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Сагайдак М. П., Мацеєва Н. В. Дослідження чинників формування ринку праці для забезпечення внутрішнього 
маркетингу підприємств в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації

У статті визначено специфіку та проаналізовано існуючі підходи до досліджень ринку праці фахівців з маркетингу, здатних задовольнити потре-
би підприємств-роботодавців у контактному персоналі в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації. З’ясовано, 
що ринок праці фахівців з маркетингу формується з урахуванням поведінки конкурентів, споживачів, цін, потенціалу розвитку. Об’єктами до-
слідження є процеси та тенденції розвитку ринку, які включають аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, еко-
логічних, законодавчих й інших чинників. Подібні дослідження мають велике значення в побудові кар’єри та ефективному управлінні системою 
внутрішнього маркетингу підприємств.
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Ринок праці, як механізм розподілу трудових ресур-
сів за галузями народного господарства, охоп лює 
всі категорії працездатного населення з урахуван-

ням професійної підготовки та кваліфікації, яке готове 
працювати за наймом, або в режимі самозайнятості, 
підприємництва. Ситуація на сучасному ринку праці 
залишається досить складною, проте попит на високо-
кваліфіковані управлінські кадри залишається незадо-
воленим, отже, посилюється конкурентна боротьба за 
якісний контактний персонал.

Головною цільовою установкою дослідження то-
вару «фахівець з маркетингу» є визначення відповідно-
сті характеристик цих працівників, що знаходяться на 
ринках робочої сили, запитам і вимогам роботодавців,  
а також аналіз їх конкурентоспроможності. Досліджен-
ня товару «фахівець з маркетингу» дозволить отрима-
ти відомості відносно того, що хоче мати споживач-
працедавець, які якісні характеристики працівника він 
понад усе цінує.

Питанням побудови кар’єри, управління персона-
лом і дослідженням його продуктивності приділена зна-
чна увага в працях закордонних і вітчизняних науковців. 
Проте дослідженню чинників формування ринку праці 
фахівців з маркетингу в умовах невизначеності детермі-
нант попиту і стану конкурентної ситуації не приділено 
належної уваги, а ці питання особливо важливі для під-
приємств промисловорозвинених регіонів, які висува-
ють посилені вимоги відносно внутрішнього персоналу 
маркетингу.

Метою статті є вивчення чинників формування 
ринку праці фахівців з маркетингу під впливом зміни 
вимог до контактного персоналу в системі внутрішньо-
го маркетингу.

Ринок праці фахівців з маркетингу розвивається 
доволі динамічно. Фахівець з маркетингу, володіючи 
спеціальними знаннями і компетенціями, може само-
стійно здійснити глибинне дослідження стану ринку 
праці та його елементів з метою виявлення структури 
пропозиції робочої сили та попиту на неї, для позиціону-
вання себе як висококваліфікованого фахівця і власно-
го працевлаштування. Для цього фахівець-маркетолог 
може використати інструментарій проведення марке-
тингових досліджень, об’єктом яких у даному випадку 
є ринок праці.

Горяйнова Ю. С. розглядає маркетингові дослі-
дження ринку праці як збір і аналіз інформації про про-
блеми, пов'язані з узгодженням попиту і пропозиції ро-
бочої сили з метою зменшення невизначеності, відповід-
но до ухвалення маркетингових рішень [4, с. 111 – 115].

Загальні підходи дослідження ринку праці базу-
ються на вивченні конкурентів, споживачів, цін, по-
тенціалу розвитку. Об'єктами дослідження є тенденції 
та процеси розвитку ринку, які включають аналіз зміни 
економічних, науково-технічних, демографічних, соці-
альних, екологічних, законодавчих й інших чинників. 
Досліджуються також структура і географія ринку, його 
місткість, динаміка зайнятості населення, бар’єри ринку 
робочої сили, стан конкуренції, кон'юнктура, що скла-
лася, можливості та ризики. Для дослідження здійсню-
ється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків 

і ринкових ніш. Основними результатами дослідження 
ринку є прогнози його розвитку і оцінка кон'юнктурних 
тенденцій. 

