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У статті розглянуто теоретичні підходи до 
еволюції структури зайнятості. Проаналізо-
вано основні зміни в структурі зайнятості на 
ринку праці України. Визначено галузі-лідери 
за кількістю зайнятого населення. Дослі-
джено трансформації інтелектуального 
складника зайнятості. Охарактеризовано 
професії, які вже затребувані в економіці, про-
фесії майбутнього, а також ті, що зникають.
Ключові слова: зайнятість, структура 
зайнятості, ринок праці, професія, постін-
дустріальне суспільство.

В статье рассмотрены теоретические 
подходы к эволюции структуры занятости. 
Проанализированы основные изменения 
в структуре занятости на рынке труда 
Украины. Определены отрасли-лидеры по 
количеству занятого населения. Исследо-
ваны трансформации интеллектуальной 

составляющей занятости. Охарактеризо-
ваны профессии, которые уже востребо-
ваны в экономике, профессии будущего, а 
также те, которые исчезают.
Ключевые слова: занятость, структура 
занятости, рынок труда, профессия, 
постиндустриальное общество.

The article discusses the theoretical approaches 
to the evolution of the employment structure. 
Analyzed main changes in the structure of 
employment in the labor market of Ukraine. 
Determined in which industries is the greatest 
employment. The transformation of the intellec-
tual component of employment is investigated. 
Defined professions that are already in demand 
in the economy, professions of the future, and 
those that disappear.
Key words: employment, employment structure, 
labor market, profession, postindustrial society.

Постановка проблеми. Економічна теорія 
визначає працю як основний складник сфери жит-
тєдіяльності людини. Задоволення потреби у праці 
відбувається завдяки такому явищу, як зайня-
тість, – суспільно корисна діяльність людини, що 
приносить трудовий дохід. За допомогою струк-
тури зайнятості можна з’ясувати рівень розви-
тку соціально-економічних систем, взаємозв’язок 
виробництва і споживання та макроекономічні 
пропорції розподілу чинників виробництва. З кінця 
50-х років у структурі зайнятості більшості країн 
відбулися істотні зміни, що призвели до появи кон-
цепції постіндустріального суспільства. Відбулося 
збільшення чисельності зайнятих у третинному 
секторі економіки та значне зменшення зайнятості 
у первинному і вторинному секторах. Але процес 
збільшення чисельності зайнятих у третинному 
секторі повинен супроводжуватися позитивною 
динамікою продуктивності та якісними зрушення у 
характері зайнятості або інакше не можна ствер-
джувати, що цей процес є ознакою суспільного 
прогресу. Дослідження змін у структурі зайнятості 
населення є необхідною умовою для ефективного 
функціонування ринку праці в Україні. Виникає 
потреба в знаходженні та розповсюджені інфор-
мації про нові професії, які вже затребувані в еко-
номіці, професії майбутнього, а також про ті, що 
зникають [1, с. 132–133]. 

За роки існування країни відбулися зміни в 
структурі зайнятості населення, зростання мігра-
ційних потоків та інші чинники, які призвели до 
того, що більшого поширення набув третинний 
сектор економіки – сфера послуг. Для того щоб 
роль та місце України в міжнародному поділі праці 
та участь у розподілі високотехнологічної дода-
ної вартості зросли, необхідно врахувати основні 

напрями структурної модернізації ключових пара-
метрів розвитку країни, визначити відповідно до 
світових тенденцій розвитку актуальні професії та 
з’ясувати, як новітні технології впливають на зміни 
вітчизняного ринку праці. Оскільки зайнятість 
населення та ринок праці є найбільш динамічними 
елементами ринкової економіки, то дослідження 
цих явищ залишається актуальним [2, с. 53–54]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань зайнятості населення, функ-
ціонування ринку праці та змін структури зайня-
тості на ринку праці займалися багато вітчизняних 
учених. Наприклад, І.О. Давидова здійснила тео-
ретико-методологічний аналіз явища зайнятості 
в умовах постіндустріального розвитку держави і 
дійшла висновку, що в структурі зайнятості насе-
лення виявилося відносне зростання зайнятих у 
сфері послуг та технологічні новації й посилення 
сервісного характеру економіки, що змінюють 
характер виробничих відносин у сфері зайнятості, 
розкриваючи нові характеристики зайнятості [3]. 

