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АНОТАЦІЯ 
 

Сікорський Ю. М. Формування системи мобільності людських ресурсів в 

ТНК. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02. – «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини». – Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, 

2017. 

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 3 розділів, висновків, 

переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження складає 269 сторінок, з них основного тексту – 192 сторінки. Перелік 

використаних джерел включає 223 найменувань. 

Розділ 1. «Теоретико-методологічні основи аналізу трудової мобільності 

людських ресурсів в ТНК» складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються 

теоретичні концепції аналізу людських ресурсів та їх мобільності в контексті 

лібералізації світогосподарських зв’язків, глобалізаційні основи сучасних 

процесів  міграції робочої сили та детермінанти мобільності людських ресурсів 

ТНК в умовах економічної глобалізації. 

Розділ 2. «Механізм формування та реалізації режимів мобільності 

людських ресурсів в ТНК» складається з трьох підрозділів, де розглянуто сучасну 

сегментацію та ключеві тенденції транснаціоналізації міжнародного ринку праці,    

режими мобільності робочої сили ТНК в контексті інтелектуалізації глобальної 

економічної діяльності та стратегії управління мобільністю людських ресурсів на 

прикладі міжнародних компаній  США з надання сервісних комп’ютерних послуг. 

Розділ 3. «Вплив світогосподарських процесів транс націоналізації на ринок 

праці України» включає два підрозділи, в яких вивчаються інструменти та 

стратегії формування трудового потенціалу людських ресурсів в ТНК, що 

представлені в Україні, ефективність та наслідки політики формування системи 

мобільності людських ресурсів ТНК в контексті розвитку українського ринку 

праці.   
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У дисертаційній роботі здійснено системне дослідження передумов і 

теоретичних засад мобільності людських ресурсів в ТНК. Зокрема, було 

проведено кореляційно-регресійний аналіз для визначення наявності лінійної 

залежності між зайнятістю в рамках ТНК та чинниками, що на них впливають. 

Також автором було проведено емпіричне дослідження ТНК, що представлені в 

Україні з метою розширення та доповнення результатів отриманої 

економетричної моделі. В ході роботи буди задіяні теоретичні та емпіричні 

методи дослідження, а саме системний, порівняльний і структурний аналіз, 

теоретичне моделювання, методи інтерв’ю та анкетування.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі було вперше 

проведено кореляційний аналіз зв’язку між обсягом ПІІ та кількістю робочих 

місць у філіях ТНК. Це дало можливість виділити 4 групи країн, а саме: а) країни 

з найбільш високими позитивними значеннями кореляції, б) країни, що мають 

невисокі позитивні значення кореляції 3) країни з невисокими від’ємними 

значеннями кореляції 4) країни з високими від’ємними значеннями кореляції. 

Виявлено, що первісні іноземні інвестиції справляють більший вплив на 

створення нових робочих місць в приймаючих країнах, ніж злиття та поглинання, 

встановлено пряму залежність між мобільністю трудових ресурсів ТНК і 

залученими ПІІ і обернену залежність між мобільністю трудових ресурсів ТНК і 

рівнем оплати праці в усіх країнах.  

Автором розроблено інструмент аналізу схильності робітників ТНК до 

неорганізованої форми трудової мобільності у форматі «Визначення якості 

соціального середовища в ТНК» (ВЯСС). В інструментарії ВЯСС виділено сім 

аспектів соціально-трудової ситуації, вимірювання яких дозволяє відстежувати 

рівень задоволеності робітників умовами праці, а саме: робоче середовище, 

професійне зростання  і розвиток, стимул, колектив, керівництво, соціальна сфера, 

інформованість. За допомогою анкетування та інструментарію ВЯСС проведено 

емпіричну перевірку мотивів вибору працевлаштування на 7 ТНК, які 

представлені в Україні. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що 

якість соціального середовища у філіях ТНК мала стабільний характер.  
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Нами удосконалено теоретичні підходи до аналізу причин, рис та наслідків 

форм трудової мобільності в межах ТНК. Встановлено, що визначальними 

стимулами міжнародної мобільності в ТНК виступають такі фактори розвитку 

світового виробництва:  поглиблення міжнародного поділу праці; глобалізація та 

транснаціоналізація світового господарства, автоматизація (роботизація) та 

фрагментація виробництва. Проведено системний аналіз основних рис 

світогосподарської мобільності трудових ресурсів, до яких автором включено: 

мобільність людських ресурсів як процес, що є динамічним явищем; трудова 

мобільність як причина змін статутно-рольової структури суспільства і 

організації; трудова мобільність як явище, що відбувається в просторовому 

середовищі, яким можуть бути організаційне середовище, регіон, округ, країна. 

Обґрунтовано, що динамічним простором, який змінює атрибути процесу 

трудових переміщень слід розглядати простір громадського поділу праці, який 

інтерпретується  автором як робочі місця з виробництва матеріальних і духовних 

благ, де кожне з них характеризується трьома параметрами: соціально-трудовим 

статусом, професійною і територіальною належністю.  

Проведено дослідження взаємозв’язку між мобільністю робочої сили в 

рамках ТНК і розвитком економіки знань. При порівнянні галузей з різними 

інформаційними профілями визначено, що більш високий рівень мобільності 

притаманний галузям, розвиток яких базується на економіці знань.  

Визначальним стимулом міжнародної мобільності виступає стимул до 

покращення соціально-економічного стану робітника ТНК та члена його родини, 

незалежно від основної причини виїзду за кордон. Можливість такого поліпшення 

залежить від загальної економічної кон’юнктури в регіоні призначення міграції, 

прагнення змінити свій соціальний статус, а також фактори біхевіористичної 

поведінки, зокрема і суспільні установки в регіонах походження мігрантів. 

Незважаючи на наявність численних пояснень міжнародної трудової міграції в 

науковій літературі, на нашу думку, міжнародна мобільність кадрів в ТНК в 

більшості випадків пояснюється неокласичною концепцією, з урахуванням 

трансдисциплінарного підходу до вивчення міграційних процесів. Нами виділено 
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дві основні форми створення робочих місць за допомогою транснаціоналізації: 

ПІІ і міжнародний аутсорсинг, вибір однієї з яких залежить від мети створення 

бізнесу за кордоном і обумовлений оптимізацією витрат вартості праці. Іноземні 

інвестиції мають особливо вагомий вплив на якість міграційного переміщення в 

рамках ТНК, зокрема підвищуючи продуктивність праці, та покращуючи 

організаційні методи роботи на тлі появи нових робочих місць в регіонах 

зростаючої пропозиції робочої сили. Ефекти від інвестицій для ринку праці 

значною мірою залежать від макроекономічних факторів в окремій приймаючій 

країні, а сам вплив в першу чергу залежить від корпоративної стратегії та 

організаційної структури ТНК. 

Наше дослідження виявило суттєвий стійкий негативний зв’язок між 

задоволеністю роботою і плинністю кадрів (тобто чим вище задоволеність, тим 

нижче плинність кадрів, і навпаки, чим нижче задоволеність, тим вище плинність 

кадрів). Чим більше часу люди відчувають на роботі позитивні емоції, тим вище 

їх задоволеність роботою, і, як наслідок, нижча ймовірність, що в них виникає 

бажання звільнитись за власним бажанням. Особиста невдоволеність 

працівниками зайнятими робочими місцями спонукає їх шукати нові місця 

застосування  своєї праці, що більш повно задовольняють особистим потребам.  