Головною цільовою установкою дослідження товару 
«фахівець з маркетингу» є визначення відповідності ха-
рактеристик цих працівників, що знаходяться на ринках 
робочої сили, запитам і вимогам роботодавців, а також 
аналіз їх конкурентоспроможності. Дослідження товару 
«фахівець з маркетингу» дозволяє отримати відомості 
відносно того, що хоче мати споживач-працедавець, які 
якісні характеристики працівника він понад усе цінує.

Маркетингові дослідження ринку праці базують-
ся на дослідженні системи аналітичних показників, які 
склав Держкомстат України і визначив такі її основні 
розділи [10]: економічна активність населення; чисель-
ність і категорії зайнятих; рух робочої сили; робочий час 
і його використання; оплата праці; умови праці та соці-
альний захист працівників.

У першому розділі дається розподіл населення за 
статусом економічної активності (абсолютні показники 
і відносні рівні економічної активності, зайнятості, без-
робіття).

У другому розділі містяться показники чисельно-
сті основних категорій зайнятого населення.

Третій розділ містить показники, які дають змогу 
простежити рух робочої сили, тобто процес прийняття-
звільнення працівників та зовнішню трудову міграцію. 
Інформація про них міститься у статистичній звітності 
підприємств і даних Державної служби зайнятості.

Четвертий розділ містить показники робочого 
часу та його використання. Вони розраховуються, в 
основному, за даними статистичної звітності підпри-
ємств, але дані стосовно встановленої та фактичної три-
валості робочого часу є також у вибіркових обстежен-
нях домашніх господарств та підприємств. 

П’ятий розділ дає можливість простежити загаль-
ні та усереднені показники оплати праці, їх структуру і 
динаміку. Основним джерелом їх визначення є статис-
тична звітність підприємств.

Шостий розділ містить показники, що характе-
ризують умови праці, соціальний захист працівників та 
підвищення їх кваліфікації. Інформаційною базою для 
визначення цих показників є статистична звітність та 
вибіркові обстеження підприємств.

Слід зауважити, що сучасна система показників 
ринку праці в цілому відповідає вимогам Кон-
венції Міжнародної організації праці (МОП) 

про статистику праці. У той же час, дослідження рин-
ку фахівців з маркетингу мають свої відмінності. Увага 
дослідників повинна бути привернута до чинників мін-
ливого маркетингового середовища, стан якого визна-
чається розвитком сфери виробництва конкретного 
регіону, його галузевою специфікою та інтенсивністю 
процесів обміну. Позитивна динаміка даних чинників 
визначає зростання попиту на фахівців з маркетингу 
(детермінанти попиту) та зростання переліку кваліфіка-
ційних вимог до претендентів.

Здійснення маркетингових досліджень ринку пра-
ці припускає послідовне проведення низки операцій, що 
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відображають зміст його процедур. Зміст і порядок вико-
нання необхідних процедур можна представити на рис. 1.

рис. 1. Етапи проведення маркетингових досліджень  
на ринку праці

Початковим етапом маркетингових досліджень 
виступає постановка мети – формування предмета мар-
кетингового дослідження (наприклад, оцінка того, чому 
відбувається зростання плинності кадрів маркетингу 
на окремих підприємствах, або падає престиж окремих 
професій, чим обґрунтовано загострення проблеми по-
питу на окремих фахівців тощо). 

Можливими цілями для проведення досліджень 
регіонального ринку фахівців з маркетингу можуть бути 
визначені такі: оцінка особливості регіональної моделі 
ринку праці; вивчення кон'юнктури ринку праці фахівців 
з маркетингу і тенденцій її зміни; визначення параметрів 
динаміки структури ринку; вимірювання місткості рин-
ку праці фахівців з маркетингу; визначення частки різ-
них потоків попиту і пропозиції; вивчення міграції квалі-
фікованих працівників за галузями і за підприємствами 
регіону; вивчення особливостей поведінкових орієнти-
рів суб'єктів ринку праці; вивчення чинників, що забез-
печують підвищення конкурентоспроможності фахівців 
з маркетингу в процесі ринкових відносин; вивчення ре-
акції роботодавців на зміну якісних характеристик про-
позиції фахівців-маркетологів; вивчення попиту на пра-
цівників маркетингових служб підприємств регіону.

