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Напрямки маркетингового дослідження ринку праці осіб з обмеженими 

трудовими можливостями 

 

У період ринкових реформ одним із основних факторів, що визначають 

матеріальну незалежність індивіда, є повноцінна трудова діяльність. В Україні 2,6 

мільйона осіб мають інвалідність, більш як половина з них у працездатному віці. 

Працює лише кожен третій їх, тобто. понад 1,7 мільйона людей позбавлені 

можливості працювати. На жаль, не всі вони можуть скористатися своїм правом 

на працю, оскільки на їхньому шляху до роботи виникають не лише суспільні 

проблеми на ринку праці, а й транспортні, комунікаційні та психологічні бар'єри. 
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Пілотний проект Міністерства соціальної політики України та громадської 

організації «Громадський рух «Соціальна єдність», який започаткований у рамках 

Національної  програми безбар'єрності, націлений на допомогу людям з 

особливими потребами у реалізації одного з головних конституційних прав 

громадянина у нашій державі – права на працю. 

Напрямок діяльності маркетингу передбачає проведення такої соціально-

економічної політики, здатної привести у відповідність попит, пропозицію та 

раціональний розподіл робочої сили, а основним принципом використання 

маркетингу в системі регулювання ринку автор бачить в орієнтації кінцевої мети 

соціально-економічної політики на реальні вимоги роботодавців до якісних 

показниками робочої сили в. З цього основного принципу випливають основні 

напрямки маркетингової діяльності [1]: 

- дослідження ринку з метою отримання даних про стан системи, умови 

функціонування, факторів, що впливають, і т.д. для прийняття управлінських 

рішень щодо його основних проблем. Об'єктом дослідження є соціально-

економічні процеси, результатом може стати прогнозна оцінка розвитку ринку 

праці, визначення стратегії та тактики щодо його діяльності; 

- дослідження суб'єктів ринкових відносин дозволить визначити та 

використати комплекс мотивів, що спонукають діяльність різних організаційно-

функціональних структур. Як об'єкт виступають роботодавці, організації та 

підприємства різних форм власності. Предметом - мотивація поведінки у системі 

ринку України та визначальні її чинники. Результатом буде типологія 

роботодавців, прогноз та моделювання їхньої поведінки в період реформ; 

- дослідження соціально-демографічних та професійно-кваліфікаційних 

груп населення дозволить визначити конкурентоспроможність його окремих 

верств та категорій. Результатом може стати вибір напрямів та пошук можливості 

підвищення їх конкурентних показників за рахунок розробки та проведення 

комплексних програм щодо професійно-трудової реабілітації та сприяння 

зайнятості населення; 

- вивчення ринку праці також рекомендується проводити з метою 

отримання відомостей про організаційно-управлінські структури, форми та види 

діяльності, їх ресурсні можливості для реалізації цільових комплексних програм, 

а також інших організацій, що створюють у сукупності інфраструктуру ринку 

(фінансову, юридичну, рекламну тощо) .); 

- дослідження системи стимулювання, її аналіз та адресні рекомендації 

дозволять активізувати просування робочої сили з числа обмежено працездатних 

громадян в умовах ринку. Об'єктом дослідження є поведінка роботодавців, 

ефективність рекламних заходів, ефективність податково-фінансових пільг, 

знижок тощо; 

- результатом дослідження підприємств, які повністю або частково 

використовують працю зі зниженою трудовою активністю, стане визначення 

рівня конкурентоспроможності щодо подібних підприємств. 

Таким чином, на наш погляд, маркетинг здатний виконувати інтегровану 

функцію регулювання, тобто на його основі може бути побудована вся практична 
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діяльність з аналізу, оцінки та прогнозу критичних адміністративно-

територіальних районів, банкрутства, ліквідації, реорганізації підприємств та 

організацій, положення на ринку окремих. верств та категорій населення, 

визначення їх конкурентних здібностей. Специфічні функції маркетингу 

дозволять ефективно моделювати та своєчасно орієнтувати соціально-економічні 

процеси на «випередження» негативних явищ та цілеспрямоване регулювання 

системи ринку в цілому. 
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