Емпірична перевірка нашого дослідження встановила наявність щільного 

кореляційного зв’язку (≥0,66) між кількістю зайнятих робітників на філіях ТНК та 

ПІІ для більшості країн, які були об’єктом аналізу. Нами було виявлено, що 

первісні інвестиції мають більший вплив на створення нових робочих місць, ніж 

злиття та поглинання. Різниця між Greenfield та M&A інвестиціями складає 0,0003 

рази, що в перерахунку на величини 9-го порядку складає 300 тис. дол. США. Ми 

визначили, що ключовими чинниками, які визначають мобільність трудових 

ресурсів в рамках ТНК виступають ПІІ (пряма залежність), а також рівень оплати 

праці (зворотна залежність). Однак, вагомою  залишається (близько 34%) відносна 

величина інших чинників, які безпосередньо впливають на міжнародну 

мобільність робітників в рамках ТНК, і визначаються в першу чергу 
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поведінковими та особистісними характеристиками робітників, а також 

ефективністю управління людськими ресурсами в рамках конкретних ТНК. 

В даний час в регулюванні міжнародної трудової мобільності намітилася 

тенденція зміни загальної стратегії управління трудовими переміщеннями. Вона 

вимагає нових якостей працівника, перш за все їх адаптивності, тобто готовності 

до освоєння змін. Необхідна також нова система ціннісних орієнтацій – вміння 

орієнтуватися у великому діапазоні професій і спеціальностей, здатність до їх 

освоєння, а також прагнення до досягнення успіху. Все це вимагає розробки 

комплексу заходів, який повинен спиратися на перетворення в сфері прикладання 

праці, формування індивідуально-кооперативного сектора економіки, 

безперервної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що вони можуть бути використані у діяльності консалтингових 

компаній, а також безпосередньо в ТНК з метою підвищення ефективності 

стратегії управління трудовими ресурсами, дасть змогу контролювати мобільність 

працівників і відтак уникнути негативних наслідків від неорганізованої форми 

мобільності на підприємстві, скоротити число спонтанних звільнень на 

підприємствах, покращити корпоративне середовище і підвищити економічні 

показники. 

Ключові слова: мобільність, людські ресурси, трудова міграція, ТНК, 

трудовий потенціал, управління персоналом, оцінка персоналу, неорганізовані 

переміщення, ефективність робітників. 

  
  



7 
 

SUMMARY 

 
Sikorskyi Y. M. Formation of human resources mobility in MNCs. – Manuscript. 

Dissertation for the Academic Degree of a candidate of economic sciences in 

specialty 08.00.02. – "World Economy and International Economic Relations". – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, 2017. 

Dissertational research consists of the  introduction, 3 sections, conclusions, 

references and applications. The total volume of the dissertation research amount to 273 

pages, of which the main text is 192 pages. References include 223 positions. 

Section 1. "Theoretical and methodological basis of the of labour mobility 

analysis of human resources in MNCs" consists of three sub-sections, which consider 

the theoretical concepts of analysis of human resources and their mobility under the 

liberalization of world economic relations, the globalization basis of modern labour 

migration processes and determinants of human resources mobility in MNCs. 

Section 2. "Mechanism of the formation and implementation of human resources 

mobility in MNCs" consists of three sub-sections, which consider modern segmentation 

and key trends of the transnationalization of the international labour market, the 

mobility modes of the MNCs` labor force under the intellectualization of global 

economic activity and the strategy of human resource mobility management on the 

example of US international companies providing IT services. 

Section 3. "Impact of transnationalization processes in the world economy on the 

Ukraine`s labor market " includes two sub-sections, in which we study the instruments 

and strategies of labour potential of human resources formation in MNCs, which are 

presented in Ukraine, the effectiveness and consequences of the policy on forming of a 

human mobility system in MNCs under the development of the Ukrainian labour 

market. 

In our dissertation we conducted the systematic study of preconditions and 

theoretical principles of human resource mobility in MNCs. In particular, we made a 

correlation-regression analysis to determine the existence of a linear relationship 

between employment in the MNCs and factors affecting it. The author also carried out 
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an empirical study of MNCs presented in Ukraine to expand and supplement the results 

of the econometric model. We used theoretical and empirical methods of research in our 

work: systemic, comparative and structural analysis, theoretical modelling, interview 

method and questionnaires. 

The scientific novelty of the study: for the first time, a correlation analysis of the 

connection between the volume of FDI and the number of jobs in the branches of MNCs 

is conducted. This made possible to identify four groups of countries a) countries with 

the highest positive correlation values, b) countries with low positive correlation values, 

3) countries with low negative correlation values, 4) high negative values countries 

correlation. It was found that initial foreign investments have a greater influence on 

creating of new jobs in host countries than mergers and acquisitions, and there is a 

direct relationship between the mobility of labour resources of MNCs and FDI attracted 

and the inverse relationship between the mobility of labour resources of MNCs and the 

salary levels in all countries. 

The author developed a tool for analysing the MNC workers’ predisposition to 

unorganized forms of labour mobility in the format of "Definition of the Quality of the 

Social Environment in MNCs" (DQSE). Seven aspects of the socio-labour situation 

have been identified in the toolkit, which measure the level of satisfaction of workers 

with working conditions, namely: the working environment, professional growth and 

development, incentive, collective, leadership, social issues, awareness. With the help 

of questionnaires and DQSE toolkit we conducted an empirical examination of the 

motives for job selecting in 7 MNCs that are presented in Ukraine. The results of the 

study suggest that the quality of the social environment in the branches of MNCs was 

stable. 

We have improved the theoretical approaches to the analysis of the causes, features 

and effects of labour mobility within the MNCs. Author defined that the following 

factors are determining international mobility in TNCs: deepening of the international 

division of labour, globalization and transnationalization of the world economy, 

automation (robotics) and fragmentation of production. Author conducted the system 

analysis of the main features of the world economic mobility of labour resources, which 
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included: mobility of human resources as a process that is a dynamic phenomenon; 

labour mobility as a cause of changes in the statutory and roles structure of society and 

organization; labour mobility as a phenomenon that occurs in the spatial environment, 

which can be: organizational environment, region, district, country. We substantiated 

that the dynamic space that changes the attributes of the labour movements should be 

considered as a space of the public division of labour, which is interpreted by the author 

as workplaces for the production of material goods and intangible benefits, where each 

of them is characterized by three parameters: social and labour status, professional and 

territorial affiliation.  

The study of the relationship between labour mobility in the framework of MNCs 

and the development of knowledge economy has been conducted. When comparing 

industries with different information profiles, author determined that a higher level of 

mobility is inherent in industries whose development is based on the knowledge 

economy. 

The decisive stimulus for international mobility is the stimulus to improve the 

socio-economic standard of the MNC worker and his family members regardless of the 

main reason for travelling abroad. The possibility of such improvement depends on the 

general economic situation in the destination region, the desire to change its social 

status, behaviour factors, including social settings in the originating regions. In spite of 

the numerous explanations of international labour migration in the research literature, 

the international mobility of personnel in MNCs is largely happens according to the 

neoclassical concept, with the consideration of the transdisciplinary approach to the 

study of migration processes. 

We identified two main forms of job creation through transnationalization: FDI 

and international outsourcing. The choice of one of them depends on the purpose of 

creating a business abroad and the optimization of the labour costs. Foreign investment 

has a particularly significant impact on the quality of migration in the framework of 

MNCs, specifically by increasing labour productivity, and by improving organizational 

labour methods under the emergence of new jobs in labour supply regions. The effects 

of investing for the labour market are heavily dependent on macroeconomic factors in a 
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particular host country, the impact primarily depend on the corporate strategy and 

organizational structure of the MNC. 

