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В умовах глобалізації світового економічного простору важливого 

значення набувають аспекти формування вітчизняного ринку праці. 

Розмежовуючи працю людей відповідно до потреб суспільства, даний ринок 

охоплює усі галузі економіки, види діяльності, форми власності, а 

співвідношення між попитом та пропозицією на ньому визначає стабільність 

державного економічного розвитку. Тому за сучасних умов господарювання 

надзвичайно актуальними постають питання всебічного дослідження та 

моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці. 

Поняття «ринок праці» завжди привертало увагу вчених і практиків в 

галузі філософії, соціології, психології, економіки. Дослідники розглядали й 

аналізували ринок праці крізь призму власних поглядів, переконань, об’єктів 

дослідження. Саме цим і пояснюється цілком природне різноманіття 

тлумачень даного поняття, а погляди багатьох дослідників цієї сфери можна 

розглядати як взаємодоповнюючі, такі, що не суперечать один одному. 

Аналізуючи ринок праці та запити роботодавців щодо затребуваності 

фахівців за спеціальністю 053 Психологія було проаналізовано 11 сервісів 

працевлаштування щодо затребуваних посад, обов’язків, навичок та 

компетентностей: 

1. dcz.gov.ua  

2. Work.ua  

3. Robota.ua  

4. Ua.trud.com  

5. Jobs.ua  

6. Ua.jooble.org  

7. Novarobota.ua  

8. Superjob.ua  

9. Grc.ua  



10. Jobis.com.ua  

11. Olx.робота  

 

сайт вакансії 

dcz.gov.ua  67 

Work.ua 104 

Robota.ua 67 

Ua.trud.com 10 

Jobs.ua 9 

Ua.jooble.org 69 

Novarobota.ua 6 

Superjob.ua 0 

Grc.ua 172 

Jobis.com.ua 0 

Olx.робота 4 

Headhunter.ua 3 
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Кількість представлених вакансій за спеціальністю 

“Психологія”

 
 

Аналізуючи співвідношення вакансій за спеціальністю «Психологія» на 

сервісах працевлаштування з’ясувалось що потреба в спеціалістах 

психологах у сфері освіти 36 %, потреба у корпоративних психологах 46 %, у 

спеціалістах психологах у силових структурах 18 %. 

Також у ході аналізу з’ясовано що за даними сайту Державного центру 

зайнятості більшість пропозицій по працевлаштуванню пропонують приватні 



установи 68 %, у державних закладах освіти станом на грудень 2021 року є 

32 % вакансій. 
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Співвідношення запропонованих вакансій за спеціальністю 

“Психологія” на сервісах з працевлаштування

 

 

Аналізуючи рівень заробітної плати фахівців спеціальності 053 

«Психологія» з’ясувалось що 45 % мають зарплату 6.500, 25% – 8000, 7% –

16000 грн. 

Заробітна плата психолога залежить від регіону в якому він працює. 

Найвища у місті Києві це 32000 грн., у обласних центрах 15600 грн., у 

районних центрах 8000 грн. 

За даними сайту Державного центру зайнятості по регіонах України на 

грудень 2021 (147 вакансій) найбільш затребуваними є спеціалісти психологи 

у місті Києві – 111 вакансій, у Київській області – 2 вакансії, у 

Дніпропетровській області – 17 вакансій, у Харківській області – 5 вакансій,  

у Одеській – 9, найменш затребуваними є фахівці психологічної сфери у 

Івано-Франківській, Херсонській, Чернівецькій області – у середньому по 1 

вакансії.  

Основними ТОП вимогами, які висувають роботодавці до фахівців 

спеціальності 053 Психологія за даними сервісів працевлаштування є  

 практичний досвід від 3-х до 5 років; 

 вища освіта за спеціальністю «Психологія»; 

 вміння швидко та якісно розв’язувати проблеми та задачі; 

 креативність, бажання втілювати свої ідеї в життя; 

 володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого 

користувача; 



 володіння інноваційними психологічними технологіями, орієнтація 

в сучасних психологічних трендах; 

 грамотна усна та письмова українська мова; 

  володіння навичками та методами психологічного діагностування; 

  вміння самостійно розробляти психологічні інтервенції (тренінг, 

психотерапія, консультування) та здійснювати їх як у індивідуальному, так і 

у груповому форматі. 

Аналізуючи сучасний ринок праці можна зробити висновок що фахівці 

у галузі спеціальності 053 Психологія з базовою вищою психологічною 

освітою можуть знайти себе у сучасному складному та багатогранному світі. 

 


