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ПРОГРАМІСТ-РОЗРОБНИК

100% 121

90% 122

90% 123

60% 124

50% 125

40% 126

РОЗРОБНИК ІГОР

100%121

80%172

80%186

60%171

50%122

СИСТЕМНИЙ АНАЛІТИК

100% 051

100% 124

90% 113

70% 121

70% 151

60% 122

60% 123

ТЕСТУВАЛЬНИК ПЗ

100% 121

100% 123

100% 122

80% 113

60% 124

60% 125

50% 126

100%121

100%172

70%123

60%151

40%172

30%113

СИСТЕМНИЙ 
АДМІНІСТРАТОР

#МапаПрофесійХНУРЕ
#ЯобираюХНУРЕ

СПЕЦІАЛІСТ З АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТА РОБОТОТЕХНІКИ

100% 151

90% 124

80% 173

70% 172

60% 123

30% 171

WEB&GRAPHIC DESIGNER

100% 186

80% 171 ЕСТМ

80% 172 МІ

50% 121

БІОМЕДІНЖЕНЕР,
СПЕЦІАЛІСТ З МЕДИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ

100% 163

100%172

60%125

50%126

60%172 ТКР

40%151

СПЕЦІАЛІСТ 
З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

100%125 УІБ

100%125 КСТЗІ

100%125 БІКС

60%122

40%123

30%173

СПЕЦІАЛІСТ З
КІБЕРБЕЗПЕКИ

100%171

100%172

80%186

СПЕЦІАЛІСТ ПО СТВОРЕННЮ
МЕДІА-КОНТЕНТУ

БІЗНЕС-АНАЛІТИК

100% 051

80% 113

70% 124

40% 122

40% 123

40% 121



ПРОГРАМІСТ-РОЗРОБНИК 

ВИМОГИ ДО ПРОГРАМІСТА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Програміст-розробник – це професія, на якій тримається 
сучасний світ IT. Ці спеціалісти займаються розробкою алго-
ритмів та програм для технологій. Середньостатистичний 
український програміст – це хлопець 27 років із зарплатнею 
близько $2000 та досвідом роботи більше чотирьох років. 

Знання необхідних технологій та мов програмування, залежно від 
вакансії

Уміння писати та правильно читати технічне завдання (ТЗ)

Знання англійської мови на технічному рівні

Soft skills: постійний саморозвиток, аналітичний склад розуму, 
відповідальність, комунікабельність, робота в команді.

Згідно з офіційною статистикою 
зими 2021 медіанна заробітна 
плата програміста в України - 
$2500
Найбільша у System Architect  - 
$5300 

За ключовим словом «програміст» 
на work.ua 2352 вакансії, на 
robota.ua – 2951

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ ПРО-
ГРАМІСТІВ-РОЗРОБНИКІВ

121 100%

122 90%

123 90%

124 60%

125 50%

126 40%

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре3



СИСТЕМНИЙ АНАЛІТИК 
(PROJECT MANAGER)

ВИМОГИ ДО СИСТЕМНОГО АНАЛІТИКА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Системний аналітик – це людина, в обов’язки якої входить аналіз функ-
ціонування інформаційних технологій у контексті конкретної програми, 
аналіз бізнес-процесів з точки зору їх подальшої автоматизації, тестуван-
ня програмного забезпечення, складання аналітичних звітів. 
Середньостатистичному менеджеру проектів 28 років. Він має зарплатню 
$2000 та досвід роботи майже 4 роки. 

знання персонального комп'ютера та пакетів Microsoft Office, SQL, 
XML та баз даних

організація управління проектами з розробки та впровадження 

робота з Інтернет-технологіями та системами аналізу даних

знання сучасних мов програмування 

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітна плата 
Системного аналітика по всій 
Україні становить 15 000 гри-
вень, а в місті Києві – 25 000 гри-
вень.

За ключовим словом «системний 
аналітик» на сайті robota.ua 524 
вакансії

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 4

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
СИСТЕМНИХ АНАЛІТИКОВ

051 100%

124 100%

113 90%

121 70%

151 70%

122
123 60%

60%



СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР

ВИМОГИ ДО СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Системний адміністратор - це фахівець, який підтримує правильну 
роботу комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, а також 
відповідає за інформаційну безпеку організації. Головне его завдання 
создания та підтримка внутрішньої комп'ютерної мережі фірми. 
Середньостатистичному системному адміністратору 27 років, його 
зарплата становить $ 600-1800 і досвід роботи складає 5,5 років.

Розуміти принципи роботи мережевого обладнання, мережевих 
протоколів;

Знати і вміти налаштовувати операційні системи;

Вміти працювати з доменними службами, поштовими службами;

Володіти широким колом знань різних систем і технологій

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітна плата 
Системного адміністратора по 
всій Україні становить 17 000 
гривень, а в місті Києві - 20 000 
гривень. 