Our research revealed a significant stable negative relationship between job 

satisfaction and staff mobility (i.e., the higher level of satisfaction turns in the lower 

personnel mobility, and vice versa, the lower satisfaction causes the higher staff 

migration). The more time people feel at the positive emotions at work, then the higher 

is their satisfaction with work, and, consequently, the lower  probability that they have a 

desire to change the work place. Personal dissatisfaction employees with the 

employment encourages them to look for new places to use their work for better 

satisfaction of their needs. 

The empirical examination of our study found the existence of a tight correlation 

(≥ 0.66) between the number of employed workers in MNCs and FDI affiliates for most 

of the countries that were the subject of analysis. We have found that greenfield 

investment has a greater impact on job creation than mergers and acquisitions. The 

difference between Greenfield and M&A investments is 0.0003 times, which 

corresponds to 300 thousand US dollars. We have determined that the key factors 

determining the mobility of labour in the framework of MNCs are FDI (direct 

dependence), as well as the level of remuneration (reciprocal dependence). However, 

the relative size (about 34%) of other factors, that directly affect the international 

mobility of workers within the framework of MNCs, remains significant, and is 

determined primarily by the behavioural and personal characteristics of workers, as well 

as the efficiency of human resources management within the framework of specific 

MNCs. 

Currently, the regulation of international labour mobility has a tendency to 

change the overall strategy for managing labour movements. It requires new qualities of 

an employee, namely adaptability, readiness for changes adoption. A new system of 

values is also needed - the ability to navigate across a wide range of occupations and 

specialties, the ability to master them, as well as the desire to succeed. All these notions 

require the development of measures set that should be based on transformation of the 
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labour application, the formation of the individual-cooperative sector of the economy, 

continuous education. 

The practical significance of the dissertation results is that they can be used in the 

work of consulting companies, as well as directly in MNCs in order to increase the 

effectiveness of the strategy of management of labour resources. It will enable to control 

the mobility of employees and thus avoid the negative consequences of the unorganized 

form of mobility at the enterprise, reduce the number of spontaneous dismissals at 

enterprises, improve the corporate environment and improve economic performance. 

Key words: mobility, human resources, labour migration, MNC, labour potential, 

personnel management, personnel assessment, unorganized movement, employees’ 

efficiency.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Глобалізація сприяє трансформації всієї 

системи міжнародних економічних відносин, впливаючи, в тому числі, і на 

формування трудових відносин у світовій економіці. Розвиток системи 

міжнародного поділу праці зумовив поступову зміну ролі і функції праці в 

побудові глобальної системи трудових відносин. Трансформації, які мають місце 

в українській економіці і на українському ринку праці, формують нестабільне 

середовище функціонування ТНК, де можуть досягти успіху тільки адаптивні 

компанії, які реалізують політику розвитку і накопичення людського капіталу.  

Зростаючі вимоги до якості людських ресурсів у всіх сферах суспільного 

виробництва в умовах сучасної економіки обумовлюють нагальну необхідність 

розроблення і використання сучасного підходу до управління розвитком 

людських ресурсів. Людський потенціал стає стратегічним чинником розвитку 

ТНК, працівники стають насамперед елементом активів, а не витрат, зростає 

важливість інвестування в розвиток людських ресурсів з їх подальшою 

капіталізацією для отримання максимального ефекту від інвестицій. ТНК 

стикаються з проблемою здійснення системних змін у сфері управління 

розвитком людських ресурсів. Все це означає, що удосконалення системи 

управління людським капіталом в компаніях, її змістовної сторони і чинників 

ефективного функціонування набуває важливого теоретичного і практичного 

значення. 

Проблемам трудової мобільності присвячено чимало робіт дослідників, які 

мають вагоме теоретико-методологічне значення. Серед них можна відзначити 

таких українських вчених як В. С. Будкін, М. М. Відякіна, В. М. Геєць, 

Е. М. Лібанова, О. А. Малиновська, С. І. Пирожков, А. М. Поручник, 

О. А. Приятельчук, Т. І. Ромащенко, Р. Д. Стаканов, Я. М. Столярчук, 

А. С. Філіпенко, які в своїх працях розкривають сутність і види соціально-

трудової мобільності, що впливають на її інтенсивність і фактори. Також 

дослідники виявляють інтерес до вивчення механізмів і закономірностей трудової 

мобільності в ТНК і за їх межами. Ці питання відображені в роботах 



16 
 
Л. С. Бляхмана, О. І. Шкаратина, П. А. Сорокіна, Є. Г. Антосенкова, 

Е. Д. Малініна, В. А. Калмик. Теоретичні та методологічні проблеми традиційних 

видів і форм внутрішньокорпоративного руху працівників відображені в роботах 

М. І. Ракчеева, І. С. Павленкова. У роботах Ф. У. Мухаметлатипова і 

Ю. Г. Одегова здійснено аналіз трудової мобільності, виходячи з поняття 

стабільності як зворотного боку плинності. Предметом поглибленого вивчення є 

питання управління трудовою мобільністю з метою гарантування стабільності 

кадрової структури ТНК, що дозволяє підвищити виробничу ефективність ТНК.  

Різні аспекти економічних, управлінських та соціально-культурних основ 

мобільності розглядаються в роботах таких зарубіжних дослідників: 

Дж. Кіркгард,  Б. Грей, Дж. Петерсон, Б. Кауфман, Д. Ульрих, Дж. Пфеффер, 

Дж. Арнольд, Л. Коен, Дж. Милар, Дж. Солт, А. Вуд, К. Ледж, Д. Гест, 

А. Фрідман, Т. Кеной, Т. Кейл та інші. 

Сучасний напрямок дослідження процесів міжнародної трудової 

мобільності представлено широким спектром наукових робіт. Однак вони 

здебільшого мають розрізнений емпіричний характер. Бракує системного 

теоретичного погляду на процеси формування системи трудової мобільності в 

межах ТНК. Системний підхід щодо трудової мобільності і загального механізму 

переміщень робочої сили в ТНК і за її межі дозволяє з наукових позицій здійснити 

вивчення і дослідження регулювання даного процесу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до проблематики науково-

дослідницької частини кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин Інституту міжнародних відносин – з 2013 року  – за темою 

«Економічні аспекти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», а з 2016 року – 

«Асоціація, як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти», які є невід’ємними 

складовими Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

розробленні системи управління  мобільністю і формування  трудового 

потенціалу ТНК за допомогою регулювання процесів трудової мобільності 

працівників, які є ресурсом для компанії. 

Реалізація зазначеної мети вимагає вирішення наступних завдань: 

1. Визначити основні теоретичні концепції аналізу мобільності 

людських ресурсів у контексті лібералізації світогосподарських зв’язків. 

2. Проаналізувати глобалізаційні основи сучасних процесів міграції 

робочої сили. 

3. Визначити детермінанти мобільності людських ресурсів ТНК в 

умовах економічної глобалізації. 

4. Дослідити сучасну сегментацію та охарактеризувати ключеві 

тенденції транснаціоналізації міжнародного ринку праці. 

5. Проаналізувати режими мобільності робочої сили ТНК у контексті 

інтелектуалізації глобальної економічної діяльності. 

6. Виокремити сучасні характеристики мобільності і гнучкості в 

контексті сучасної економіки знань. 

7. Охарактеризувати стратегії управління мобільністю людських 

ресурсів на прикладі міжнародних компаній  США з надання сервісних 

комп’ютерних послуг. 

8.  Дослідити інструменти та стратегії формування трудового потенціалу 

людських ресурсів в ТНК в Україні. 

9.  Провести дослідження мобільності працівників у філіях ТНК у 

контексті розвитку українського ринку праці.   

Об'єктом дисертаційного дослідження  є трудова мобільність людських 

ресурсів як канал циркуляції трудового потенціалу ТНК. 

