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У статті здійснена оцінка механізму функціонування ринку праці в Полтавській обла-

сті, та, зокрема, ефективності маркетингових досліджень у соціально-трудовій сфері. 
The article rating mechanism functioning labor market in the Poltava region, and in 

particular the effectiveness of market research in the social and labor sphere. 
 
Постановка проблеми. Однією з головних проблем сьогодення є не-

дооцінка негативного впливу складної економічної ситуації на вирішення со-
ціальних проблем. Соціально-трудова сфера є винятково важливою, проте за 
останні роки набула ряду негативних ознак, що викликали складну ситуацію 
на ринку праці – загострення безробіття, складність працевлаштування моло-
ді та жінок, погіршення режимів і умов праці, порушення норм праці, зни-
ження реальної та забезпечення гідної заробітної плати тощо.  

У кожного покоління свої проблеми, у кожної людини – свій соціаль-
ний статус, характер, вподобання, потреби, проте реалізувати свої здібності 
до праці, відтворювати власну робочу силу, самоутвердитися і знайти своє 
місце у суспільстві є не тільки необхідністю, а і потребою кожної цивілізова-
ної людини в будь-які часи. Тут, звичайно, є незаперечним посилення уваги 
не тільки до забезпеченості трудовими ресурсами, а і до соціальних проблем 
функціонування сучасного ринку праці. Враховуючи наявний інформаційний 
дефіцит щодо динаміки та тенденцій розвитку ринку праці, одним з нових 
напрямів у сфері моніторингу соціально-трудових відносин є впровадження 
маркетингових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найважливіших до-
сліджень, які висвітлюють теорію та практику функціонування ринку праці є 
наукові розробки вчених: С. Бандури, Д. Богині, О. Грішнової, В. Дієсперова, 
Е. Лібанової, В. Петюха, В. Савчука, М. Шаленка та ін. 

Маркетинг у трудовій сфері дає можливість працівнику створювати і 
продавати робочу силу з урахуванням кон’юнктури ринку праці та його за-
конів. Самомаркетинг можна визначити як формування власного позитивно-
го іміджу як висококваліфікованої, високоморальної, працьовитої людини, 
яка вміє ефективно працювати в колективі; він передбачає формування робо-
чої сили з позицій забезпечення високого рівня її якості та конкурентоспро-
можності, поширення позитивної інформації про себе на ринку праці [2]. 

Маркетинг взаємодії є найефективнішим методом сприяння зайнятості 
– він переносить акцент у маркетингову діяльність з техніки маркетингу на 
соціальні аспекти взаємовідносин з партнерами – розвиток довгострокових 
взаємовідносин, що дають синергійний ефект [3]. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка механізму функціону-
вання ринку праці в Полтавській області, та зокрема ефективність маркетин-
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гових досліджень у соціально-трудовій сфері.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Основою збільшення ви-

робництва продукції і підвищення матеріального добробуту населення є ра-
ціональне використання трудових ресурсів. На території Полтавської області, 
як і в цілому в Україн,і на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального ви-
користання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства і 
окремими районами, ліквідація безробіття тощо. 

Кількість населення Полтавської області постійно скорочується, на-
самперед за рахунок зниження природного приросту, а також це пов’язано із 
міграцією сільських жителів, переважно молоді, у міста. Структура сільсько-
го розселення Полтавщини має значні територіальні відмінності, що зумов-
лені природно-географічними умовами, історичними особливостями засе-
лення території, розміщенням та спеціалізацією аграрного виробництва.  

Не зважаючи на чітку за останні роки тенденцію поліпшення економіч-
ної ситуації в народногосподарському комплексі, економічні і соціальні оріє-
нтири реформування трудової сфери залишаються поза процесами їхніх уз-
годженості і збалансованості. Тобто, можна констатувати той факт, що соціа-
льна сфера, яка покликана відновлювати втрачені в процесі виробництва 
людські ресурси, сьогодні продовжує втрачати свій статус. 