Комплексне вивчення економічної сутності 
поняття інноваційної праці та аналіз специфіки 
формування передумов її розвитку в умовах 
модернізації економіки здійснено І.М. Леган [4], а 
Е.М. Лібанова розглянула передумови розвитку 
інноваційної зайнятості в Україні, її зміст, перспек-
тиви та пріоритети розвитку в країні [5]. 

С.Г. Кафлевська розглянула науково-практичні 
проблеми ринку праці в Україні, більш детальніше 
дослідила ринок праці в аграрній сфері та визна-
чила пріоритетні напрями реформування україн-
ського ринку праці [6]. 

І.О. Мельник та О.В. Берднікова провели дослі-
дження тенденцій формування та розвитку ринку 
праці та встановили, що на ринку праці України 
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залишається значний професійно-кваліфікацій-
ний дисбаланс, спричинений структурними дис-
пропорціями в національній економіці, змінами 
статевовікової структури населення та відсутністю 
механізму забезпечення наступності поколінь за 
окремими професіями [7]. 

Значний внесок у дослідження змін структури 
зайнятості на ринку праці зробив І.М. Новак, який 
здійснив аналіз та оцінку структурних зрушень у 
зайнятості населення України за секторами еконо-
міки та визначив національну специфіку структур-
них зрушень у зайнятості, їх відповідність світовим 
тенденціям та рівню економічного розвитку країни, 
актуальні пріоритети щодо реалізації завдання 
структурної трансформації економіки в контексті 
європейського цивілізаційного вибору України [8]. 

Водночас в умовах нових викликів питання 
щодо змін в структурі зайнятості населення зали-
шається актуальним та потребує проведення 
нових досліджень, також виникає необхідність 
визначення зникаючих професій та професій май-
бутнього.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення стану та перспектив зміни структури 
зайнятості в Україні. Для досягнення мети визна-
чено та досягнуто такі цілі: простежено в динаміці 
зміни в структурі зайнятості населення, окреслено 
галузі – лідери за кількістю зайнятого населення 
та вивчено інформацію про нові професії, які вже 
затребувані в економіці, професії майбутнього, а 
також про ті, що зникають.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Трансформація ринку праці відбувається за різ-
ними напрямами – від умов праці до надання різ-
них соціальних пільг і гарантій та ін. Однак струк-
турні зміни в зайнятості робочої сили є одним 
з основних чинників, що визначає характер та 
напрями трансформації ринку праці. Через зміни, 
що відбуваються в структурі зайнятості і характері 
праці, підриваються традиційні устої господарства 
й суспільства, простежуються радикальні зміни у 
менталітеті працівників, виникає поглиблення їх 
диференціації на ринку праці. Здійснюється пере-

орієнтація цінностей сучасної людини із зовнішніх 
на внутрішні, з матеріальних на нематеріальні, 
тобто відбувається трансформація системи цін-
ностей. Зміни в структурі зайнятості робочої сили 
зумовлюються різними об’єктивними суспільно-
економічні процесами, зокрема науково-техніч-
ним [9, с. 173]. 

Еволюцію структури зайнятості досить 
наглядно відображено в теорії трьох секторів 
(Three-Sector Theory), запропонованої у середині 
ХХ ст. А. Фішером, К. Кларком і Ж. Фурастьє. У цій 
теорії виділяються три сектори економіки: пер-
винний (аграрний), вторинний (промисловий) та 
третинний (сфера послуг). Згідно із цією теорією, 
поступовий перерозподіл зайнятості й виробничих 
ресурсів від первинного та вторинного секторів 
економіки на користь третинного сектору зумовлю-
ється підвищенням продуктивності праці (рис. 1).