Предметом дисертаційного дослідження є формування системи 

мобільності людських ресурсів у ТНК. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дисертаційного 

дослідження в ході роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи 
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дослідження управління мобільністю працівників ТНК, а саме: методи аналізу та 

синтезу, системний, порівняльний і структурний аналіз, теоретичне моделювання, 

статистичні методи, методи індукції та дедукції, метод компаративного аналізу, 

метод логічного узагальнення, методи кількісного і якісного аналізу, метод 

економіко-математичного моделювання (п. 2.1 для визначення впливу різних 

чинників на кількісний склад філій ТНК в країнах перебування), SWOT-aналіз (в 

п. 3.1 для вивчення інвестиційного клімату для розвитку ТНК в Україні), метод 

експертних оцінок, методи інтерв’ю і анкетні опитування. Також у роботі 

використано табличний та графічний методи, методи групування і класифікації, 

що дозволило отримати обґрунтовані висновки та результати. 

Джерельною та статистичною базою дослідження є: періодичні 

аналітичні звіти міжнародних організацій та національних інституцій, зокрема 

публікації ОЕСР, Світового банку, ЮНКТАД, МОМ, статистичні дані Державної 

служби статистики України, статистичні дані Державної служби зайнятості 

України, статистичні дані служб управління персоналом про динаміку руху 

працівників ТНК, що представлені в Україні, результати соціологічних 

досліджень, наукові статті та монографії зарубіжних і вітчизняних науковців-

економістів, аналітичні ресурси Інтернет, матеріали міжнародних науково-

практичних фахових конференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні 

ретельно вивчено формування мобільності людських ресурсів в ТНК:  

вперше: 

• проведено кореляційний аналіз зв’язку між обсягом ПІІ та кількістю 

робочих місць у філіях ТНК 23 країн. Це дало можливість виділити 4 групи країн, 

а саме: а) країни з найбільш високими позитивними значеннями кореляції (44% 

від загальної кількості), б) країни, що мають невисокі позитивні значення 

кореляції (30%), 3) країни з невисокими від’ємними значеннями кореляції 

(13,5%), 4) країни з високими від’ємними значеннями кореляції (12,5%). 

Виявлено: а) первісні іноземні інвестиції справляють більший вплив на створення 

нових робочих місць в приймаючих країнах, ніж злиття та поглинання; б) пряму 
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залежність між мобільністю трудових ресурсів ТНК і залученими ПІІ і обернену 

залежність між мобільністю трудових ресурсів ТНК і рівнем оплати праці в усіх 

країнах; 

• розроблено інструмент аналізу схильності робітників ТНК до 

неорганізованої форми трудової мобільності у форматі «Визначення якості 

соціального середовища в ТНК» (ВЯСС). В інструментарії ВЯСС виділено сім 

аспектів соціально-трудової ситуації, вимірювання яких дозволяє відстежувати 

рівень задоволеності робітників умовами праці, а саме: робоче середовище, 

професійне зростання  і розвиток, стимул, колектив, керівництво, соціальна сфера, 

інформованість. За допомогою анкетування та інструментарію ВЯСС проведено 

емпіричну перевірку мотивів вибору працевлаштування на 7 ТНК, які 

представлені в Україні. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що 

якість соціального середовища у філіях ТНК мала стабільний характер. При шкалі 

відповідності, що варіюється від -2 (повна незадоволеність умовами праці, висока 

схильність до мобільності) до +2 (повна задоволеність умовами праці, відсутня 

схильність до мобільності) середній показник задоволеності умовами праці 

становить +0,5, а схильність до мобільної поведінки − -0,1. Середньозважена 

оцінка цих компонентів концентрується в зоні «ентузіазму і наснаги», яка 

сигналізує про активну трудову позицію робітників, а напруженість на ринку 

праці наразі дорівнює 0,26, що демонструє  превалювання попиту над 

пропозицією робочої сили. 

удосконалено: 

• теоретичні підходи до аналізу причин, рис та наслідків форм трудової 

мобільності в межах ТНК. Встановлено, що визначальними стимулами 

міжнародної мобільності в ТНК виступають такі фактори розвитку світового 

виробництва: а) поглиблення міжнародного поділу праці; б) глобалізація та 

транснаціоналізація світового господарства, в) автоматизація (роботизація) та 

г) фрагментація виробництва. Доведено, що такі зміни обумовлюють необхідність 

перерозподілу робочої сили між організаціями, що породжує найрізноманітніші 
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переміщення при одночасній зміні як змісту та умов праці, так і спеціальності та 

кваліфікації робітників.  

• системний аналіз основних рис світогосподарської мобільності трудових 

ресурсів, до яких автором включено: 1)  мобільність людських ресурсів як процес, 

що є динамічним явищем; 2) трудова мобільність як причина змін статутно-

рольової структури суспільства і організації; 3) трудова мобільність як явище, що 

відбувається в просторовому середовищі, яким можуть бути організаційне 

середовище, регіон, округ, країна. Обґрунтовано, що динамічним простором, який 

змінює атрибути процесу трудових переміщень слід розглядати простір 

громадського поділу праці, який інтерпретується автором як робочі місця з 

виробництва матеріальних і духовних благ, де кожне з них характеризується 

трьома параметрами: соціально-трудовим статусом, професійною і 

територіальною належністю.  

• дослідження взаємозв’язку між мобільністю робочої сили в рамках ТНК і 

розвитком економіки знань. При порівнянні галузей з різними інформаційними 

профілями визначено, що більш високий рівень мобільності притаманний 

галузям, розвиток яких базується на економіці знань. Сучасні високотехнологічні 

галузі економіки (сфера бізнес-послуг, страхування і фінансів, забезпечення 

зв’язку та інформації, а також фармацевтична промисловість) є більш гнучкими з 

точки зору контрактних домовленостей з працівником (винагорода та пільги в 

частині оподаткування, оплата за житло, освіту, пенсійні пільги), натомість галузі 

промисловості з низьким рівнем інновацій (будівництво, гірничодобувна, 

енергетична та харчова промисловості) базуються на суворих контрактних 

домовленостях, що відображає інерційний і передбачуваний характер основної 

діяльності в цих традиційних галузях. 

• обґрунтування наслідків впливу участі ТНК у глобальних ланцюгах доданої 

вартості на внутрішньокорпоративну міграцію, що дало можливість виявити 

тенденції створення нових робочих місць на ринку приймаючих країн і вирішення 

проблеми зростання зайнятості, навіть за наявності великої частки імпортної 

складової у експорті. Доведено, що трансформація ринків праці як наслідок їх 



21 
 
інтеграції до глобальних ланцюгів вартості визначається різною трудоємністю 

галузей та окремих виробничих ліній, а структура робочої сили в таких процесах 

залежить від місця та спеціалізації країн і компаній у глобальних ланцюгах 

доданої вартості. 

набули подальшого розвитку: 

• теоретичні підходи до розкриття характеру новітньої системи мобільності 

людських ресурсів в рамках ТНК, яка обумовлена: а) чинниками економічного 

характеру (обсяг прямих іноземних інвестицій, величина заробітної плати, 

кон’юнктура ринку праці); б) особистісного характеру (задоволеність умовами 

праці та окремими аспектами трудової діяльності, мотиваційний профіль 

працівника, схильність до мобільної поведінки); с) управлінськими моделями 

ТНК (оптимальна система мотивації робітників, принципи відносин між 

працівником і роботодавцем, бюджетні ресурси управління людським капіталом, 

ефективна алокація персоналу в межах філій ТНК, регулювання спонтанних 

трудових переміщень, визначення пріоритетів щодо залучення і утримання 

висококваліфікованих працівників). Виділено специфічні риси окремих моделей 

регулювання ринку праці з точки зору регулювання трудових відносин 

(дерегулятивну та правостворюючу).  