За ключовим словом  "Системний 
адміністратор" на сайті robota.ua 
930 вакансій, на work.ua - 430 
вакансій.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре5

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
СИСАДМІНІВ

121 100%

172 100%

123 70%

151 60%

172 40%

113 30%



БІЗНЕС-АНАЛІТИК

ВИМОГИ ДО БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Бізнес-аналітик - це фахівець, який досліджує проблему 
замовника, шукає рішення і оформлює його концепцію в формі 
вимог.  
Середньостатистичному українському бізнес-аналітику 28 
років, він має зарплату $ 1300-2500 і досвід роботи 3 роки.

Комунікативні навички 

Увага до деталей

Уміння вирішувати проблеми

Готовність ухвалювати рішення

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата 
Бізнес-аналітика по всій Україні 
становить приблизно 26 500 
гривень, а в місті Києві - 30 000 
гривень. 

За ключовим словом "Бізнес-а-
налітик" на сайті robota.ua 907 
вакансій, на work.ua - 222 вакансії.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 6

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
БІЗНЕС-АНАЛІТИКІВ

051 100%

126 100%

113
124

80%

122
70%

123
121 40%

40%
40%



РОБОТОТЕХНІК

ВИМОГИ ДО РОБОТОТЕХНІКА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Робототехнік - розробник роботів і роботизованих при-
строїв, фахівець з технічного обслуговування і програму-
вання. На дану вакансію підходять люди, які цікавляться 
математикою, механікою, інформатикою, програмуван-
ням.

базові навички програмування на С / С ++; Scratch

практичні знання основ електроніки

досвід роботи з Arduino, Scratch

знання сучасних мов програмування 

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата Робо-
тотехніка по всій Україні стано-
вить приблизно 15 000 гривень, 
а в місті Києві - 25 000 гривень.

За ключовим словом "Робототех-
нік" на сайті robota.ua 88 вакансій, 
на work.ua - 93 вакансії

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
РОБОТОТЕХНІКІВ

151 100%

124 90%

173
172

80%

123
70%

171
60%

40%



ІНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Інженери телекомунікацій або інженери зв'язку є експертами в управлін-
ні даними, такими як голос, відео, дзвінки і текст за допомогою різних 
технічних засобів. Вони несуть відповідальність за проектування та вста-
новлення телекомунікаційного обладнання і забезпечення високоякісної 
передачі даних через дротову або бездротову зв'язок: радіо і телебачен-
ня, комп'ютерні мережі та Інтернет, а також оптичне волокно.

Знання основ сучасних телекомунікаційних технологій, принципів 
побудови каналів (мереж) передачі даних, систем відеонагляду та 
безпеки;

Виконання роботи по експлуатації та технічному обслуговуванню 
обладнання пакетної комутації (SGSN, GGSN, DNS, CMD і т.п.)

Забезпечення безперебійної та високоякісної роботи апаратних та 
програмних засобів зв’язку опорної мережі

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітна плата Інже-
нера телекомунікацій по всій 
Україні становить 15 000 гри-
вень, а в місті Києві - 20 000 гри-
вень. 

За ключовим словом "Інженер 
телекомунікацій" на сайті 
robota.ua 1765 вакансій, на work.ua 
- 225 вакансій

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 8

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
ІНЖЕНЕРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

172 100%

125 60%

126 50%

151 40%



GRAPHIC DESIGNER

ВИМОГИ ДО ДИЗАЙНЕРА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Графічний дизайнер – це фахівець, який займається оформленням 
навколишнього середовища засобами графіки, надає продукту, 
сервісу, компанії особливу стилістичну індивідуальність. Дизайне-
ри створюють макети обкладинок і сторінок, розробляють або 
підбирають шрифти,  працюють над фірмовим стилем.

Володіння програмним забезпеченням для графічного дизайну

Відчуття стилю, креативність, образне та об'ємно-просторове 
мислення
Знання основ дизайну: основи живопису і малюнка, колористики 
(використання кольору) і композиції та ін.

Спеціальні знання в області графічного дизайну

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата 
Графічного дизайнера по всій 
Україні становить 15 500 гри-
вень, а в місті Києві - 20 000 гри-
вень.

За ключовим словом "Графічний 
дизайнер" на robota.ua 867 вакан-
сій, на work.ua 246 вакансій.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре9

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

186 100%

171 80%

172 80%

121 50%



БІОІНЖЕНЕР

ВИМОГИ ДО БІОІНЖЕНЕР

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Біоінженер проводить науково-дослідні роботи та впроваджує 
практичні заходи, пов'язані з використанням біологічних систем у 
промисловому виробництві, захисті навколишнього середовища, 
охороні здоров'я та сільському господарстві.  Він розробляє та 
контролює біотехнологічні процеси та вирішує технічні та 
економічні проблеми щодо впровадження цих процесів.

проведення досліджень з метою отримання нової інформації, 
підтвердження гіпотез щодо використання живих організмів 

проектування біологічних систем та проведення експериментів

збір та зберігання біологічного матеріалу для досліджень та 
експериментів

участь у роботах з розробки генетичної діагностики та генної тера-
пії

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітна плата Біоін-
женера по всій Україні стано-
вить 15 000 гривень, а в місті 
Києві – 25 500 гривень.