Переважання зайнятості в аграрному секторі 
на доіндустріальній фазі розвитку з початком про-
мислової революції (індустріальної фази) збіль-
шує потребу в працівниках у вторинному секторі 
для виробництва машин. Третя фаза (постінду-
стріальна) характеризується високим рівнем авто-
матизації первинного і вторинного секторів, отже, 
у них значно зменшується потреба в працівниках 
і водночас зростає попит на працю в третинному 
секторі, що відповідає рівню промислово розвине-
них країн [8, с. 187]. 

У табл. 1 наведено більш детальну характерис-
тику етапів цивілізаційного розвитку.

Постіндустріальна епоха протиставляється 
індустріальній та доіндустріальній епохам на 
основі трьох головних критеріїв: основного вироб-
ничого ресурсу, типу виробничої діяльності та 
характеру базових технологій.

Така еволюція зайнятості – від домінуючого 
первинного сектору до домінуючого третинного 
сектору – має позитивний вплив на підвищення 
якості життя, рівня освіти, кваліфікації працівників 
та запобігання безробіттю [8, с. 188].

Характерними рисами зайнятості населення 
України є неефективна територіальна, галузева, 

Рис. 1. Еволюція зайнятості за секторами економіки у світі [10]

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Доіндустріальний                                     
(до XVIII cт.) 

Індустріальний                                               
(з XVIII до половини XX ст.) 

Постіндустральний                                  
(з 2-ї половини XX ст.) 

постіндустріальни індустріальний доіндустріальни



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

142 Випуск 25. 2018

Таблиця 1
Характеристика етапів цивілізаційного розвитку у світі

Тип суспільства
Основний 

виробничий 
ресурс

Тип виробничої 
діяльності

Характер 
базових 

технологій
Характер 

суспільства
Характер 

особистісних 
відносин

Доіндустріальне сировина видобування трудомісткі взаємодія з 
природою

імітація дій інших 
людей

Індустріальне енергія обробка капіталоємні взаємодія з 
перетворе-ною 

природою

засвоєння знань і 
досвіду минулих 

поколінь
Постіндустріальне інформація послідовна 

обробка
наукоємні взаємодія між 

людьми
інтерперсо-

нальна взаємодія

Джерело :складено за [11]

Таблиця 2 
Зміни структури зайнятості України за секторами економіки протягом 2000–2017 рр. (%)
Сектор 

економіки 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Первинний 24,9 22,3 17,9 17,4 17,6 17,7
Вторинний 23,8 21,3 19,1 15,6 15,3 16
Третинний 51,3 56,4 63 67 67,1 66,3

Джерело: складено авторами за [13]

Таблиця 3 
Провідні галузі за чисельністю зайнятих у 1990–2017 рр. в Україні

1990 р. 2000 р. 2010 р. 2017 р.
Вид економічної 

діяльності
% Вид економічної 

діяльності
% Вид економічної 

діяльності
% Вид економічної 

діяльності
%

Промисловість 30,7 Сільське 
господарство

24,9 Торгівля 23,8 Торгівля 21,8

Сільське 
господарство

20,1 Промисловість 23,8 Промисловість 19,1 Сільське 
господарство

17,6

Освіта 11,8 Торгівля 15,5 Сільське 
господарство

17,9 Промисловість 16

Будівництво 9,4 Освіта 8,0 Освіта 8,3 Освіта 8,8
Транспорт і 

зв’язок
7,1 Охорона здоров’я 

та соціальна 
допомога

6,8 Транспорт і зв’язок 6,9 Охорона здоров’я 
та соціальна 

допомога

6,2

Джерело: складено авторами за [13]

статевовікова структура зайнятості, низька про-
дуктивність праці, висока працемісткість та низь-
кий рівень оплати праці працівників. Причинами 
цього є низька продуктивність національного 
виробництва в країні, значна ресурсовитратність 
економіки, помітні диспропорції у загальноприйня-
тих у світі співвідношеннях виробничої і невироб-
ничої сфер та висока імпортозалежність економіки 
держави [12, с. 85]. 

Аналіз змін структури зайнятості в Україні за 
секторами економіки протягом 2000–2017 рр. 
наведено в табл. 2.