• підходи до характеристики організаційних методів управління робочою 

силою, що дозволило запропонувати дві підсистеми управлінського механізму 

регулювання мобільності людських ресурсів. Перша – спрямована на роботу з 

новими працівниками, друга – на роботу з працюючими співробітниками 

підприємства. Ці підсистеми характеризуються як спільними елементами, до яких 

належить процедура 1) визначення робітників, які є ресурсом для підприємства, 

2) оцінка трудового потенціалу і мотиваційного профілю прийнятих на роботу 

робітників; так і відмінними компонентами: перша підсистема включає: 

1) проведення орієнтовних заходів, що сприяють більш швидкій адаптації до 

відповідного робочого місця і виконанню доручених трудових функцій; 

2) контроль за процесом дієвого пристосування нових робітників до соціального і 

психологічного середовища. Натомість друга підсистема складається з таких 
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компонентів: 1) проведення діагностики соціальної обстановки та її зміни;  

2) розроблення і контроль програми розвитку людських ресурсів і  підвищення 

кваліфікації; 3) визначення напрямку змін соціального оточення. 

• концептуальні положення дослідження стратегій управління мобільністю 

людських ресурсів на прикладі міжнародних компаній США з надання сервісних 

комп’ютерних послуг. Доведено, що зайнятість працівників у іноземних філіях 

зростала  швидше (4,2% за період 2006–2015 рр.), ніж у материнських компаніях у 

США, де вона скоротилась на 2% за аналогічний період. Рівень зайнятості в таких 

філіях є синхронізованим з витратами на комп’ютерні послуги в країнах 

перебування, при цьому відносна частка зайнятості розширюється у філіях 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а в Європейському – скорочується. 

Розширення сектору комп’ютерних послуг справляє також позитивний 

екзогенний вплив на зайнятість у суміжних секторах зайнятості. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при читанні таких курсів як «Економічна 

соціологія», «Управління людськими ресурсами», «Теорія міжнародних 

економічних відносин» та інші. Можливе застосування теоретичних висновків і 

практичних рекомендацій у діяльності консалтингових компаній, а також 

безпосередньо в ТНК з метою підвищення ефективності стратегії управління 

трудовими ресурсами. Основні висновки та результати дисертаційного 

дослідження впроваджено у практичну діяльності таких компаній: Приватне 

Акціонерне Товариство «Глини Донбасу» (Довідка про впровадження № 008-К 

від 20.01.2017 р.), що дало змогу контролювати мобільність працівників і відтак 

уникнути негативних наслідків від неорганізованої форми мобільності на 

підприємстві; «Науково-виробниче об’єднання закрите акціонерне товариство 

«Унихимтек» (Довідка про впровадження № У-1038А від 30.03.2017 р.), що 

дозволило в 2016 р. скоротити число спонтанних звільнень на підприємстві на 

24%, покращити корпоративне середовище і підвищити економічні показники. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою. Подані до захисту наукові положення, висновки, статистичні 

дані та рекомендації дисертант отримав самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, 

теоретичні та практичні висновки дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на міжнародних науково-практичних конференціях, круглих 

столах, якими, зокрема, стали такі: круглий стіл «Ризики глобальної рецесії: 

механізми протидії» (м. Київ, 2013 р.); круглий стіл «Інформаційна революція та 

економічний розвиток країн» у 2013 р. (м. Київ, 2013 р.); Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення і наукові результати дослідження 

опубліковано дисертантом самостійно у 9 наукових працях. Серед них 5 статей у 

наукових фахових виданнях України; 1 стаття – у зарубіжному науковому 

журналі, 3 – у тезах міжнародних науково-практичних конференцій та круглих 

столів. Загальний обсяг опублікованих робіт становить 4,0 авторських аркушів.   

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків (на 55 сторінках), списку використаних 

джерел із 223 найменувань (на 20 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 270 

сторінки, обсяг основного тексту – 192 сторінки, включаючи 10 таблиць і 28 

рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК 

 

1.1. Теоретичні концепції аналізу людських ресурсів та їх мобільності в 

контексті лібералізації світогосподарських зв’язків 

 

 В сучасному динамічному світі, де всі економічні і соціологічні процеси все 

більш залежні або зорієнтовані на ринкові відносини, а суспільство прагне до 

демократизації як громадського так і приватного життя, відбувається рішучі зміни 

в підходах до вирішення соціально-економічних проблем, що безпосередньо 

стосуються життя людей і соціальних відносин. Здатність людини впливати на 

оточуючий світ традиційно займали центральне місце в економічній науці. Щодо 

трудових відносин у житті людині, то їх вдало ілюструє така організаційна 

структура як ТНК, яка дозволяє спостерігати взаємовплив і процеси індивідів з 

працею та їх роль в компанії, а також соціальні, економічні та психологічні 

процеси [51]. З розвитком економіки, соціології, гуманізації суспільства, 

індустріалізації в світі почали з’являтися такі базові поняття як “людина” (як 

суб’єкт трудового процесу) “людські ресурси”, “кадри”, “персонал”. Пізніше із 

активним розвитком науки з’являються такі терміни, як “мобільність людських 

ресурсів”, “трудова мобільність”. 

 В першу чергу було б доцільно визначити поняття «людина» і «людські 

ресурси» та «ТНК» як центральні терміни, що фігурують у даному дослідженні. 

Не дивлячись на те, що поняття здаються тривіальними, між науковцями 

відбуваються дебати щодо чіткого визначення дефініцій і місця термінів у науці. 

Наприклад Щербина В.В. пропонує таке визначення: “людина в сучасній діловій 

організації, що діє в умовах динамічного ринку і жорсткій конкуренції за ресурс, 

виступає не тільки об’єктом управління, але і найбільш цінним ресурсом” [55, c. 

522]. Без участі людини, її об’єднуючої і творчої функції, всі без винятку 

виробничі процеси, механізми, предмети праці є – недієздатними. Д. Пфефер, 
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підтримує таку точку зору і доповнює її кажучи, що людський фактор повинен 

позиціонуватися як “ланка”, що сполучає всі інші фактори виробництва в єдиний 

процес [168]. Таким чином людина являє собою необхідний елемент, до якого 

висуваються особливі вимоги, як складової частини трудового процесу. Така роль 

людини в організації, в першу чергу, пояснюється тим, що людина є 

організаційним початком виробництва, якщо не буде людини, то всі компоненти 

виробництва незалежно від їх технологічного рівня будуть представляти собою 

певну кількість механізмів, заліза, приміщень, тощо. Людина в цій системі по 

праву вважається ключовим фактором, так як від людського фактору залежить 

все. Процес виробництва з найтехнологічнішим устаткуванням не може мати 

місце без наявності людини, резюмує Б. Кауфман [112]. 

 Д. Арнольд і Л. Коен пропонують розглядати людину більше як творця в 

процесі виробництва ніж споживача певних благ, отримання яких гарантує оплата 

праці. Дослідження проведені Д. Арнольдом і Л. Коеном [63] на іноземних 

виробничих і комерційних підприємствах доводять, що більшість працівників 

намагаються покращити свою роботу і результати своєї праці. Більш того, багато 

людей мають творчий потенціал, який вони застосовують безпосередньо на 

робочих місцях. Такі процеси мають вираження у пошуку нових методів 

покращення своєї праці та ініціативі у вигляді нових ідей і пропозицій, для 

усвідомлення людиною того, що її праця є більш осмислена і корисна в контексті 

окремої транснаціональної корпорації.  

 Транснаціональна корпорація (ТНК), за визначенням – це «фірма, що 

намагається одночасно одержати вигоди за рахунок досвідної кривої, правильного 

вибору місця розташування виробничих потужностей і глобального навчання, 

залишаючись при цьому відповідальною перед урядом вітчизняної країни» [12]. 