За результатами щоквартальних вибіркових обстежень населення з пи-
тань економічної активності у Полтавському регіоні, кількість економічно 
активного населення у віці 15-70 років у 2011 р. порівняно з 2007 р. скороти-
лась на 23,8 тис. осіб або на 3,2% і становила 720,2 тис. осіб. Відповідно зме-
ншилась чисельність економічно неактивного населення працездатного віку 
– на 5,6% та становила 662,9 тис. осіб (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка показників розподілу трудових ресурсів Полтавської області 

(згідно МОП), 2007-2011 рр.  
Економічно активне населення 

у віці 15-70 років працездатного віку 
Роки в середньому,  

тис. осіб  

у % до населення 
відповідної вікової 

групи 

в середньому, 
тис. осіб  

у % до населення 
відповідної вікової 

групи 
2007 744,0 63,4 694,8 75,2 
2008 739,3 63,7 691,8 75,4 
2009 721,0 63,2 662,1 72,9 
2010 714,0 63,4 661,6 73,6 
2011 720,2 64,7 662,9 74,5 

2011 р. у % 
до 2007 р. 96,8 х 95,4 х 

Джерело: [1] 
 

Зайнятість населення – один з найважливіших макроекономічних пока-
зників стану економіки країни. Це пов’язано з тим, що зайнятість населення є 
складовою частиною суспільного організму, де здійснюється діяльність гро-
мадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що прино-
сить їм доход у грошовій або іншій формі. Вона формується під впливом 
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економічних, соціально-демографічних і нормативно-правових чинників і 
відбиває стан економіки країни в цілому та окремих її сегментів.  

Функціонування ринку праці, проблеми зайнятості та безробіття не ва-
рто розглядати як узагальнені, абстрактні соціально-економічні явища, адже 
вони мають втілення у конкретних діях конкретних людей, насамперед, ро-
ботодавців і найманих працівників. Чисельність зайнятих осіб Полтавської 
області зменшилась на 5,9% і значно скоротилась кількість безробітних – на 
20,9%. Зменшилась зайнятість осіб працездатного віку – на 7,6% (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка зайнятості та безробіття трудових ресурсів 

Полтавської області, 2007-2011 рр. 
Економічно активне населення 

зайняте населення безробітне населення  
(за методологією МОП) 

у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку

Роки  
в 

сер., 
тис. 
осіб 

у % до на-
селення 

відповідної 
вікової гру-

пи 

в 
сер., 
тис. 
осіб  

у % до на-
селення 

відповідної 
вікової гру-

пи 

в 
сер., 
тис. 
осіб 

у % до еко-
номічно ак-
тивного на-
селення від-
повідної ві-
кової групи 

в 
сер., 
тис. 
осіб  

у % до еко-
номічно ак-
тивного на-
селення від-
повідної ві-
кової групи 

2007 695,2 59,2 646,0 69,9 48,8 6,6 48,8 7,0 
2008 691,6 59,6 644,1 70,2 47,7 6,5 47,7 6,9 
2009 647,1 56,7 588,2 64,7 73,9 10,2 73,9 11,2 
2010 644,8 57,3 592,4 65,9 69,2 9,7 69,2 10,5 
2011 654,2 58,8 597,2 67,1 66,0 9,2 65,7 9,9 

2011 р. 
у % до 
2007 р. 

94,1 х 92,4 х 135,2 х 134,6 х 

Джерело: [1] 
 

Найбільш негативним фактором є зростання чисельності та рівня без-
робітних – за період 2007-2011 рр. У Полтавській області чисельність безро-
бітних у віці 15-70 років зросла на 35,2% та становила 66 тис. осіб у 2011 р. 
(9,2% від чисельності економічно-активного населення). Чисельність безро-
бітних працездатного віку зросла на 34,6% і становила 65,7 тис. осіб у 2011 р. 
(майже 10% від чисельності економічно-активного населення). 

Трудова та соціальна реалізація людини в усіх інших сферах діяльності, 
дає можливість формувати свою робочу силу і продавати трудові послуги з 
урахуванням кон’юнктури ринку праці та його законів. У процесі самомарке-
тингу необхідно визначити рівень попиту на робочу силу певного рівня якос-
ті та діапазон цін. На сучасному ринку праці в Україні високий попит на пев-
ні професії та кваліфікації не гарантує високу оплату та успішність кар’єри 
[2]. Як бачимо, чисельність зареєстрованих безробітних є майже вдвічі мен-
шою від загальної чисельності – якщо у 2011 р. чисельність безробітних пра-
цездатного віку зросла становила 65,7 тис. осіб, то зареєстрованих – 27,3 тис. 
осіб (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Динаміка попиту та пропозиції трудових ресурсів 