Після формування мети маркетингового дослі-
дження здійснюється висунення гіпотези, на основі якої 
будується модель розвитку ринку праці кваліфікованих 
маркетологів або його сегментів. Гіпотеза визначає за-
гальний напрям наукового пошуку і є головним інстру-

ментом, за допомогою якого структурується подальший 
процес дослідження.

Одним з найбільш ефективних способів перевірки 
гіпотези є розробка моделі розвитку відповідного ринку 
і його сегментів. Модель виражає спрощену картину дій-
сності, тобто у вигляді абстрактного узагальнення пока-
зує, які закономірності властиві ринку праці фахівців з 
маркетингу, під впливом яких чинників він змінюється. 
Процедури висунення і перевірки гіпотез базуються на 
моделях трьох типів: 

 описові, або логіко-лінгвістичні моделі, призна-
чені для виявлення зв'язків, їх пояснення або 
прогнозування;

 моделі ухвалення рішень, які розробляються 
для оцінки різних варіантів і вибору найкращо-
го з них;

 імітаційні моделі, розробка яких дозволяє 
«програвати» різні варіанти зміни ситуації на 
ринку праці і оцінювати їх можливі наслідки.

Залежно від поставлених цілей дослідження, роз-
робленої моделі і видів досліджень, що проводяться, 
формується інформаційна база маркетингових дослі-
джень ринку фахівців з маркетингу. Такі дослідження є 
інтегральною частиною потоку інформації, який потріб-
ний для ухвалення відповідних рішень на ринку праці [5, 
с. 382 – 388]. 

Згідно з Горяйновою Ю. С., збір інформації про ри-
нок фахівців з маркетингу можливо організувати у такій 
послідовності (рис. 2).

Обробка, аналіз та інтерпретація отриманої ін-
формації дозволяє, виявивши розбіжності в отриманих 
даних і визначивши їх причини, оцінити реальну ситуа-
цію на ринку фахівців з маркетингу в регіоні.

Наступним етапом є розробка єдиної бази даних у 
рамках маркетингової інформаційної системи, що спри-
ятиме розробці дієвих заходів регулювання ринку праці 
на регіональному та загальнодержавному рівні.

Інформаційна система, що дозволяє здійснювати оцін-
ку ефективності застосування маркетингового інстру-
ментарію на ринку праці, може стати основою гнуч-

кості заходів регулювання цього ринку. Модель, пред-
ставлена на рис. 3, в узагальненому вигляді характеризує 
потоки інформації, які акумулюються в обласному центрі 
зайнятості, і містить основні складові інформаційного 
обміну між суб'єктами ринку праці. Однак зміст вхідної 
та вихідної інформації, методи її обробки, забезпеченість 
інформаційної системи кадрами і технологіями повинні 
відповідати вимогам маркетингового підходу [5, с. 385].

Дослідження ринку фахівців з маркетингу перед-
бачає, з одного боку, визначення конкурентоспромож-
ності фахівців, а з іншого – конкурентоспроможності 
підприємства, яке пропонує робоче місце такому фа-
хівцю. Особливої уваги на цьому етапі заслуговує до-
слідження чинників формування вимог щодо якості та 
конкурентоспроможності фахівців з маркетингу. Серед 
чинників, що формують аспекти певної невизначено сті 
з даної проблеми, є різниця в підходах до розробки ви-
мог і параметрів відбору потенційних працівників з боку 
HR-менеджменту підприємств-роботодавців.