Як доводять дослідження Т.П. Дорохіна, така тенденція зберігається навіть за 

умов спаду в економіці, перебоїв у виробництві, перехідних періодів 

реформування [17]. 

 Ряд  авторів, зокрема Д. Ульріх, Д. Сторей, Р. Стюарт, С. Трасс, М. 

Патерсон, К Сізон, А. Хацункі та А. Фрідман, зійшлися на думці, що від 
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людського фактору залежіть зростання продуктивності праці та ефективність 

виробництва. Більш того, цей факт доводить історія: у період промислової 

революції в ХХ столітті (відома також як “Технологічна революція” або “Друга 

промислова революція”) продуктивність праці зросла у 100, а подекуди у 150 

разів [12]. Такі цифри безперечно доводять ефективність умілого використання 

людського ресурсу.  

 Проте, як підмічає С. Вуд [217], усі позитивні процеси праці і людини, що 

задіяна на тому чи іншому рівні в цій праці, можна спостерігати тільки у випадку 

коли у працівника і виробництва (або будь-якого іншого виду праці) існує 

взаємозв’язок інтересів. Іншими словами, якщо працівник задоволений своєю 

платнею, колективом, відчуває свою користь на підприємстві, то він або вона 

налаштовані на роботу і на досягнення поставлених кількісних або якісних цілей. 

Беручи за основу думку С. Вуда, можна зробити висновок що працівник працює, 

щоб задовольнити свої інтереси і інтереси підприємства. У разі якщо задоволення 

інтересів працівника не відбувається, то починає відбуватися цілий ряд 

соціальних процесів з економічними наслідками для підприємства: незадоволення 

працею, нерегульовані звільнення, як наслідок плинність кадрів, конфлікти між 

співробітниками і/або керівництвом. Без базового розуміння того, як соціальні 

потреби працівників пов’язані з задачами підприємства, відбувається неефективне 

використання людських ресурсів, що неминуче приводить до додаткових 

фінансових витрат. І навпаки, врахування цих істин може бути ефективним 

важелем покращення роботи організації. Таким чином, робітник являє собою 

суб’єкт, який не тільки не відповідає потребам роботодавця, але і сам висуває 

потреби до останнього керуючись особистими і груповими інтересами, 

цінностями і мотивами. 

 Осмислення людини як суб’єкта економічної діяльності і ключової ланки 

будь-якого трудового процесу, все більше зустрічається в наукових працях,  як 

вітчизняних так і зарубіжних вчених. Також таку позитивну тенденцію можна 

відзначити на практичному рівні. Подібні роздуми про значення людини в 

трудовому процесі спричинило появу терміну “людські ресурси”. А.І. Козлов, 
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наприклад, вважає що «людські ресурси – це люди, які володіють винятковими 

професійними навичками, які дозволяють найбільш продуктивно 

використовувати всі інші доступні промислові ресурси» [22, c. 17]. Іншими 

словами, це люди, які працюють використовуючи свої знання, досвід і навички, і 

які готові нести відповідальність за результат своєї праці на конкретному 

робочому місці в межах певної групи людей.  К. Ледж підтримує точку зору А. 

Козлова і доповнює її акцентуючи, що в цьому контексті можна говорити про 

гарантовані результати виробничої діяльності працівника і визначити “людські 

ресурси” як працівників, які здатні і більш того бажають виконувати поставлені 

перед ними цілі з високою результативністю [140]. Іншими словами, ресурсний 

підхід в розумінні ролі людини в системі виробництва вбачає в працівниках не 

просто тих, хто володіє здатністю до виробничої діяльності, але і тих хто має 

унікальні навички і знання, які дозволяють працівнику досягати бажаних 

результатів. 

 Варто визначити ще одне поняття, яке фігурує в рамках даного 

дослідження, – це «трудові ресурси». Поява даного терміну в науці датується 

початком 20-их років ХХ століття і ввів його С.Г. Струмлін [51], як обліково-

статистичну категорію, яка розглядає людей з кількісної точки зору, і яка 

позиціонує людину не більше ніж ресурс необхідний для виробництва. Адамчук 

В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Е. дають наступне визначення: «трудові ресурси 

– це працездатна частина населення, що володіє фізичними та інтелектуальними 

здібностями до трудової діяльності, здатна виробляти матеріальні блага або 

надавати послуги, тобто трудові ресурси включають в себе, з одного боку, тих 

людей, які зайняті в економіці, а з іншого, не зайнятих, але здатних працювати. 

Таким чином, трудові ресурси складаються з реальних і потенційних працівників» 

[1, c. 12]. Попри жваві дебати науковців з приводу даного питання і навіть варіації 

у визначенні чіткої дефініції, значення “трудових ресурсів” нерідко 

ототожнюється з “людськими ресурсами”. На нашу думку, данні поняття, в межах 

даного дисертаційного дослідження, слід вважати тотожними. Також, нашу думку 

розділяють багато вчених серед яких Т.І. Заславська, Д. Гест та Р. Стюарт. Варто 
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зазначити, що поняття “трудові ресурси” значно рідше зустрічаються в наукових 

працях зарубіжних вчених (і є більш характерним для радянської і пострадянської 

економічної літератури) ніж “людські ресурси”. 

 В 30-40 роках ХХ століття, в науці з’являється поняття “персонал”. На 

думку багатьох сучасних вчених, зокрема Д. Геста [111, p. 168-171], це зумовлено 

в першу чергу зміною сприйняття ролі людини на виробництві. Мається на увазі 

тенденція до більш гуманістичного відношення щодо працівника в організації. 

Людина перестає бути “гвинтиком” виробництва або “придатком до машини” як 

це було прийнято у розквіт “технократичного підходу”. Цей підхід був 

зорієнтований на максимальну раціоналізацію використання техніки, як 

основного елементу виробництва і сприймав людину як доповнення до останньої. 

С тих пір сприйняття людини на підприємстві кардинально змінюється і 

працівник стає головним надбанням будь-якої організації в силу своїх знань, 

унікальних умінь, здобутих навичок та мультифункціонування [111]. Отже, 

персонал може розглядатись як працівники, що виконують виробничу діяльність і 

мають свої різноманітні соціокультурні потреби, задовольняючи які можна їх 

мотивувати, тим самим підвищити результативність їхньої праці.  

 Зростання ролі працівників як ключового і найголовнішого ресурсу 

організації дуже вдало систематизував В.В. Щербина [59, с. 23], наголошуючи 

увагу на наступних процесах:  

o З’являється розуміння того, що існує проблема дефіциту висококласних 

працівників на ринку праці;  

o Потрібен індивідуальний підхід до кожного працівника в контексті 

співпадіння їх інтересів і інтересів організації;  

o Осмислення того, що працівники не являють собою безкоштовний ресурс 

(мається на увазі те, що за пошук, відбір і збереження на позиціях 

працівників треба платити);  

o Приходить розуміння людських ресурсів як ресурсів з прихованим 

потенціалом організації, самовдосконалення, ініціативності та відданості;  
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o Створюється система взаємодії співробітників організації та їх 

взаємовідносин на формальному рівні;  

o Поява стратегічного виміру в регуляції процесу відбору, формування і 

розподілу працівників підприємства. 

 Беручи до уваги думку В.В. Щербини, можна стверджувати, що людина 

здатна змінювати свої властивості, накопичувати досвід, розвиватися, тим самим 

покращувати результати своєї праці. Роботодавець, в першу чергу, може впливати 

на даний процес покращуючи умови праці, удосконалювати їх роботу без відриву 

від виробництва, забезпечуючи навчанням та тренінгами, залучати працівників до 

підвищення кваліфікації або перекваліфікації згідно із змінами в виробничому 

процесі.  