Полтавської області, 2007-2011 рр. 
Безробітне населення працездатного віку за-
реєстроване у державній службі зайнятості 

у % до 
Роки в сер., 

тис. 
осіб  

економічно актив-
ного населення 

працездатного віку

населення пра-
цездатного віку

Потреба 
в робочій 
силі, на 
кінець 

року, тис. 
осіб 

Навантаження не-
зайнятого насе-
лення на одне ві-
льне робоче міс-
це, вакантну по-
саду, на кінець 
року, осіб 

2007 32,6 4,7 3,6 6,2 5 
2008 29,0 4,2 3,2 2,8 16 
2009 35,5 5,4 4,0 2,9 11 
2010 25,7 3,9 2,9 1,8 20 
2011 27,3 4,1 3,1 2,4 10 

2011 р. у % 
до 2007 р. 83,7 х х 38,7 200,0 

Джерело: [1] 
 

За період 2007-2011 рр. потреба в робочій силі зменшилась на 61,3%, а 
навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну 
посаду збільшилось у 2 рази, що відповідно призводить до трудонадлишкової 
кон’юнктури ринку праці Полтавського регіону. 

Великою проблемою функціонування ринку праці в нашій країні є дія-
льність служб зайнятості. Хоча основною їх функцією є добір персоналу й 
працевлаштування, які можуть сприяти плануванню й реалізації кар’єри пра-
цівника, однак здебільшого всі перелічені функції на ринку праці претендент 
виконує самостійно, тому оволодіння методами самомаркетингу є необхід-
ною умовою успішної кар’єри. Як свідчать дані табл. 4, із загальної чисель-
ності незайнятих громадян у 2011 р. – 95,4 тис. осіб, працевлаштовано було 
36,9 тис. осіб (38,6%), що майже на 20% менше ніж у 2007 р. 

Таблиця 4 
Динаміка працевлаштування трудових ресурсів 

Полтавської області, 2007-2011 рр. 
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної  

служби зайнятості, в цілому за рік 
з них працевлаштовано Роки всього, 

тис. осіб тис. осіб у %  
перебували на обліку, на 
кінець року, тис. осіб 

2007 108,3 45,6 42,1 33,8 
2008 114,0 45,1 39,6 44,3 
2009 104,2 33,9 32,5 31,2 
2010 98,5 35,9 36,5 35,1 
2011 95,4 36,9 38,6 24,4 

2011 р. у % 
до 2007 р. 88,1 80,9 х 72,2 

Джерело: [1] 
 

Висновки. Вивчення кон’юнктури ринку праці, визначення еластично-
сті попиту і пропозиції робочої сили, рівня продуктивності праці, проведення 



 126 

аналітичних та прогнозних розрахунків є необхідним у розробці ефективних 
програм зайнятості населення та подолання безробіття. Моніторинг соціаль-
но-трудової сфери – це один із найбільш важливих інструментів розробки об-
ґрунтованої державної соціальної політики; комплексна державна система 
неперервного спостереження за фактичним станом справ у соціально-
трудовій сфері. В умовах ринкової економіки здійснення моніторингу соціа-
льно-трудової сфери забезпечують маркетингові дослідження.  
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Статтю присвячено теоретичним поняттям про природу управлінських рішень, 

послідовність їх прийняття, про дерево цілей, про місце різних рішень в загальній системі  
менеджменту. 

Article is devoted to theoretical concepts about the nature of administrative decisions, 
sequence of their acceptance, a tree of the aims, a place of various decisions in the general 
system of management. 

 
Постановка проблеми. Становлення України як суверенної держави 

залежить від багатьох чинників серед яких одним з головних є рівень забез-
печення якості менеджменту підприємств, в тому числі і в системі агропро-
мислового комплексу. Адже перед аграрним сектором стоїть важливе за-
вдання забезпечення продовольчої безпеки держави, яке неможливо виріши-
ти без підйому вітчизняного сільського господарства. Незважаючи на те, що 
багато проблем сільського господарства пов’язані з відсутністю власних ко-
штів і фінансування, частину із них можна вирішити навіть без додаткових 
фінансових вкладень. Це ті проблеми, які зводяться до неефективного управ-
ління, що проявляється в неузгодженості роботи, зниженні трудової дисцип-
ліни, рентабельності і т.п. 
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