Формулювання гіпотези
 

Побудова моделі

 

Інформаційне забезпечення моделі

 

Аналіз даних
(збір первинної і вторинної інформації)

 

 

Розробка рекомендацій

Використання результатів

Розробка прогнозів

 

Постановка цілей  
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Інформація
установ
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кількість

випускників 

Інформація
приватних
кадрових і

рекрутинго-
вих агенцій

 

Офіційна
статистична
інформація

 

Дані
опитування
населення

 

Експертні
оцінки

працівників
служб

зайнятості
 

Узагальнена інформація (її інтерпретація, використання) 
 

Єдиний банк даних

Розробка заходів щодо регулювання ринку фахівців з маркетингу

                                     зведена зведенапоточна поточна оперативна оперативна

рис. 2. Послідовність збору інформації для ефективного регулювання ринку праці [4]

 

Вхідна інформація 

Резюме Освітні послуги Вакансії
маркетологів 

База
даних

 
 

 

 
Звітність  Довідкова

інформація 
Індивідуальні

запити 

рис. 3. Інформаційна модель ринку фахівців з маркетингу

HR-менеджери розробляють перелік якостей пра-
цівників-претендентів, необхідних для конкретного 
підприємства. Вони включають не тільки кваліфікацій-
ні вимоги, а й особистісні якості. Такі критерії носять 
назву «якості» персоналу, тобто соціально-економічної 
категорії, яка дозволяє визначити специфічні якості 
претендентів на посаду залежно від особливостей кон-
кретного робочого місця на рівні підприємства з ураху-
ванням вимог до персоналу як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках праці. 

На основі розроблених вимог щодо конкуренто-
здатності та якості здійснюється набір, відбір та оцінка 
персоналу.

Методи збору інформації і розробка дослідниць-
кого інструментарію визначаються змістом конкретно-
го аналізу і залежать від основних джерел отримання 
інформації. Останні формують так звані вторинні та 
первинні дані.

Вторинна інформація (чи непрямі дані) – це гото-
ві дані (статистика опублікованих результатів, а також 
власних досліджень, проведених досліджень, проведе-
них раніше з іншими цілями). Для її отримання не по-
трібні додаткові дослідження. Основними джерелами 
вторинної інформації є опубліковані урядові і неурядові 

результати, статистичні дані, які містять демографічні 
показники; статистичні базові дані економічної діяль-
ності в розрізі країни, регіону і окремих підприємств; 
дані державної статистики щодо плинності фахових ка-
дрів, безробіття, вивільнення, міграції, показники служб 
зайнятості, правоохоронних і освітніх структур тощо.

Вторинна інформація доповнюється збором пер-
винних даних відповідно до точних цілей маркетингу. 
Вони потрібні в тих випадках, коли аналіз вторинних 
відомостей не в змозі забезпечити необхідну інформа-
ційну базу, такі дані мають більшу достовірність для до-
слідника, включають усі досягнуті результати, оператив-
ні і виступають єдиним способом отримання необхідної 
інформації. Це дані внутрішньовиробничого обліку, 
матеріали соціологічних обстежень, масових опитувань, 
експертних оцінок, показники анкет.

Отримання первинних даних відбувається на 
основі різних методів: спостереження; опитування і 
анкетування; групових дискусій, оглядів тощо. Вибір 
конкретного методу визначається цілями дослідження, 
об'ємом і мірою достовірності необхідної первинної ін-
формації, а також з урахуванням бюджету.

Розглянемо детальніше методи маркетингових до-
сліджень ринку фахівців з маркетингу.
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Метод спостереження дозволяє оперативно оці-
нювати реальні запити працедавців, попит і чинники 
його зміни, можливості адаптації пропозиції робочої 
сили у відповідь на зміну попиту. Головна перевага цьо-
го методу полягає в оперативності отримуваної інфор-
мації. Проте, при уявній простоті, метод спостереження 
вимагає добре організованого підходу і високої кваліфі-
кації фахівців, які його проводять [11].

