
 

Популярні професії або  на кого вчитися, 

щоб стати успішним 

 
           Багато учнів підходять до вибору майбутньої роботи за принципом: 

«Всі професії важливі, всі професії потрібні», а в підсумку, вибирають 

економічні, юридичні або філологічні факультети з-за їх престижності. Але, 

на жаль, після випуску левова частка випускників стикається з проблемою 

безробіття. Але як школярам усвідомлено підійти до вибору майбутньої 

спеціальності, якщо вони поки не знають, чого хочуть від життя? 

        Як зазначають фахівці в галузі освіти, готувати дітей до переходу в 

профільні класи або коледжі необхідно заздалегідь: розмовляти, тестувати 

здібності і мотивувати. Але, за твердженням психологів, головне - не 

приймати рішення за дитину. Якщо навчання, а в результаті робота, буде 

відповідати переконанням і внутрішньому світу людини, то це буде 

мотивувати розвиватися і рухатися вперед, дозволяючи досягти чималих 

висот. 

         Численні дослідження показують, що домогтися успіху в житті часто 

допомагає саме улюблена робота – відчуваючи бажання і прагнення 

займатися своєю улюбленою справою, людина може досягти кар'єрних висот 

і реалізувати свій потенціал по максимуму. 

        Напередодні початку нового навчального року було проаналізовано 

результати опитувань, статистику та останні дослідження на тему 

популярних і затребуваних професій – як за кордоном, так і в Україні. 

        Так, американський сайт пошуку роботи Career Cast провів масштабне 

дослідження з метою з'ясувати найкращі і найгірші професії 2016 року. 

        Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій професія 

data scientist - вченого за даними, вважається однією з найбільш 

затребуваних і перспективних у світі.  

       В результаті, проаналізувавши рівень заробітної плати, потенційне 

зростання доходів і безробіття, а також фактори стресу на робочому місці і 

можливість кар'єрного зростання, було встановлено, що найкращою 

професією у світі є data scientist – вченого з даними. 

        Зокрема, data science це розділ інформатики, який вивчає проблеми 

аналізу, обробки і представлення даних в цифровій формі. Іншими словами, 

це об'єднання традиційних методів інформатики по проектуванню та 

розробці баз даних, обробки даних в умовах великих обсягів, статистичних 

методів, методів інтелектуального аналізу даних. 

        Таким чином, стрімкий розвиток нових інформаційних технологій 

вимагає залучення відповідного персоналу, в результаті чого сьогодні 

професія data scientist вважається однією з найбільш затребуваних і 

перспективних у світі. 

        На другому місці серед найкращих професій 2016 року – статистик. Ця 

професія не тільки перспективна, але і добре оплачувана. Варто відзначити, 

що статистик повинен мати математичну або фінансово-економічну освіту, 
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знати основи економічної статистики, методи статистичного і технічного 

аналізу показників роботи організацій, вміти працювати з документами 

фінансової звітності підприємств, знати базові комп'ютерні програми за 

статистикою. 

       Трійку лідерів в рейтингу кращих професій 2016 року замкнули 

аналітики з інформаційної безпеки. В обов'язки аналітика з інформаційної 

безпеки входить проведення аудиту ІБ, проектування та впровадження 

систем захисту інформації, контроль заходів по забезпеченню безпеки 

інформації на підприємстві, розробка пропозицій щодо модернізації систем 

захисту. 

        А ось гіршими професіями 2016 року були визнані: журналісти газет, 

лісоруби, диктори, ді-джеї та військовослужбовці. Згідно з результатами 

дослідження, ці професії безперспективні і низькооплачувані. 

        Не так давно дослідження на тему професій провів міський університет 

Лідса в Англії. Британські вчені вирішили з'ясувати, про які професії 

найчастіше мріють діти. У результаті з'ясувалося, що найчастіше діти мріють 

стати вчителями, ветеринарами і докторами.   У десятку професій, про які 

мріють в дитинстві також увійшли: професійні спортсмени, медсестри, вчені, 

письменники, пілоти, адвокати і поліцейські. Крім того, діти мріють стати 

астронавтами, танцюристами і, звичайно, знаменитостями. Згідно з даними 

вчених з університету Лідса, майже чверть – 22,5 відсотка людей таки 

реалізують свої дитячі мрії і працюють за фахом, про який мріяли в 

дитинстві. 

      Успішні люди люблять свою роботу – вони є експертами в своєму роді 

діяльності, бачать сенс у тому, чим займаються, а також занурюються 

в роботу настільки, що не помічають того, що відбувається навколо  

       Щорічно списки найбільш затребуваних професій складають і українські 

кадрові агентства, а також великі інтернет-портали з пошуку роботи. Так, 

наприклад, аналітична група ресурсу rabota.ua представила свій список 

найбільш популярних і затребуваних професій, у який увійшли: продавець-

консультант, фахівці ресторанного бізнесу, фахівці IT, косметологи, 

бухгалтери і SEO-оптимізатори. 

      У державній службі зайнятості також назвали найбільш перспективні 

професії, затребуваність яких обіцяє залишитися високою протягом 

наступних декількох років. Список очолили експерти в області IT, за ними 

слідують: працівники медичної галузі, інженери і фахівці аграрної сфери. 

      Незважаючи на високу затребуваність деяких професій, аналітики і 

психологи одностайно радять вибирати сферу діяльності, виходячи з власних 

інтересів і здібностей. 

      Варто зазначити, що нещодавно економіст з Корнельського університету 

Роберт Франк назвав три загальні особливості, які характерні для успішних і 

заможних людей. Успішні люди, як з'ясувалося, люблять свою роботу – вони 

є експертами в своєму роді діяльності, бачать сенс у тому, чим займаються, а 

також занурюються в роботу настільки, що не помічають того, що 

відбувається навколо. 
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Це свідчить про те, що вкрай важливо любити те, що робиш - в цьому 

випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну 

кар'єру. 

 

Наразі  найбільш популярними та затребуваними професіями на ринку праці 

України є:  

 

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 престижній 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.  

  

  

 