 Одним із першопрохідців в досліджені людських ресурсів та їх місця в 

виробничому процесі був Г.Беккер, який в своїй праці “Людський капітал” [69] 

довів доцільність здійснення інвестицій в навчальний процес працівників. Його 

модель стала базисом для всіх наступних досліджень  в галузі людського капіталу. 

А.І. Добринін та С.А. Дятлов визначають “людський капітал, як сукупність умінь, 

професійних навичок, мотивацій та здібностей, що сформувались в результаті 

інвестицій у працівника шляхом освіти або підвищення кваліфікації, які в 

майбутньому ймовірно можуть бути корисними, роблячи працівника більш 

конкурентоспроможним на ринку праці” [16, c. 42]. У випадку, якщо 

роботодавець вбачає доцільним інвестувати у персонал, то ці інвестиції в людські 

ресурси автоматично стають людським капіталом. Таким чином, поняття 

“людський капітал” доповнює і збагачує значення “людські ресурси” за рахунок 

приросту трудового потенціалу, процесів капіталізації виробництва та інвестицій 

у розвиток співробітників. Цілком логічно, що економічна література не 

проводить чітких розмежувань у значеннях “людський капітал” і “людські 

ресурси”. Багато авторів, серед них і Т. Астахова і Е. Толкачева [2, c. 65], 

вважають дані терміни тотожними і нерідко заміняють їх між собою. Варто 

зазначити, що термін “людські ресурси” більш поширений в США, а “людський 

капітал” в Європі.  
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 Отже, в межах даного дисертаційного дослідження під “людськими 

ресурсами” ми розуміємо працівників з належним кваліфікаційним рівнем, 

особистими якостями і внутрішніми мотивами для функціонування з високою 

результативністю в межах конкретної організації.   

 Теоретичні концепції аналізу мобільності людських ресурсів  або трудової 

мобільності мають складну структуру, так як дане поняття включає в себе цілий 

спектр значень, кожне з яких артикулює певну роль, яке відіграє дане поняття 

[58]. Трудова мобільність розглядається як необхідний елемент розвитку і 

функціонування виробництва. Іншими словами – це фактор, який сприяє або 

ускладнює підвищення якості на підприємстві. Р. Стюарт [186] підтримує таку 

думку і наголошує про  необхідність аналізу мобільності беручи до уваги фактор 

працівників, як сукупність суспільних відносин. Таким чином, для більш 

глибокого розуміння процесів трудової мобільності, як переміщення людських 

ресурсів за межі організації, яке приводять до погіршення економічного, 

соціального і трудового потенціалу підприємства, необхідно використовувати 

багатоаспектний принцип вивчення, починаючи з аналізу її місця в економічному 

житті суспільства, а також включати зовнішньоекономічні відносини, які 

притаманні даній сфері і нарешті досліджувати відносини людей на макрорівні та 

на рівні міжнародних економічних відносин, що неминуче впливає на трудову 

мобільність працівників.  

 Варто зауважити, що поняття “мобільність” в науковий обіг ввів П.А. 

Сорокін – один з найвідоміших соціологів ХХ століття, в рамках 

стратифікаційного підходу. Він визначив мобільність як «будь-який перехід 

індивіда або соціально об’єкта, тобто всього того, що було створено або 

модифіковано людською діяльністю, із однієї соціальної позиції в іншу» [50, c. 

373]. К. Ледж зазначає, що мобільність існує в будь-якому суспільстві, яке 

розділено на страти, де має місце диференціація деякої сукупності населення на 

класи в ієрархічному ранзі, яке виражається в існуванні вищих та нижчих верств. 

Люди групуються на основі соціальних відмінностей чи нерівності в розподіленні 

прав та привілеїв, відповідальності та обов’язків, наявності або відсутності 
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соціальних цінностей, влади та впливу членів того чи іншого співтовариства 

[141]. П. А. Сорокін пропонує розглядати ці відмінності в трьох аспектах: 

економічному, політичному та професійному. При цьому під економічною 

мобільністю варто розуміти змінення рівня доходів, під політичною – змінення 

ступеня «доступу до влади», а під професійною – зміна «роду заняття». Усі види 

мобільності запропоновані вченим включені до трудових переміщень.  Таким 

чином, частина працівників, що залишили підприємство шукають більшої 

заробітної плати (економічна мобільність), інша – отримати більше влади 

(політична мобільність) за рахунок зміни статусу підлеглого на керівника. 

  Авторитетними вважаються підходи аналізу мобільності запропоновані в 

дослідженнях Е.Д. Малініна, В.А Калмик, Т.І. Заславської та Р.В. Ривкіної. 

Спільна риса в їх наукових працях є акцентована увага на питаннях зміни 

кількісного та якісного співвідношення різних професійних груп, джерела їх 

поповнення, як внутрішні так і зовнішні переміщення. В своїх наукових працях 

науковці намагалися скоротити розрив між економічними і соціологічними 

дослідженнями мобільності. Т.И. Заславська та Р.В. Ривкіна узагальнюють 

спільну думку визначаючи трудову мобільність як «соціально-економічний 

процес, який проявляється в переміщеннях працівників між місцями громадського 

виробництва, що з одного боку, забезпечує задоволення попиту окремих ланок 

народного господарства на робочу силу певного профілю та кваліфікації, а з 

іншої, задоволення індивідуальних потреб працівників прямо чи опосередковано 

пов’язаних з займаними робочими місцями» [26]. 

 Доцільно зазначити, що в науковій літературі досі немає 

загальноприйнятого розуміння терміна «трудова мобільність».  Виділяють два 

найбільш поширені погляди щодо визначення трудової мобільності. Перший 

полягає в представленні трудової мобільності як процесу зміни місця роботи 

працівником. Так наприклад, Л.С. Бляхман [6, c. 13], зокрема, визначає трудову 

мобільність як «процес руху працівників на більш прогресивні ділянки 

виробництва, у сферу науково-технічної творчості та управління виробництвом». 

Таким чином, дана трактовка зводить всі трудові переміщення до механічної 
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зміни робочих місць робітниками, припускаючи статичність трудової сфери. 

Проте в реальному житті, під впливом технічного прогресу,  можна спостерігати 

зміну структури робочих місць. У зв’язку з цим існує ще один погляд на 

трактування поняття трудової мобільності, в якому акцент зміщений на якісні 

зміни, які супроводжують рух працівників у трудовій сфері. С. Жукова підтримує 

такий підхід і пропонує розглядати трудові переміщення у вигляді «соціальної 

динаміки, що супроводжується змінами професійних ролей та статусів» [18, c. 

178]. 

 Попри існування дебатів щодо підходів до визначення мобільності 

людських ресурсів, можна виділити спільні риси:  

o Мобільність людських ресурсів є процесом, тому являє собою динамічне 

явище.  

o Трудова мобільність породжує зміни статутно-рольової структури 

суспільства і організації.  

o Трудова мобільність має місце в просторі, в якості чого може виступати 

організаційна середа, регіон, округ, країна. Процес ініціюється суб’єктами, 

якими є різні категорії працівників.  

 В якості динамічного простору, яке змінює якісні характеристики процесу 

трудових переміщень, на наш погляд необхідно розглядати простір громадського 

розподілу праці. Даний простір представляє собою сукупність різноманітних 

пов’язаних між собою видів праці, які інституціоналізуються в формальній 

структурі громадського виробництва, основними ланками якої є галузі  

підприємства, структурні підрозділи і робочі місця. Таке розуміння дозволяє нам 

виділити категорію «простір громадського поділу праці», як сукупність місць 

праці людини по виробництву матеріальних і духовних благ, де кожне робоче 

місце можна характеризувати по трьом параметрам: соціально-трудовий статус, 

професійна і територіальна належність. 

