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Різні погляди

• Розмір ринку: Телекомунікаційний ринок - це галузь, яка стабільно зростає і
розвивається, тому ринок праці в цій галузі є досить великим. Це означає, що можна
знайти багато різноманітних робочих місць, починаючи від великих компаній, що
надають послуги зв'язку, до менших стартапів і технологічних компаній, які
займаються розробкою новітніх технологій у галузі телекомунікацій.

• Зміна технологій: Ринок праці в телекомунікаціях дуже залежить від технологій, які
використовуються в галузі. Наприклад, останнім часом все більше компаній звертають
увагу на розвиток 5G мереж, що створює нові можливості для роботи з
високошвидкісним інтернетом та мережевими технологіями. Це означає, що на ринку
праці в телекомунікаціях може з'явитися багато нових робочих місць, пов'язаних з
розробкою, тестуванням та впровадженням нових технологій.

• Зміна вимог: Із зростанням ринку телекомунікаційних послуг зростає і конкуренція
між компаніями. Це ставить певні вимоги до робочої сили в галузі. Наприклад,
компанії можуть шукати спеціалістів зі знанням різних мов програмування, розумінням
мережевих протоколів та аналізу даних. Крім того, компанії можуть вимагати від своїх
працівників готовності до постій



Середній розмір заробітної плати

За даними порталу rabota.ua, середня зарплата в телекомунікаційній
галузі в Україні становить приблизно 17 000 - 25 000 гривень на
місяць. Однак, вартість робочої сили може варіюватися в залежності
від рівня кваліфікації, досвіду роботи, місця проживання та інших
факторів.

Джерело: https://www.work.ua/

https://www.work.ua/


Топ-вакансії за зарплатою

Джерело: https://www.work.ua/

https://www.work.ua/


Топ-вакансії за популярністю

Джерело: https://www.work.ua/

https://www.work.ua/


Найбільш популярні вакансії в галузі
телекомунікацій в Україні на початку 2023 
року

• Інженер з підтримки мережі - 25% від усіх вакансій.

• Технік з монтажу та обслуговування обладнання - 20% від усіх
вакансій.

• Менеджер з продажів - 15% від усіх вакансій.

• Системний адміністратор - 10% від усіх вакансій.

• Інженер з розробки програмного забезпечення - 8% від усіх
вакансій.



Перспективи працевлаштування в 
телекомунікаціях
• Мережеві інженери - вони розробляють, установлюють та підтримують інфраструктуру

телекомунікаційних мереж.

• Розробники програмного забезпечення - вони створюють програмне забезпечення для
телекомунікаційних систем.

• Менеджери проектів - вони керують різними проектами у галузі телекомунікацій та
забезпечують їх успішне завершення.

• Аналітики даних - вони аналізують дані, які отримуються з телекомунікаційних систем, та
розробляють стратегії для їх оптимізації.

• Фахівці з продажу - вони працюють з клієнтами та розвивають нові ринки для
телекомунікаційних продуктів та послуг.

• Спеціалісти зі зберігання даних - вони забезпечують безпеку і захист даних, що передаються
через телекомунікаційні мережі.

• Спеціалісти зі зв'язку зі споживачами - вони працюють зі споживачами телекомунікаційних
продуктів та послуг, відповідають на запитання та вирішують проблеми користувачів.



Висновки

Телекомунікації - це швидкорозвиваюча галузь, яка забезпечує
зв'язок і передачу даних між людьми та машинами. За останні
роки телекомунікаційна галузь зазнала значних змін, зокрема
завдяки поширенню Інтернету та бездротових технологій. Ці

зміни створюють нові можливості для працевлаштування у 
секторі телекомунікацій.