За ключовим словом «Біоінженер» 
на сайті robota.ua 43 вакансії, а на 
work.ua 61 вакансія.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 10

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
БІОІНЖЕНЕРІВ

163 100%



GAME DEVELOPER

ВИМОГИ ДО РОЗРОБНИКА ІГОР

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Game Developer (розробник ігор) - це програміст, який 
спеціалізується на створенні комп'ютерних ігор (відеоігор). 
Гейм-дизайнер створює форму і зміст ігрового процесу. Ігро-
вий дизайн визначає взаємодію гравця з ігровим світом, 
умови перемоги і поразки, складність гри.

Робота з язиками програмування

Знання технічної англйської мови

Розробка концепції гри та ігрових механік, жанру, сюжету, характерів 
персонажів тощо

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата 
Розробника ігор по всій Україні 
становить 65 000 гривень, а в 
місті Києві - 75 000 гривень.

Знання Python, Lua або інших скриптових мовах

Аналіз статистики та балансування гри

За ключовим словом "Розробник 
ігор" на сайті robota.ua 109 вакан-
сій, на work.ua 51 вакансія.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре11

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
GAME DEVELOPER

121 100%

172 80%

186 80%

171 60%

122 50%



СПЕЦІАЛІСТ З КІБЕРБЕЗПЕКИ

ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІСТА З КІБЕРБЕЗПЕКИ

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Головним завданням фахівця з кібербезпеки є забезпечення захи-
сту інформації підприємства, країни або громадян. Їх робота поля-
гає в забезпеченні функціонування засобів програмного захисту 
інформації підприємства, налагодження та підтримці роботи 
апаратної частини. Також кожен фахівець повинен вміти писати 
власне програмне забезпечення.

Оперативно оцінювати загрози і виявляти їх джерела

Володіти аналітичними навичками, заздалегідь прораховуючи 
наслідки внесених в код змін

Розуміти принципи здійснення різних кібератак, і знати, як від них 
захищатися

Вміти працювати з великими обсягами даних

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата 
Спеціаліста з кібербезпеки по 
всій Україні становить 15 000 
гривень, а в місті Києві - 42 000 
гривень. 

За ключовим словом "it security 
specialist" на сайті robota.ua 141 
вакансія.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 12

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
СПЕЦІАЛІСТІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ

125 100%

122 60%

123 40%

172 30%



СПЕЦІАЛІСТ З МЕДІАКОНТЕНТУ

ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІСТА З МЕДІАКОНТЕНТУ

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

Спеціаліст з медіаконтенту – це майстер слова, зйомки та монта-
жу, який слідкує за трендами сучасних медіа та втілює їх в 
життя. Він аналізує ринок конкурентів та аудиторію для створен-
ня власного унікального контенту або написання технічного 
завдання спеціалістам, яких він підбере до своєї команди.

Уміння писати якісні тексти, грамотна мова

Знання можливостей та обмежень соціальних медіа

Навички фото- та відеозйомки

Базове володіння програмами для графічного дизайну та 
відеомонтажу

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітня плата 
Спеціаліста з медіаконтенту по 
всій Україні становить 20 000 
гривень, а в місті Києві - 25 500 
гривень.

За ключовим словом "Спеціаліст з 
медіаконтенту" на сайті robota.ua 
248 вакансій.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре13

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДІАКОНТЕНТУ

171 100%

172 100%

186 80%



ТЕСТУВАЛЬНИК ПЗ

ВИМОГИ ДО ТЕСТУВАЛЬНИКА

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ

QA Tester чи Тестувальник програмного забезпечення – це 
фахівець який тестує готове програмне забезпечення на наявність 
багів та виправляє їх у разі, якщо дозволяють його фахові компе-
тенції або відправляє на доробку розробнику. 
Середньостатистичному українському тестувальнику 26 років, він 
має досвід роботи від півроку до 5 років та зарплатню $600-2700.

Знання мов програмування, HTML, CSS та основ тестування: кла-
сифікація, методи й технології, створення сценаріїв

Вміння працювати з базами даних

Soft skills: уважність до дрібниць, критичне мислення, вміння 
аналізувати інформацію, живий розум

Згідно з даними сайту work.ua 
середня заробітна плата Тесту-
вальника по всій Україні стано-
вить 20 000 гривень, а в місті 
Києві - 35 000 гривень. 

За ключовим словом "тестуваль-
ник" на сайті robota.ua 585 вакан-
сій, на work.ua - 345 вакансій.

#МапаПрофесійХнуре
#ЯобираюХнуре 14

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ ГОТУЮТЬ 
ТЕСТУВАЛЬНИКІВ

121 100%

123 100%

122 100%

113 80%

124 60%

125 60%

126 40%
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33
КАФЕДРИ

40
КРАЇН СВІТУ

17СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


