
Які професії сьогодні найбільш популярні в Україні 

 

Як визначитись, на кого вчитися після школи? Це життєво-важливе запитання, яке турбує на 
сьогоднішній день усіх випускників шкіл та старшокласників. Як обрати професію до душі та 
з хорошими перспективами? Пропонуємо вам переглянути список найбільш популярних та 
затребуваних професій на ринку праці України. 
 
Програмісти 
 
Перша сходинка рейтингу досить передбачувана на сьогоднішній день. Оволодіти мовою 
програмування означає оволодіти мовою, якою спілкується весь світ. Дипломовані 
програмісти зараз можуть знайти хорошу високооплачувану роботу в пристижній компанії 
як в Україні, так і за кордоном. 
 
Інженери та архітектори 
 
Як можемо спостерігати, будівництво в нашій країна також «на коні» незалежно від 
економічної ситуації. Кваліфіковані інженери на сьогодні користуються не аби яким 
попитом. 
 
Дизайнери 
 
Дизайнер – це зараз одна з найбільш популярних і бажаних професій. Конкуренція на ринку 
відповідна. Але для висококваліфікованого спеціаліста з креативним мисленням завжди 
знайдеться місце під сонцем. Дизайн інтер’єру та екстер’єру, ландшафтний дизайн, веб, 
дизайн одягу – обирайте собі до душі! 
 
Менеджери готельно-туристичного господарства 
 
Варто в першу чергу відмітити, що в нашій країна величезний потенціал розвитку туризму. 
Але, на жаль, не вистачає спеціалістів, які б з розумом підходили до справи. На туристичному 
ринку України зараз з’являється все більше міжнародних компаній, яким також потрібні 
достойні кадри. 
 
Бухгалтери та аудитори 
 
Ці професії затребувані завжди і скрізь – на будь-якому підприємстві, у будь-якій, навіть 
найменшій, фірмі. Щоб стати справжнім професіоналом потрібен хороший досвід, і тоді на 
спеціаліста може вишикуватися черга. 
 
Юристи 
 
Ця професія завжди вважалась престижною. Саме тому, зараз юристів немало, але достойних 
серед них не так багато. Щоб стати одним з висококласних юристів потрібно старанно 
працювати, але, якщо це ваше справжнє покликання, нудьгувати без роботи вам не 
доведеться. 
 
Менеджери з персоналу 
 
Ця професія не така проста, як може здатися на перший погляд. Суть полягає не в оформленні 
відпусток та лікарняних. На сьогоднішній день, хороший менеджер з персоналу повинен 
вміти мотивувати всіх співробітників, розгледіти достойного кандидата на ту чи іншу посаду, 
знати, на які важелі натиснути, щоб людина працювала ефективніше, що їй для цього 
потрібно. Менеджеру з персоналу – це висококласні управлінці, організатори та психологи. 
 
Маркетологи 



 
Це спеціалісти, котрі повинні вміти подати товар так, щоб потенціальний клієнт чи споживач 
замислився, як він раніше жив без цього. Досить непроста, але дуже популярна та 
затребувана скрізь професія, особливо такий напрямок, як Social Media Marketing (SMM) та 
контент-маркетинг. 
 
Менеджери організаційної діяльності 
 
Або event-менеджери, на сьогодні дуже популярна професія. Агенції, де можна реалізуватися 
в даній сфері, ростуть як гриби – від корпоративних свят до весіль і днів народжень. 
 
Журналісти 
 
Професія також популярна. Конкуренція дуже велика. Видань зараз багато, але добре 
влаштуватися важко. Щоб бути хорошим журналістом потрібно бути фахівцем у тій галузі, 
про котру готуєте матеріал, та, звісно ж, хист до цієї справи. 
 
Технологи харчового виробництва 
 
Потреба у їжі була, є і буде завжди – як у періоди кризи, так і у часи розквіту. Особливо дана 
професія затребувана у великих містах, де мешканці не мають змоги вести власне домашнє 
господарство. Окрім того, в Україна практично всі харчові підприємства мають іноземний 
капітал, тож і зарплатня та умови праці відповідні. 
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