
КАР’ЄРА В МАРКЕТИНГУ: ВІД 
ЦІКАВОСТІ ДО BIG_БОСУ



Відповідно до 
Work.UA

 
середня 

заробітна плата 
спеціаліста з 

SMM 
 

становить
 

15 900 UAH 



Ставити лайки, пост�йно знаходитись у мереж�, 
писати пости... Б�льш�сть з нас вважають, що цього 

достатньо для кар’єри маркетолога в SMM. Але, 
якщо ви хочете почати заробляти в ц�й сфер�, мати 
стаб�льний дох�д та кар’єрне зростання, доц�льно 

вивчати та враховувати анал�тику,  семантику, 
удосконалювати свої навички в дизайн�. В сфер� 

SMM пост�йно зм�нюється стиль, з’являються нов� 
тренди, тощо. 

Тут круто � незвично!
За авторське бачення � 

трендов�сть роботодавц� готов� 
поборотись та платити б�льше. 
Ц�каво, що  SMM-спец�ал�сти 

можуть одночасно вести � два, � 
три проєкти.



Відповідно до 
Work.UA

 
середня 

заробітна плата 
менеджеру зі 

ЗБУТУ
 

становить
 

20 000 UAH 



Щоб товар був на поличках в точках продажу,
потр�бно п�дключати велику к�льк�сть спец�ал�ст�в 
з� сфери дистрибуц�ї. Побудова та налагодження 
лог�стичних ланцюжк�в, оптим�зац�я складських 

прим�щень, тайм-менеджмент постачання 
потр�бно вс�м торговим точкам.

Маркетологи в ц�й сфер� потр�бн� пост�йно, 
оск�льки ринок невпинно зростає та поповнюється 

новими гравцями.
 

Зверн�ть увагу! Дистрибуц�я – це 
широкий профес�йний напрямок, що 
включає менеджер�в з продаж�в, 

мерчандайзер�в, акаунт-менеджер�в, 
лог�ст�в тощо. 

Зароб�тна плата цих спец�ал�ст�в 
традиц�йно складається з 

м�н�мального окладу та в�дсотку в�д 
продаж�в. 



Відповідно до 
Work.UA

 
середня заробітна

плата 
WEB-ДИЗАЙНЕРА 

становить
 

25 000 UAH 



У кожному куточку св�ту людина бажає бачити гармон�ю 
та збалансован�сть. Вчитися використовувати дизайн на 

користь зб�льшення продаж�в, привернення уваги до 
товару, магазину чи бренду, дозволить стати усп�шним 

маркетологом у будь-як�й орган�зац�ї. Кожного дня 
спец�ал�стам у сфер� маркетингу в край необх�дно

в�дчувати тренди, кольоров� гами, комб�нувати р�зн� 
стил�, дивувати споживач�в неординарними р�шеннями. 
Дизайн потр�бний вс�м – логотипи, бренд-буки, реклама, 

верстування сайт�в, ведення соц�альних стор�нок… 

Питання оплати прац� ще б�льш ц�каве, 
оск�льки коридор зароб�тної плати 

досить важко встановити. Якщо вм�єте 
створювати ан�мац�ю, 3D дизайн, чи 

малювати у стил� ан�ме – тут вже оплата 
зд�йснюється за 1 готовий рисунок.

Для дов�дки: в�д 2,5 тис грн. заплатять за
розробку нового логотипу. Якщо 

потр�бна айдентика, то за ней можуть 
заплатити в�д 10 тис. грн



Відповідно до 
Work.UA

 
середня заробітна 

плата спеціаліста з 
МАРКЕТИНГОВОЇ 

АНАЛІТИКИ
 

становить
 

20 900 UAH 



Все б�льше б�знес�в звертаються до маркетингових 
агенц�й, як� пропонують послуги з досл�джень 

ефективност� маркетингових заход�в, повед�нки 
споживач�в, прогнозування обсяг�в продаж�в. Чого 

коштує розвиток нейромаркетингу чи web-анал�тика? 
Вивчення метод�в збору, обробки та анал�зу 
маркетингових даних дозволяє б�льш як�сно 

налагоджувати виробництво, лог�стику � як результат – 
отримувати б�льше доход�в. Сучасн� науков� п�дходи 

мають практичну ц�нн�сть та створюють бенеф�ти для 
б�знесу. 

Як до прикладу, спец�ал�ст з web- 
анал�тика за одне досл�дження може 
отримати в�д 20 до 50 тис. грн, а ось 

досл�дження в сфер� нейромаркетингу 
стартує в�д 70 тис. грн

Зверн�ть увагу, навчившись методам 
досл�джень, зможете працювати як у 

маркетингових агенц�ях, так � на 
фр�ланс�



Відповідно до 
Work.UA

 
середня 

заробітна плата 
SEO-СПЕЦІАЛІСТА 

 
 

становить
 

17 500 UAH 



Так як розвивається SEO, не розвивається жоден з 
напрямк�в Digital-маркетингу. Вм�ння працювати з 
алгоритмами пошукових систем, формування 
семантичного ядра, оптим�зац�я роботи сайту, 
налагодження системи реферальних л�нк�в 

дозволить пост�йно мати роботу та зб�льшувати 
к�льк�сть кл�єнт�в. 

В SEO роботи вистачає вс�м, � запит�в на 
сайтах ваканс�й не меншає. SEO-агенц�ї, 

як� беруть проєкти п�д ключ, готов� 
наймати спец�ал�ст�в та платити їм в�д 

15  до 30 тис. грн в залежност� в�д 
обов’язк�в та робочого часу. Найчаст�ше,

так� орган�зац�ї пропонують 
удосконалювати вм�ння прац�вник�в за 

власний рахунок.



Профес�я, де можна знайти 
себе, розвиватись, зм�нюватись 

� просто отримувати 
задоволення в�д реал�зац�ї 

р�зних за важк�стю завдань/ 
проєкт�в. 

Вивчати маркетинг в СумДУ на 
р�вн� «бакалавр» – означає, що 
вже з перших дн�в Ви не лише 

станете конкурентним 
спец�ал�стом, а й долучитесь до 

дружньої команди 
#Невгамовних, як� щодня 

поринають у св�т маркетингу.

Маркетолог

Follow us

https://www.instagram.com/dom_sumdu/
https://www.facebook.com/DOMSUMDU
https://www.youtube.com/channel/UCkEEm2hM-HW10_wWzLljGXA
https://domsumdu.customer.smartsender.eu/lp/klxBvcvf?utm_source=Social+Network&utm_medium=pdf_+Download_cariera&utm_campaign=Online-lecture_Bachelor&utm_id=Online-lecture
https://dom.biem.sumdu.edu.ua/uk/abituriientu-bakalavratura?utm_source=Social+Network&utm_medium=pdf_+Download_cariera&utm_campaign=Online-lecture_Bachelor&utm_id=Online-lecture