Із даних табл. 2 ми бачимо, які зміни відбулися в 
структурі зайнятості в ХХІ ст.: зайнятість в третин-
ному секторі стає дедалі більшою, коли в первин-
ному і вторинному секторах спостерігаються зна-
чні її зменшення. Абсолютний показник зайнятості 
у третинному секторі за 2000–2017 рр. збільшився 

на 28,4%, а в первинному і вторинному секторах 
зменшився на 28,9% та 32,7% відповідно.

Однак якщо до 2010 р. відбувалося стабільне 
зменшення часток зайнятих у первинному і вто-
ринному секторах, то в 2011–2017 рр. ця тенденція 
змінилася на протилежну. Відбувалося поступове 
зменшення частки зайнятих у вторинному секторі, 
що може бути характерною рисою деіндустріаліза-
ції економіки. Але, незважаючи на це явище, почи-
наючи з 2000 р. вектор руху України спрямований 
від індустріальної до постіндустріальної моделі.

Нині характерними тенденціями у структурі 
зайнятості населення є зростання частки сектору 
послуг із гнучким графіком роботи і високою мобіль-
ністю та зменшення частки галузей матеріального 
виробництва, орієнтованих на стандартну зайня-
тість. Внаслідок цього відбулися зміни у складі ліди-
руючих галузей за чисельністю зайнятих (табл. 3). 
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Базові галузі економіки – сільське господар-
ство, промисловість, будівництво, транспорт і 
зв’язок, освіта – втратили провідні позиції. Почи-
наючи з 2010 р. основним лідером стає торгівля, 
випереджаючи інші види економічної діяльності в 
середньому на 4,5 в. п. У 2017 р. частка зайнятих 
осіб у сільському господарстві перевищує зайня-
тих у промисловості на 1,6%, що є ознакою деін-
дустріалізації економіки. 

Негативний характер таких структурних змін в 
умовах постійного скорочення зайнятості в про-
мисловості й сільському господарстві та розши-
ренні у сфері послуг є об’єктивною передумо-
вою формування відтворювальних диспропорцій 
[12, с. 85]. Зростання сфери послуг не означає 
занепаду промислового виробництва, якщо збіль-
шення третинного сектору з одночасним зменшен-
ням частки високорозвиненого вторинного сектору 
відбувається за умов сталого зростання продук-
тивності праці. В Україні продуктивність праці в 
2001–2013 рр. має сталу тенденцію до зростання, 
а з 2014 р. відбувся спад продуктивності через 
події на сході країни [13].

Перехід до постіндустріальної фази економіч-
ного розвитку супроводжується становленням 
постфордистської моделі, ознаками якої є висока 
мобільність основних чинників виробництва. 
Внаслідок цього має місце прекарізація зайня-
тості – процес трансформації стандартних трудо-
вих відносин в їх нестандартні й нестабільні форми 
[8, с. 194]. В економіці України, в умовах глобалі-
зації, виникає реструктуризація зайнятості відпо-
відно до вимог ринку, який і є причиною виникнення 
нових її форм. Нині основними нетрадиційними 
формами зайнятості на ринку праці України є:

– дистанційна зайнятість (фріланс та онлайн-
зайнятість);

– зайнятість на умовах неповного робочого часу;
– зайнятість на умовах строкових трудових 

договорів;
– тимчасова, непостійна зайнятість, у тому 

числі запозичена праця;
– зайнятість на основі договорів цивільно-пра-

вового характеру;
– неформальна зайнятість, у тому числі само-

зайнятість;
– вторинна зайнятість;
– незареєстрована зайнятість у формальному 

секторі [14, с. 41].
Виділяють декілька причин виникнення нетра-

диційних форм зайнятості: перехід від масового 
конвеєрного виробництва до виробництва, що 
притаманне постіндустріальній економіці; зрос-
тання глобальної конкуренції; вагоме збільшення 
сектору послуг; розширення масштабів застосу-
вання інформаційних та комунікаційних техноло-
гій; зростання гнучкості ринку праці та виробни-
цтва [15].