Опитування і анкетування формують експертні 
оцінки. Вони здійснюються телефоном, письмово або 
шляхом особистих інтерв’ю на основі спеціально роз-
робленого плану вибірки та інструментарію (анкет, 
бланків, опитувальних листів тощо). Використання 
експертних оцінок доцільне тоді, коли необхідно про-
аналізувати загальну економічну ситуацію в країні або 
регіоні, оцінити перспективи зайнятості в галузях тощо. 
На ринку праці анкетування доцільно проводити при 
масових опитуваннях, зокрема зайнятого населення, 
тих, хто навчається, і випускників навчальних закладів, 
безробітних, незайнятих. За допомогою анкетного опи-
тування можна отримати інформацію по окремих кате-
горіях фахівців, що звертаються до служб зайнятості, 
про професійно трудову стійкість зайнятих, поведінкові 
орієнтації молодих спеціалістів, які одержали диплом з 
маркетингу і вступають в трудове життя [11].

Серед невеликих груп претендентів на посаду,  
а також в ситуації, де має місце прямий контакт пра-
цівника служби зайнятості з претендентом, доцільно 
опитування проводити у формі інтерв'ю – бесіди, згідно 
з певним планом. Перевага цього методу в тому, що в 
ході його проведення можливо врахувати відношення 
опитуваного до теми опитування, гнучко міняти фор-
мулювання питань з урахуванням особи респондента, 
ставити уточнювальні і додаткові питання тощо. Мож-
на також з'ясувати настрій, очікування і побоювання,  
з якими вони приходять в службу зайнятості, готовність 
до професійного перенавчання тощо.

Методом експрес-аналізу можна виявити реак-
цію на опитувану подію (наприклад, думка співробіт-
ників служби зайнятості про доцільність структурних 
перетворень) [11]. Можна рекомендувати проведення 
експрес-опитувань в моніторингових дослідженнях для 
отримання оперативної інформації, її накопичення і ви-
значення динаміки зміни об'єкту, що вивчається 

При роботі з документами (наприклад, картками 
персонального обліку громадян, що шукають 
роботу маркетингового спрямування) можна ви-

користовувати контент-аналіз. Цей метод дозволяє оці-
нити результативність зусиль служби зайнятості по пра-
цевлаштуванню, міру відповідності кожної з пропози-
цій по працевлаштуванню вимогам, що пред'являються 
претендентом до виконуваної роботи, причини відмови 
від пропозицій тощо. Іншою можливістю використання 
методу контент-аналізу є обробка відкритих питань за-
повнених анкет.

Сутність методу експертних оцінок полягає в опи-
туванні спеціально відібраних та найбільш компетент-
них осіб відносно стану і тенденцій розвитку об'єкта до-
слідження або окремих його сторін. Цей метод можна 

рекомендувати для прогнозування, оцінки реального 
стану ситуації на ринку фахівців з маркетингу або ви-
значення шляхів вирішення найбільш актуальних вну-
трішніх проблем функціонування регіональної служби 
зайнятості. Варіантами процедур у контексті даного 
методу можуть виступати дискусії, «мозкові атаки», ба-
гатоетапне опитування тощо.

Для контрольної перевірки будь-якого фактора 
або ряду змінних в ринкових умовах, що зберігаються, 
проводиться експериментування (наприклад, шляхом 
математичного моделювання регіонального ринку фа-
хівців з маркетингу). Проте, через велику динамічність 
цього ринку за умов нестабільної економічної ситуації 
цей метод не можна рекомендувати для широкого вико-
ристання. Його застосування доцільне для перевірки ро-
бочих гіпотез або для оцінки наслідків рішень, що при-
ймаються на ринку на основі імітаційних моделей [1].

Окрім економічної та статистичної, необхідно зі-
брати також соціологічну інформацію, яка до-
зволяє отримати дані, що не фіксуються офіцій-

ною статистикою і органами управління на ринку праці. 
Соціологічна інформація більш оперативна, і через це її 
аналіз дає можливість виявити тенденції, що зароджу-
ються на ринку праці, відстежувати формування нових 
якостей і структур ринку праці. 

Соціологічні методи дозволяють при розробці 
прогнозів спиратися не лише на тенденції минулого, але 
й на експертні оцінки майбутнього, що створює осно-
ву для багатоваріантних прогнозів. Соціологічні дослі-
дження розкривають суб'єктивну сторону людської ді-
яльності і стосунків, визначають поведінкові орієнтації, 
без чого аналіз ситуації на ринку праці буде неповним. 
З їх допомогою можна розкрити існуючі резерви для 
пом'якшення ситуації на ринку праці, оцінити іннова-
ційні заходи по працевлаштуванню працівників, що ви-
вільняються, ефективність управлінських рішень, що 
приймаються, заходів соціального захисту населення і 
сприяння зайнятості [11].

