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Співвідношення запропонованих вакансій за спеціальністю 

“Психологія” на сервісах з працевлаштування
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Компетентності Обов'язки
практичний досвід від 3-х років ;
вища освіта за спеціальністю “Психологія”;
Наявність проходженя курсів по вивченню
досвіда роботи в одному з напрямків терапії:
психоаналіз, гештальт, когнитивно-поведінчесна,
трансактний аналіз
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
психологіного діагностування
вміння складати психологічні портрети;
володіння техніками коучингу, особистісний ріст,
мотивація,

координує роботу працівників з
виконання планів та програм, спонукає до
пошуку нових інструментів праці,
використання інноваційних технологій,
розвитку, навчання, є постійною рушійною
силою.
організовує психологічну діяльність;
здійснює систематичний психологічний
контроль за якістю робочого процесу і
об'єктивністю оцінювання результатів
роботи,заходів що проводяться
працівниками, аналізує їхні форми та зміст,
доводить результати аналізу до відома
співробітників;
організовує, продукує та контролює якість
впровадження новітніх технологій;
звітність в онлайн ресурсі тощо.
проведення тренінгів по обєднанню
колектива;
робота з емоційним та професійними
виснаженням

Сервіс Роботодавець Посада Регіон Оклад, грн
work.ua Capital Group Корпоративный психолог Київ 15000-20000

https://www.work.ua/ru/jobs/by-company/1449848/


Топ-вимог до кандидатів

на посади у психологічній сфері
вища освіта в сфері психології;

досвід роботи в психологіній сфері від 2-х до 5-ти років;

вміння самостійно розробляти психологічні

інтервенції (тренінг, психотерпія, 

консультування) та здійснювати

їх як у індивідуальному, так і у груповому форматі;

прийняття самостійних рішень;

інтеграція нових ідей та інноваційних психологічних

технологій;

усвідомлення психологічної суті методик ділового

спілкування, вміння їх ефективно використовувати;

орієнтація в сучасних психологічних трендах;

комунікабельність, креативністьий;

організаторські та комунікатиивні здібності.



Ключові фактори, що мали вплив на 

ринок праці психологів

Обмежена 
кількість 
вакансій

Вимога 
психологічної 

освіти 

Вимога освіти у 
спеціалізованих 

напрямках

Критичне 
мислення

Комунікативні 
здібності

Досвід в сфері 
практичної 
психології



Аналіз ринку праці показав що фахівці-

психологи є затребуваними і що особа з

психологічною освітою може себе 

знайти у сучаному складному та 

багатогранному світі.



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ!