Внаслідок того, що економіка України рухається 
в інноваційному напрямі, відбуваються значні 
зміни в економіці, політиці та суспільстві. Іннова-
ційні зміни у світі та Україні призвели до реструкту-
ризації зайнятості на ринку праці, бо ринок праці – 
рухлива система, яка швидко реагує на зовнішні 
чинники змінами своїх параметрів.

Максимальна реалізація корисного потенці-
алу людини, її здібностей, знань, у тому числі й у 
сфері зайнятості, є основними характеристиками 
інноваційного типу економічного зростання. Цикли 
зростання і розвитку інтелектуального складника 
зайнятості повністю відповідають генерації іннова-
ційних хвиль циклічного розвитку економіки. Виді-
ляють такі етапи трансформації інтелектуального 
складника зайнятості: 

1. Доіндустріальний – відбувається зародження 
інтелектуального складника зайнятості.

2. Індустріальний – професіоналізація зайня-
тості.

3. Постіндустріальний – інтелектуалізація зайня-
тості (перехід розвинених країн до економіки знань) 
[16, с. 222].

Провідне місце в постіндустріальній економіці 
займають люди, які зайняті інтелектуальною, твор-
чою та креативною працею, сюди ж, безумовно, 
варто віднести наукових співробітників. Реалії такі, 
що тільки в державних установах зберіглася пла-
нова організація проведення науково-дослідних 
розробок. 

За умов ринкової економіки представники інно-
ваційної праці утворюють специфічний сегмент 
ринку праці, де послуги такої праці набувають 
товарної форми і стають об’єктом купівлі-про-
дажу. Інноваційний сегмент значно відрізняється 
від тих, що відображені у відомих моделях сег-
ментації ринку праці. Специфічними рисами 
цього сегменту є те, що праця характеризується 
новаторським складником, креативністю, виникає 
необхідність безупинного оновлення знань, тобто 
пріоритетним є постійне навчання, праця стає 
сферою для самореалізації, формується нова 
культура соціально-трудових відносин, виникають 
нові, гнучкі та динамічні форми організації праці 
та зайнятості, відбувається створення нематері-
альних цінностей, які становлять інтелектуальний 
капітал підприємства. Тобто ринок інноваційної 
праці – система соціально-трудових відносин, 
що виникають із приводу залучення інноваційної 
праці у процеси виробництва, механізмів її коор-
динації, використання та оцінювання. Послуги 
праці на такому ринку є невідтворюваними, тобто 
вони унікальні. Специфічним суб’єктом, який фор-
мується на інноваційному ринку праці, є іннова-
ційний працівник – людина з особливим набором 
компетенцій і новою моделлю трудової поведінки, 
яка вже не є раціональною в класичному розу-
мінні [17, с. 169–170].
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Інноваційні реалії спонукають до модернізації й 
створення нових робочих місць, це, своєю чергою, 
призводить до того, що деякі професії застаріва-
ють. Для того щоб зміна структури зайнятості не 
викликала значних диспропорцій на ринку праці, 
необхідно досліджувати та прогнозувати можливі 
зміни у складі професій країни.

У світі налічується близько 50 тис. професій, 
але ця кількість швидко змінюється. Припуска-
ється, що протягом наступних 10 років зникне 
близько 5 тис. професій і на їх місце прийдуть 
нові. Нині в Україні налічують близько 10 тис. про-
фесій [18, c. 7].

Зникнення багатьох професій відбувається 
через безупинний науковий та технічний розвиток. 
Нині жива праця замінюється комп’ютерними про-
грамами. Інформаційно-комунікаційні технології, 
автоматизація та конкуренція залишають на ринку 
праці високотехнологічні професії та творчі про-
фесії, де можна повністю реалізувати людський 
потенціал. Як наслідок, зникають окремі професії 
на залізничному транспорті: постачальник поїз-
них документів, контролер-ревізор пасажирських 
поїздів, оператор бюро інформації про підхід і при-
буття вантажів, моторист теплового промивання 
котлів паровозів та ін. [18, c. 27]. 