Усі зібрані економіко-статистичні та соціологічні 
дані доцільно систематизувати і піддати подальшій об-
робці процедурами маркетингу. З метою з’ясування до-
стовірності отриманих результатів вони зіставляються 
за різними джерелами. Це дає можливість усунути ймо-
вірної помилки. 

Обробка інформації розпочинається з її впоряд-
кування, що проводиться на основі спеціально роз-
роблених аналітичних таблиць і графічних матеріалів, 
спеціальних форм та інших документів. На цьому ета-
пі, що передує аналізу, визначають дисперсію, відносні 
значення розрахункових величин, виявляють найбільш 
значущі взаємозв'язки між окремими інформативними 
даними, обчислюють коефіцієнти кореляції. Формуєть-
ся також банк засобів сервісного програмного забезпе-
чення аналізу, який використовується для накопичення, 
зберігання і обробки інформації [1].

Після визначення методів і процедур збору і оброб-
ки отриманої інформації доцільно розглянути методику 
сегментації регіонального ринку праці, що дозволить за-
здалегідь розділити об’єкт дослідження на сегменти.

http://www.business-inform.net
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Ознаками сегментації можуть бути: територіаль-
не положення: регіон, місто, район тощо; демографічні 
характеристики: статево-віковий і сімейний склад на-
селення; соціально-економічні характеристики: рівень 
освіти, професійно-кваліфікаційний склад працівників, 
стаж роботи тощо; економічні критерії: розподіл потен-
ційних підприємств-роботодавців за формами власно-
сті, за їхнім фінансовим станом; психографічні показни-
ки: особисті якості працівників, їх належність до певних 
верств і прошарків суспільства тощо; поведінкові харак-
теристики: мотивація зайнятості тощо [9].

Великого значення набуває створення сегментів 
для тих, хто особливо потребує соціальної підтримки з 
боку держави. Це такі малоконкурентоспроможні групи 
осіб, яким потрібна робота: молодь, яка досягла праце-
здатного віку, працівники похилого віку, інваліди, жінки 
з дітьми.

Для ринку фахівців з маркетингу ознаки його сег-
ментації можуть бути доповнені чинниками галузевої 
приналежності, обсягу середньої заробітної плати, на-
явності повного «соціального пакету», тривалості робо-
чого дня і форми нормування праці, мобільності в про-
цесі виконання професійних обов’язків тощо.

Сегментація ринку праці передбачає поділ ринку 
праці на дві частини: первинний і вторинний ринки праці.

Первинний ринок характеризується ефективним 
працевлаштуванням. Ознаками цього ринку є: 
стабільність зайнятості і надійності становища 

працівника; високий рівень заробітної плати; чітко ви-
значені можливості для професійного зростання (тру-
дової кар’єри); використання прогресивних технологій, 
що потребують високої кваліфікації працівників; наяв-
ність ефективних профспілок.

Вторинний ринок праці – це ринок з менш ефек-
тивним працевлаштуванням, що характеризується оз-
наками, прямо протилежними первинним ринкам пра-
ці. Ознаками вторинного ринку є: велика плинність кад-
рів і нестабільна зайнятість; низький рівень заробітної 
плати; практично відсутнє просування по службових 
сходинках; використання застарілих і трудомістких тех-
нологій; відсутність профспілок.

Останнім часом також динамічно розвивається ри-
нок праці у сфері самозайнятості, його призначення мож-
на визначити як необхідність отримання засобів існуван-
ня або як можливість додаткового заробітку та отриман-
ня задоволення від використання професійних знань.

