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ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СЕКТОРАМИ 

Промисловість являється основою економічного розвитку 
будь якої країни. Не дивлячись на те, що в розвинених країнах 
відбувається перехід до постіндустріальної економіки, в якій до-
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мінує сфера послуг, промисловість не втратила вагомої ролі як у 
забезпеченні валового внутрішнього продукту, так і в сфері за-
йнятості. У більшості країн—членів ЄС в останні роки відбува-
ється зростання зайнятості у переробній промисловості, що ви-
значається ЄС як довгоочікувана подія. Так, у 2017 р. найвищий 
рівень зайнятості у промисловості зафіксовано у Чеській Респуб-
ліці, Словенії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Німеччи-
ні — від 19 % до 28 % усіх зайнятих віком 20—64 років [1, с. 6]. 
В Україні частка зайнятих у промисловості неухильно знижуєть-
ся: у 2015 р. вона складала 15,7 %, у 2019 р. — 14,8 % [2]. Це не-
гативно позначається на можливостях зайнятості кваліфікованих 
працівників, адже саме промисловість створює високотехнологі-
чні робочі місця і формує попит на висококваліфіковану робочу 
силу. У промисловості традиційно була вища продуктивність 
праці і заробітна плата, що забезпечувало зростання добробуту 
населення. Однак, це можливо при високому технологічному ро-
звитку галузі. 

В Україні галузі промисловості мають різний технологічний 
рівень. Їх класифікація за рівнем технологічності на основі мето-
дики Євростату, в основу якої покладено критерії рівня техноло-
гічної місткості (як співвідношення витрат на дослідження і роз-
робки до загального обсягу виробництва і доданої вартості) та 
місткості вищої освіти (частки персоналу з вищою освітою) [3] 
дає змогу розподілити галузі промисловості на 4 сектора: високо-, 
середньо-високо-, середньо-низько-, низькотехнологічні. До ви-
сокотехнологічних віднесено фармацевтичну промисловість і ви-
робництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Се-
редньо-високотехнологічні охоплюють 4 галузі: хімічну 
промисловість, виробництво електричного устаткування, автот-
ранспортних засобів і машин та устаткування не віднесених до 
інших угрупувань. До середньо-низькотехнологічних віднесено 
металургійну промисловість, виробництво коксу та продуктів 
нафтопероблення, виробництво гумових і пластмасових виробів. 
Низькотехнологічний сектор включає харчову, текстильну, дре-
вообробну та меблеву промисловості. Добувна та інфраструктур-
ні галузі (енерго- та водопостачання) також за своїми характери-
стиками є низькотехнологічними. 

Аналіз зайнятості за цими секторами показує негативні тенде-
нції скорочення зайнятості у високо-, середньо-високо- та серед-
ньо-низькотехнологічних секторах індустрії і зростання зайнято-
сті у низькотехнологічних секторах переробної промисловості 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
ДИНАМІКА ОБЛІКОВОЇ КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СЕКТОРАМИ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТИС. ОСІБ* 

Технологічні сектори  
промисловості України 2015 2016 2017 2018 2019 

2019/ 
2015, 

% 

Переробна промисловість 

Високотехнологічний сектор  52,6 56,6 52,0 52,9 51,0 97,0 

Середньо-високотехнологічний 
сектор 379,5 367,3 368,7 361,3 343,3 90,5 

Середньо-низькотехнологічний 
сектор  378 353,5 325,7 322,9 323,5 85,6 

Низькотехнологічний сектор  531,8 534,5 538,5 539,5 546,7 102,8 

Добувна та інфраструктурні галузі промисловості 

Добувна промисловість і роз-
робка кар’єрів  253,2 232,2 212,1 200,9 196,4 77,6 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 336,9 330,5 309,2 295,5 298,6 88,6 

Водопостачання;каналізація, 
поводження з відходами 121,0 116,2 117,0 116,2 115,4 95,4 

Усього за цими галузями  711,1 678,9 638,3 612,6 610,4 85,8 

Усього по промисловості 2053 1990,8 1923,2 1889,2 1874,9 91,3 

* Розраховано автором за джерелом [2]. 
 
Це обумовило зміну структури зайнятості на користь нижчих 

технологічних секторів (табл. 2).  
Таблиця 2 

РОЗПОДІЛ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ СЕКТОРАМИ 

Роки 
Високотех-
нологічний 

сектор 

Середньо-
високотех-
нологічний 

сектор 

Середньо-  
низькотех-
нологічний 

сектор 

Низькотех-
нологічний 

сектор 

Добувна та 
інфраструкт
урні галузі 

2015 2,6 18,5 18,4 25,9 34,6 

2016 2,8 18,4 17,8 26,8 34,1 

2017 2,7 19,2 16,9 28,0 33,2 

2018 2,8 19,1 17,1 28,6 32,4 

2019 2,7 19,3 17,3 29,2 32,6 

* Розраховано автором за даними табл. 1. 
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У високотехнологічному секторі зайнята мізерна частина праців-
ників промисловості — 2,7 %, яка за 5 років практично не змінилася. 
Натомість суттєво зросла частка працівників низькотехнологічного 
сектору переробної промисловості — на 3,3 %. У 2015 р. в сукупності 
низькотехнологічні галузі використовували працю 60,5 % промисло-
вих працівників, у 2019 р. їх частка зросла до 61,8 %.  

Такі структурні трансформації мають низку негативних наслід-
ків для трудового потенціалу України: скорочується попит на висо-
кокваліфікованих працівників; відбувається примітивізація зайнято-
сті; знижується доходи населення, оскільки заробітна плата в 
низькотехнологічних секторах є значно нижчою, ніж у галузях з 
вищим технологічним рівнем. Це стимулює трудову міграцію, за 
якою Україна вже стала регіональним європейським лідером. 
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Імперативи та можливі сценарії розвитку сучасного ринку 
праці визначаються динамізмом економічних і соціальних проце-
сів, який обумовлено поглибленням глобалізації економіки та по-