Швидкий розвиток IT-сектору призводить до 
появи обладнання, яке спроможне замінити кілька 
тисяч працівників підприємства. Наприклад, про-
гнозується зникнення сторожів, консьєржів, парку-
вальників, бо дешевше замінити їх на обладнання 
та призначити відповідальну особу. Професія кон-
дуктора на межі зникнення через сучасне електро-
нне обладнання в транспорті та електронні квитки. 

Отже, на межі зникнення знаходяться такі про-
фесії: менеджер із туризму, обліковець, статис-
тик, перекладач, документознавець та архіваріус, 
завідувач машинописного бюро, друкарка, рахів-
ник, кресляр, копіювальник, оператор електронно-
обчислювальних машин, телефоніст міжміського 
телефонного зв’язку, гравер оригіналів топогра-
фічних карт, майстер із покрівельних робіт, лис-
тоноша, спеціаліст зі зняття показань лічильни-
ків, фермер, газетний репортер, ювелір, лісоруб, 
бортпровідник оператор свердлильного верстата, 
страховик, швачка (кравець) [18, c. 29–30]. 

На вітчизняному ринку праці до 2020 р. зали-
шається актуальним попит на такі професії: робіт-
ник із комплексного обслуговування й ремонту 
будинків, слюсар, штукатур, медична сестра, авто-
ремонтник, майстер готельного (ресторанного) 
обслуговування, поліцейський (за спеціалізаці-
ями), провізор-косметолог, технік із діагностичного 
устаткування, технік з експлуатації біоенергетич-
них установок, технік із системного адміністру-
вання, фахівець з інформаційних технологій, стра-
хові агенти (брокери), фахівець із кібербезпеки, 
рекрутер та менеджер із персоналу, спеціаліст по 

локальним системам енергопостачання, супер-
вайзер та ін. [18, c. 13]. 

Після 2020 р. на ринку праці України будуть 
актуальні такі професії: аналітик з інвестицій, 
молодіжний працівник, аудитор систем харчової 
безпеки, детектив, ергономіст, локсмайстер, мер-
чендайзер, оцінювач професійної кваліфікації, 
мехатронік автомобільний, соціальний патолог, 
стильмейкер, маркетолог, інженер комунального 
обслуговування, агроінженер, технолог із вироб-
ництва харчової продукції, технолог побутового 
обслуговування, логістик, юрист (господарське 
право), енергетик, фармаколог, фінансист, інже-
нер зв’язку, практичний психолог та ін. [18, c. 17; 
19, с. 34]. 

На ринку праці України існують незвичні, рід-
кісні професії: актуарій, пастіжер, маркшейдер, 
сомельє, стрінгер, баєр та мораліст.

Що стосується професій майбутнього, то їхня 
специфіка пов’язана зі змінами навколишнього 
середовища: збільшенням чисельності планети 
та вичерпуванням природних ресурсів планети. 
З розвитком глобальних технологій зростає 
потреба у нових компетенціях, через це стрімко 
змінюється ринок праці. Вже сьогодні функціону-
ють магазини без касирів, автомобілі без водіїв, 
з’явилися нові технології створення, розміщення, 
передавання та зберігання інформації, мови про-
грамування, а також спілкування на відстані. 
Тобто професійні функції поступово переміщу-
ються у віртуальний простір.

Менеджер краудфандингової платформи, фахі-
вець зі створення органів, біотехнолог, наномедик, 
агропонік, інженер із кліматології, спеціаліст з 
альтернативної енергетики, менеджери аватарів, 
утилізатор інформації, оператор безпілотного апа-
рату, фахівець з альтернативних валют, валеолог, 
архітектор віртуальної реальності, урбаніст-еко-
лог, генетичний консультант, цифровий лінгвіст, 
юрист у сфері робоетики, тестувальник смарт-
систем – усе це професії майбутнього, які років 
через 10–15 будуть користуватися попитом на 
ринку праці [18, c. 35–42]. 