За результатами досліджень Петрової І. Л. [9], сег-
ментаційна модель ринку праці в перехідній українській 
економіці включає три сектори, що охоплюють сім сегмен-
тів. Перший сектор утворюють зайняті в офіційній (фор-
мальній) економіці, які об’єднуються в чотири сегменти:

 підприємці, менеджери, представники дефіцит-
них професій, пов’язаних з обслуговуванням 
рин ку: дилери, брокери, ріелтери, аудитори, пра-
цівники банків, страхових і кредитних установ;

 висококваліфіковані спеціалісти з професій, 
які користуються попитом в сучасному ви-
робництві: працівники підприємств, що не по-
терпають від спаду виробництва, що здійсню-

ють його техніко-організаційну реконструкцію; 
пред ставники невиробничої сфери з високим 
попитом на послуги праці (юристи, консультан-
ти, репетитори, викладачі приватних закладів);

 представники професій різної кваліфікації, 
різного освітнього рівня, які внаслідок еконо-
мічної, організаційної, структурної перебудо-
ви виявились надлишковими: весь контингент 
прихованого безробіття; представники держ-
сектору сфери послуг, що не мають достатнього 
фінансування;

 працівники, які в силу різних обставин не можуть 
знайти стабільне місце роботи – маргінальні 
групи населення: звільнені військовослужбовці; 
випускники шкіл, технікумів; жінки, що перебу-
вали вдома по догляду за дитиною; пенсіонери; 
особи з фізичними вадами; безробітні.

Другий сектор включає зайнятих одночасно в офі-
ційній та неофіційній сферах економіки (на засадах вто-
ринної зайнятості). Це – п’ятий сегмент ринку праці, що 
складається з двох категорій:

 працівники, які в силу неможливості існування 
на доходи тільки від офіційної зайнятості під-
робляють в неофіційній сфері;

 працівники, які використовують свої посади в 
офіційній економіці для одержання нелегаль-
них доходів та привілей.

Третій сектор – зайняті в неофіційній економіці. 
Включає два сегменти:

 зайняті доходним нелегальним бізнесом, пере-
важно кримінального характеру;

 представники різних видів самозайнятості на-
селення – від вирощування продукції на про-
даж до валютних махінацій та комерційної ді-
яльності.

ВиСНОВки
Отже, у побудові власної кар’єри, у процесі вибору 

і підбору персоналу маркетингу необхідно керуватись 
результатами маркетингових досліджень ринку праці, 
ураховувати тенденції стосовно зміни попиту і пропо-
зиції, використовувати чинники сегментації ринку, які 
відповідають специфіці галузі і регіону розміщення ви-
робництва і споживання продукції.

Для розвинутих країн характерні дещо інші підхо-
ди до сегментації ринку праці. Так, Г. Стендінг виділяє 
п’ять сегментів ринку праці:

 нечисленний, але стабільний сегмент високо-
кваліфікованих керівних працівників із висо-
ким соціальним статусом;

 кадрові робітники і службовці, які конкурують 
між собою на ринку праці, але мають гарантії 
зайнятості;

 робітники фізичної праці, які внаслідок струк-
турної перебудови потерпають від спаду вироб-
ництва;

 робітники трудомістких галузей з низькою про-
дуктивністю, професії яких надлишкові на рин-
ку праці;
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 найбільш вразливі категорії працівників: мо-
лодь, особи похилого віку, особи з фізичними і 
розумовими вадами, хронічно безробітні [6].

Ще одним проявом сегментації ринку праці є 
його поділ на внутрішній і зовнішній по відно-
шенню до підприємства. Основний кадровий 

склад персоналу підприємства утворює внутрішній ри-
нок праці. Працівники, що можуть бути залученими до 
роботи на підприємстві зі сторони, є зовнішнім ринком. 
Таким чином, дослідження ринку фахівців з маркетин-
гу мають загальну методологічну базу з дослідженнями 
ринку праці, але потребують різних підходів з урахуван-
ням специфіки відмінностей попиту, шляхів забезпечен-
ня конкурентоспроможності маркетологів і різних цілей, 
що ставить перед собою бізнес, реалізуючи власні вимо-
ги до кадрового потенціалу в певній галузі регіону.        
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