
Аналіз ринку праці й запитів роботодавців за освітньо-професійною 

програмою «Маркетинг» спеціальності 075 - Маркетинг 

 

Вибір професії – це відповідальний крок, який визначає подальше доросле 

життя кожної люди. Адже саме від цього вибору залежатиме професійний шлях 

зростання, благополуччя та матеріальне становище кожної особистості. Зважаючи 

на активні тенденції прогресивного розвитку суспільства, сьогодні ми можемо 

спостерігати значні трансформації у світі професій: деякі з них вже відійшли в 

історію, а деякі залишаються у ТОПі найпрестижніших професій причому як з 

боку молодих людей, які стоять на шляху вибору професії, так і з боку 

роботодавців, які готові вже сьогодні взяти на роботу висококваліфікованих 

спеціалістів.  

У 2020 році У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що на 

момент закінчення основного етапу вступної кампанії було отримано понад 

мільйон електронних заяв. Рейтинг найбільш популярних спеціальностей 

виглядає наступним чином: 

 

 

Рис 1. Топ-10 найпопулярніших спеціальностей  у 2020 згідно рейтингу МОН 

Всезнаюча статистика говорить, що в розвинених країнах на посадах, 

пов'язаних з маркетингом, трудяться від 25 до 30% всіх працівників сектора 

економіки. У щорічному списку найпривабливіших професій Великобританії 

Glassdoor, який складають за трьома параметрами - затребуваність на ринку, 

рівень зарплати та задоволеність роботою в цій сфері - професія маркетолога вже 

кілька років займає перше місце. Подібні тенденції наразі відбуваються і в 

Україні. Так, у 2019 році стрімко збільшився попит на маркетологів. Адже 

практично кожній компанії необхідний штатний маркетолог. Це популярна 

перспективна і високооплачувана професія. 
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Рис. 2. Можливості працевлаштування випускників спеціальності «Маркетинг» 

 

За даними Work.ua станом на квітень 2020 р. для 

 46% відкритих вакансій з маркетингу по Україні, роботодавці вказали 

заробітну плату в розмірі до 18 000 грн. 

 45,8% відкритих вакансій з маркетингу по Україні, роботодавці вказали 

заробітну плату в розмірі до 36 000 грн. 

 8,1% оголошень з зарплатою 36 001 – 75 000 грн. 

В середньому «Маркетолог» в Одесі заробляє 18 000 грн. Це медіана 

заробітних плат за даними з 519 вакансій, розміщених на Work.ua із заголовком 

«Маркетолог» і за схожими запитами-синонімами «Рекламіст», «Marketologist», 

«Спеціаліст з маркетингу» та ін. за останні 3 місяці. 

Середня зарплата інтернет-маркетологів в Одесі складає приблизно $715, а 

в інших містах — $500. Про це свідчить дослідження, проведене компанією 

Serpstat. 

За даними компанії Serpstat рівень зарплат по Україні  за маркетинговими 

спеціалізаціями з урахуванням градації професійного зростання, прийнятої в ІТ 

сфері: (Junior, Middle, Senior, Team Leader, Head) у доларах склав: 

Маркетингова спеціалізація Junior Middle Senior Team 

Leader 

Head 

SEO спеціаліст 357 $ 650 $ 1100 $ 1000 $ 2000 $ 

SMM спеціаліст 357 $ 530 $ 1000 $     

PPC спеціаліст 410 $ 762 $ 1000 $ 1325 $ 2000 $ 

Маркетинг & Продажі 500 $ 760 $ 1200 $ 750 $ 1900 $ 

SMM/SEO проект менеджер 500 $ 755  $ 1300 $     

https://nv.ua/tags/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.html
https://serpstat.com/ru/blog/rezultati-masshtabnogo-oprosa-2019/


Державна служба зайнятості прогнозує зростання кількості робочих місць у 

певних галузях, серед яких і галузь реклами та маркетингової 

діяльності.  Очікується, що сфери послуг стануть основними рушіями в зростанні 

зайнятості до 2030 року, тоді як зайнятість у промисловості знизиться. Юридичні 

та бухгалтерські (аудиторські) послуги, R&D (дослідження та розробки), реклама 

та маркетинг, інші професійні та адміністративні послуги та допоміжні послуги – 

це галузі, у яких передбачається найшвидший ріст зайнятості через незначне 

проникнення автоматизації до цих галузей. В період 2021-2025 рр. найбільше 

зниження зайнятості очікує європейських робітників у добувних галузях (-2%), 

тоді як підвищення зайнятості – у сфері послуг для бізнесу (+1,1%). У бюджетній 

сфері очікується зростання зайнятості у сфері охорони здоров’я через старіння 

населення. До речі, експерти зазначали, що явище старіння притаманне й Україні, 

попри певні демографічні відмінності з Євросоюзом. 

Наразі структура наявних вакансій в Одеській області, зареєстрованих у 

Державній службі зайнятості на 1-е січня 2021 року має наступний вигляд (Рис.3):  

 

Рис. 3. Структура вакансій, зареєстрованих у центрах зайнятості (січень, 2021 р.)  

 

 

 

 



Попит та пропозиції на ринку праці Одеського регіону у розрізі професій та 

видів діяльності у 2020 році можна представити наступним чином:  

 

Рис. 4. Найбільш популярні професії, представлені на ринку праці у 2020 році. 
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