним процесом автентифікації. 

Після створення, резюме буде доступне тільки консультантам EURES, а також 

роботодавцям і посередникам, зареєстрованим і підтвердженим на порталі EURES. 

Крім того, оприлюднюючи особисту інформацію, Ви можете обрати опцію анонімного 

резюме. Це дозволяє не включати персональні дані, як-от номер телефону, адреса 

електронної пошти, поштова адреса, назва/ім'я попередніх роботодавців і навіть Ваше 

зображення та ім'я.  

Якщо Ви оберете опцію анонімізувати своє резюме, потенційні роботодавці не зможуть 

бачити Ваші персональні дані. Вони зможуть зв'язатися з Вами через власну систему 

запитів EURES. Якщо Ви зацікавлені, то можете обрати можливість особисто контактувати 

з роботодавцями. 
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У випадку сумнівів або побоювань щодо фізичної чи юридичної особи, котра звертається 

до Вас через портал, Ви можете зв'язатися зі службою підтримки EURES та повідомити про 

таку ситуацію. Ця послуга доступна англійською, іспанською, італійською, німецькою та 

французькою мовами.  https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en 

РОБОТОДАВЦІ 
 

1. Я – роботодавець, не зареєстрований на порталі EURES. Як мені отримати доступ 

до профілів шукачів роботи? 

Загалом, усі профілі шукачів роботи наведені на сторінці порталу EURES "Знайти 

кандидатів", що включає також тих, які були додані після створення Фонду талантів. Для 

того, щоб отримати доступ і зв'язатися з ними, роботодавцям необхідно зареєструватися 

на порталі EURES. З кандидатами, наявними на порталі EURES, можна зв'язатися через 

власну систему запитів порталу. 

2. Я – роботодавець з держави-члена, яка бере участь у реалізації випробувального 

Фонду талантів ЄС. Я бажаю найняти шукача роботи, який користується 

тимчасовим захистом в іншій державі-члені. Чи дозволено мені це робити? 

Так. Проте, якщо Ви вирішите запропонувати роботу шукачам, зареєстрованим в інших 

державах-членах, шукачі роботи, які користуються тимчасовим захистом в іншій державі-

члені, повинні, перш за все, скасувати реєстрацію тимчасового захисту в першій державі-

члені і попросити, щоб їхній дозвіл на проживання був відкликаний.  

Як другий крок, їм потрібно буде знову зареєструватися для тимчасового захисту в державі-

члені, де знаходиться вакансія. Цей процес не гармонізований на рівні ЄС. Ви можете 

допомогти шукачам роботи, зробивши такі кроки: наприклад, повідомити їх і надати лист-

підтвердження про те, що Ви готові найняти їх у найближчому майбутньому. 

3. Я – роботодавець з країни ЄС, яка не бере участі в проєкті Фонд талантів ЄС. Чи 

можу я отримати доступ до випробувального Фонду талантів ЄС? 

Ви можете використовувати деякі функції випробувального Фонду талантів ЄС на 

загальних умовах сервісу EURES, навіть якщо Ваша країна ЄС офіційно не бере участі в 

цьому проєкті. Шукачі роботи з країни-члена ЄС, яка не бере участі у проєкті, зможуть 

завантажити своє резюме і шукати роботу через випробувальний Фонд талантів ЄС. Ви 

можете зв'язатися з ними безпосередньо, через державну службу зайнятості або приватне 

агентство працевлаштування за умови, що вони мають доступ до EURES у Вашій країні. 

Для Вас єдиним обмеженням, ймовірно, стане те, що державні органи у Вашій країні не 

зможуть запропонувати додаткових послуг, аби полегшити Вам пошук працівників через 

випробувальний Фонд талантів ЄС. 

 


