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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАПИТІВ 

РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЗАТРЕБУВАНОСТІ ФАХІВЦІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ 

 

В умовах глобалізації світового економічного простору важливого 

значення набувають аспекти формування вітчизняного ринку праці за 

спеціальністю 053 Психологія. Розмежовуючи працю людей відповідно до 

потреб суспільства, даний ринок охоплює всі галузі соціальної сфери та види 

діяльності, а співвідношення між попитом та пропозицією на ньому визначає 

стабільність розвитку суспільства. Тому за сучасних умов господарювання 

надзвичайно актуальними постають питання всебічного дослідження та 

моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці в галузі психології. 

Аналізуючи ринок праці та запити роботодавців щодо затребуваності 

фахівців за спеціальністю 053 Психологія було проаналізовано 11 сервісів 

працевлаштування щодо затребуваних посад, обов’язків, навичок і 

компетентностей. 

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють 

психологічними компетентностями, необхідними для вирішення 

стратегічних завдань суспільного розвитку, організації надання якісних 

психологічних послуг, здатних ефективно працювати в галузі соціально-

психологічного забезпечення.  

Магістр психології повинен бути підготовлений до розв’язання 

професійних завдань, пов’язаних із: 

- здійсненням теоретичного, методологічного та емпіричного 

аналізу актуальних проблем психологічної науки ты практики; 

- здійсненням практичної діяльності (психодіагностичної, 

консультаційної, корекційної, психотерапевтичної, тренінгової, 

реабілітаційної, духовно-психологічної, ресоціалізаційної, прогностичної 

тощо) з використанням науково верифікованих методів та технік; 

- організацією та реалізацією просвітницької та освітньої діяльність 

у сфері психології; 

- ефективною взаємодією з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах, співпрацею з представниками інших 

споріднених професій, громадських організаціях з питань надання 

психологічної допомоги; 

- прийняттям фахових рішень та діяльністю в складних і 

непередбачуваних умовах, кризових ситуаціях, адаптацією до нових ситуацій 

професійної діяльності; 
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- розробкою та впровадженням інноваційних методів психологічної 

допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях, здійсненням 

психологічного супроводу з урахуванням особливостей психоемоційних 

станів та світоглядних позицій; 

- організацією та проведенням психологічного дослідження: із 

застосуванням валідних та надійних методів. Визначенням методології 

дослідження, володінням сучасними технологіями проектування та організації 

наукового дослідження на підставі комплексного підходу до вирішення 

проблеми професійної діяльності, представленням результатів дослідницьких 

досягнень; 

- розробленням програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

консультування, корекція, психотерапія тощо) проведенням їх в 

індивідуальній та груповій роботі, оцінкою якості і ефективності власної 

діяльності, визначенням провідних напрямів надання психологічної допомоги 

та підтримки. 

 

Згідно з Національним класифікатором України, («Класифікатор 

професій») магістри психології придатні до працевлаштування за такими 

професіями:  

2445 - Професіонали у галузі психології 

2445.1 - Молодший науковий співробітник (психологія) 

2445.1 - Науковий співробітник (психологія) 

2445.2 - Практичний психолог; 

2445.3 - Науковий співробітник-консультант (психологія) 

1229.4 - (22027) Завідувач практики (виробничої, навчальної); 

2310.2 - Викладач вищого навчального закладу 

 

Випускники освітньої програми «Психологія» БІНПО вже 

працюють у: 

- закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти, 

закладах професійної освіти, закладах фахової перед вищої освіти, закладах 

вищої освіти різної форми власності, спортивних закладах освіти, закладах 

позашкільної освіти; 

- дитячих будинках та інтернатах; 

- службах психологічної допомоги та реабілітаційних центрах; 

- промислових підприємствах; 

- правоохоронних органах, пенітенціарній службі; 

- органах виконавчої влади; 

- громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях. 
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Переваги навчання у БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України за ОП 

«Психологія»: 

• тісний зв'язок з роботодавцями: залучення фахівців соціальної сфери 

до освітнього процесу, формування та перегляду освітньої програми, 

можливість проходження практики в закладах організаціях та установах де 

передбачено посаду психолога у штатному розписі; 

• в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, 

залучення здобувачів вищої освіти до громадських заходів, волонтерської 

діяльності тощо; 

• поєднання фундаментальної теоретичної підготовки в галузі 

психології з практичною діяльністю, що сприяє швидкому працевлаштуванню 

за фахом; 

• універсальність методології освітньої програми для її застосування 

представниками різних напрямів галузі психології; 

• урахування в освітній програмі передового зарубіжного і 

вітчизняного досвіду; 

• використання новітніх методів навчання та викладання, що 

стимулюється освітнім середовищем нашого інституту, а саме єдиної 

освітньо-цифрової екосистеми, що поєднує інтелектуальний, науковий, 

професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого 

освітньо-цифрового середовища та передбачає використання цифрових, 

андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному 

просторі; 

• значний перелік дисциплін вільного вибору що міститься у 

варіативній частині ОПП «Психологія» надає широкі можливості здобувачам 

вищої освіти формувати свою власну освітню траєкторію; 

• високий рівень компетентності науково-педагогічних працівників 

групи забезпечення освітньої професійної програми «Психологія». 

З метою формування загальних і спеціальних компетентностей, 

актуальних для сучасного ринку праці за спеціальністю «Психологія», 

забезпечується індивідуальний підхід до вибору тематики кваліфікаційних 

робіт, самостійної та дослідницької діяльності. Це реалізовано через 

формування тематики практичних занять з огляду на запити здобувачів освіти 

та випускників. 

З метою визначення інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти 

постійно проводяться моніторингові заходи (анкетування, опитування,) що дає 

змогу підвищити якість надання освітніх послуг. 

Аналіз потреб психологів у професійному навчанні 
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У результаті аналізу ринку праці за спеціальність 053 Психологія було 

встановлено розподіл вакансій на сайтах по працевлаштуванню  

Таблиця 1 
 

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 
 

 
 

 

Аналізуючи співвідношення вакансій за спеціальністю «Психологія» 

на сервісах працевлаштування з’ясувалось, що потреба у фахівцях-

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

у спеціалістах психологах у силових структурах 18 %. 
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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 2021 рік є 32 % 

вакансій. 

 
 

Аналізуючи рівень заробітної плати спеціалістів психологів  

спеціальності 053 «Психологія» з’ясувалось, що 45 % мають зарплату 6.500, 

25%   – 8000, 7%  – 16 000 гр. 

Заробітна плата психолога залежить від регіону, в якому він працює. 

Найвища у місті Києві це 32000 гр., у обласних центрах 15600 гр., у районних 

центрах 8000 гр. 
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За даними сайту Державного центру зайнятості по регіонах України 

на  2021 (147 вакансій) найбільш затребуваними є фахівці-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; 

32000

15600

8000 6500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Київ Обласні центри Районі центри Відддалені міста та 
смт

Регіонална залежність оплати праці 
за спеціальністю "Психологія"

111

2
17

5 9
1 1 1

0

20

40

60

80

100

120

Затребуваність фахівців 
за спеціальністю "Психологія" по регіонам



7 
 

• 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. 

 

 
 

У результаті аналізу сучасного ринку праці можна зробити висновок, що 

існує достатньо гостра потреба у компетентних, конкурентоспроможних 

фахівцях у галузі психології, що відповідають вимогам сьомого рівня 

«Національної рамки кваліфікації». 
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