Висновки з проведеного дослідження. Зміни 
в структурі зайнятості населення на ринку праці 
України за секторами економіки відповідають 
світовим тенденціям: простежується перехід від 
індустріальної до постіндустріальної моделі. Але 
спостерігається негативна тенденція до деінду-
стріалізації: з 2015 р. в Україні кількість зайнятих 
у первинному секторі почала переважати кіль-
кість зайнятих у вторинному секторі. Саме тому 
пріоритетами політики структурної трансфор-
мації України є запобігання деіндустріалізації та 
формування умов для терціарізації економіки. 
Що стосується структури зайнятості у провідних 
галузях економіки країни, то починаючи з 2010 р. 
основним лідером стає торгівля, випереджаючи 
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інші види економічної діяльності в середньому 
на 4,5 в. п. Ринку праці України притаманні певні 
диспропорції: нерівномірний розподіл трудових 
ресурсів по території держави, значні міграційні 
процеси зі сходу країни, деформація в структурі 
професійно-кваліфікаційного та освітньо-кваліфі-
каційного складів. Унаслідок того, що економіка 
України рухається в інноваційному напрямі, такі 
реалії спонукають до модернізації й створення 
нових робочих місць, а це, своєю чергою, призво-
дить до того, що деякі професії застарівають, а на 
їх місці з’являються нові. 

Отже, збільшення третинного сектору повинно 
відбуватися за рахунок розвитку промисловості та 
завдяки сталому зростанню продуктивності праці 
внаслідок її інвестиційного заміщення капіталом, 
запровадження технологічних інновацій, що сти-
мулюють розширення ринку наукоємних послуг і 
виробництв із високою часткою доданої вартості. 
Для того щоб зміна структури зайнятості не викли-
кала значних диспропорцій на ринку праці, необ-
хідно досліджувати та прогнозувати можливі зміни 
в складі професій країни, проводити регулярні 
моніторинги попиту та пропозиції робочої сили, 
з'ясовувати професійно-кваліфікаційну структуру 
перспективної потреби роботодавців у працівни-
ках, проводити професійну підготовку з урахуван-
ням прогнозного попиту та пропозиції на ринку 
праці та розробити програму професійної орієн-
тації молоді, щоб люди здобували професії, які 
користуються попитом на ринку праці. 

Подальших досліджень потребує аналіз зба-
лансування колективного й індивідуального харак-
теру праці, справедливого перерозподілу витрат 
у суспільстві в умовах концепції сталого розви-
тку, детальне вивчення змін структури зайнятості 
населення на регіональному рівні, бо країна має 
свої регіональні особливості щодо структури 
зайнятості, визначення перспектив переходу укра-
їнського ринку праці на міжнародні стандарти та 
можливості впровадження зарубіжного досвіду 
щодо усунення диспропорцій у структурі зайня-
тості населення. 
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CHANGES IN THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE

Nowadays, labor is the main component of the sphere of human activity. Employment – is a socially useful 
human activity, which brings labor income. Employment structure helps to identify level of development of the 
socio-economic system. In most countries employment structure has changed a lot since the end of the XX 
century: there was increase in the number of people employed in the tertiary sector but, at the same time, there 
was a significant decrease in employment in the primary and secondary sectors. The labor market of Ukraine 
also has this tendency, that’s why it’s important to do a research of employment structure.

As a result of our research, we found out that the largest number of employees in Ukraine is observed in 
tertiary sector – 66,3 %, while other sectors only got about 16-17% of employees. This observation proofs 
the theory of domination in the world post-industrial economy. There is also a negative trend –the number of 
employees in secondary sector gradually decreasing and it can be the characteristic feature of de-industri-
alization of the economy. In Ukraine, the leading industries in 2017 are: trade (21,8%), agriculture (17,6%), 
industry (16%), education (8,8%) and health and social care (6,2%). Nowadays, standard labor relations trans-
form into non-standard and unstable forms. The leading place in the post-industrial economy is occupied by 
people who are engaged in intellectual, and creative work.

Due to the fact that Ukrainian economy is moving in the direction of innovations, significant changes are 
been occurred in the labor market. The consequence of innovation is the need to modernize and create 
new jobs, and this, in turn, leads to the fact that some professions become obsolete and the others become 
in demand. It`s necessary to investigate and predict possible changes in the composition of the country's 
professions so that the changes in the structure of employment won`t cause significant imbalances in the 
labor market.