 Аналіз даного розуміння робочого місця на макрорівні дозволяє нам 

виділити організаційний простір суспільного поділу праці, де кожне місце праці 

висуває певні вимоги до людини що займає це місце і надає систему певних благ 
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працівнику у разі успішного його функціонування. Більш того Британський 

департамент з працевлаштування [94] зауважує, що в силу прив’язаності робочого 

місця к певному структурному підрозділу, яке характеризується різними 

матеріальними і соціальними можливостями, система благ має різну «цінність» 

для суб’єктів трудової мобільності, надаючи їм в системі розподілу праці статус 

привабливого чи не привабливого.  

 Дж. Бекер [69] доповнює дану думку кажучи, що суб’єкт трудової 

мобільності, як і суб’єкти інших суспільних процесів, є динамічним, складним, 

таким, який не можна уявити у вигляді простої одномірної проекції, як звичайний 

перелік одиниць, які рухаються в сфері праці. Кожний суб’єкт на основі своїх 

цінностей і потреб відрізняється доволі різноманітними цілями, які він або вона 

прагне досягти в процесі трудової діяльності. При цьому вони мають трудовий 

потенціал, який дозволяє або не дозволяє їм ефективно функціонувати в межах 

певного робочого місця. Саме тому, говорячи про людину, як про суб’єкт 

організаційного простору суспільного поділу праці, на нашу думку, необхідно 

відмічати наявність його або її нагальних потреб, які індивідуум намагається 

задовольнити шляхом переміщення між місцями праці, а також трудового 

потенціалу, який може користуватись попитом або бути в надлишку в даній 

соціально-економічній системі.  

 Таким чином, процеси трудової мобільності протікають в організаційному 

просторі розподілу праці, де в результаті трудової діяльності робітники 

реалізують особисті інтереси. При цьому, якщо спостерігається збалансованість 

між робочими місцями і людьми, які їх займають, то  можна говорити про 

високий трудовий потенціал підприємства. Іншими словами, розміщення по 

місцям праці працівників, які є ресурсом для компанії, тобто таких, які здатні та 

мають бажання і можливість виконати поставленні завдання, веде до ефективного 

функціонування та розвитку підприємства.  

 А. Фрідман [100] підмічає, що зміни, які відбуваються у суспільстві 

впливають на простір розділу праці, диференціюючи при цьому трудову 

діяльність по соціально-економічним ознакам, а саме по змісту та умовам праці, 
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по набору наданих благ. Як наслідок виникає неоднорідність робочих місць, що в 

свою чергу виступає основою для виникнення трудових переміщень. 

 Таким чином, суспільний поділ праці виступає передумовою виникнення 

трудової мобільності. Даний факт також підтверджує А. Сміт [49, c. 10], 

прирівнюючи розділ праці до рівня головної категорії мануфактурного 

виробництва, А. Сміт показав його двозначний вплив на характер трудової 

діяльності. З одного боку, поділ праці в будь-якому ремеслі забезпечує належне 

підвищення продуктивності праці. Це досягається, по-перше, за рахунок 

підвищення навичок та вмінь кожного окремого працівника; по-друге, це 

збереження часу, яке витрачається на перехід від одного виду праці до іншого; і 

по-третє, за рахунок винайдення великої кількості машин та устаткування, які 

скорочують та полегшують працю людини, дозволяючи одному працівнику 

виконувати роботу декількох. З іншого боку, структурні зрушення в організації 

виробництва, викликані розвитком мануфактур, ведуть до остаточного зникнення 

ряду старовинних сфер господарської діяльності, які в силу певних причин, стали 

не конкурентоздатними. Як наслідок, відбувається скорочення числа зайнятих 

працівників в тій чи іншій сфері виробництва і виникає пошук ними інших місць 

праці, що і представляє собою різновид трудової мобільності. Крім того, ці 

процеси розвивають економіку і соціум, змушуючи власників вводити у 

виробництво результати науково-технічного прогресу: нове обладнання, 

технології, нові продукти і товари, що потребують створення нових робочих місць 

і працівників, які володіють новими знаннями і навичками роботи з новим 

обладнанням, продуктами, тощо [66].  

 В процесах трудової мобільності, зазначає А. Фрідман [100], структурні 

властивості організації і суб’єктивні характеристики дій працівників піддаються 

взаємовпливу: структурні властивості організації детермінують дії індивідів, а 

мобільність працівників впливає на структуру підприємства, на розподіл статусів 

і ролей, на їх відповідність сучасним економічним і соціальним цілям і завданням. 

Іншими словами, діяльність формується і змінює структуру в процесі власних 

змін.  
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 Таким чином, беручи до уваги все сказане, можна зробити наступні 

висновки. По-перше, мобільність передбачає процес активації 

структуроформуючих механізмів та факторів перетворення певної групи 

працівників. Організаційний контекст соціального суб’єкта (працівника, групи), 

що передбачає здійснення трудового переміщення, є індикатором змін, які 

проходять у внутрішній структурі групи, а також соціальні взаємозв’язки, в які 

вписана група. Вони стосуються, головним чином, структури і об’єму можливості 

дії для кожного з включених в неї суб’єкта. По-друге, трудова мобільність 

передбачає інтенсивну діяльність робітників, сфокусовану на досягненні певних 

цілей. Цей процес зорієнтований на використання власних ресурсів (трудового 

потенціалу) і соціальної обізнаності (інформації про більш вигідні місця праці) 

[132]. 

 Працівники, які є суб’єктом трудової мобільності, зауважує Д. Гест [110], 

виступають у трьох вимірах:  

o як організаційний продукт, дії якого визначаються системою безпосередніх 

і опосередкованих контактів і рядом структурних детермінант (статусів, 

ролей, цінностей, норм, правил, тощо);  

o як організаційний агент, дії якого змінюють структуру соціальних 

взаємовідносин, а іноді і самі правила і принципи їх організації;  

o як суб’єкт соціальної дії, активність якої проявляється в суб’єктивно 

оціненому і проінтерпретованому контексті, і поведінка якої 

характеризується інтенціональністю і вибором цілі і стратегії.  

 Таким чином зміни, які мають місце в суспільному виробництві і 

соціальних умовах життя впливають на параметри системи місць праці, змінюючи 

вимоги до якостей працівників, які займають ці місця, і на структуру потреб та 

мотивів поведінки індивідів, змінюючи їх характеристики. При цьому, на нашу 

думку, невідповідність між робочим місцем і працівником і створює передумови 

трудової мобільності. Іншими словами відбувається порушення відповідності між 

місцем праці і людиною що займає це місце. При цьому, якщо дана 

невідповідність не знайде вирішення в середині компанії, то пошук виходу даної 
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ситуації перейде за її межі. В результаті незаповнені робочі місця компанії 

формують попит, а незадоволені працівники – пропозицію (окрім людей, які 

тільки починають свою трудову кар’єру). Це, в свою чергу, позначається на русі 

попиту і пропозиції трудових ресурсів, який регулюється системою економічних 

важелів і правових норм [138].  

 Беручи до уваги все вищезазначене, можемо визначити трудову мобільність 

в ТНК, як направлене на зміну статусу і ролі переміщення працівників між 

місцями праці всередині компанії і за її межі, що залежить від внутрішніх 

організаційних способів регулювання, стану організаційного середовища, законів 

попиту і пропозиції на ринку праці і соціально-економічній динаміці суспільства. 

Трудова мобільність виконує, щонайменше, дві функції: перерозподіл і селекцію. 

Суть першої функції полягає в тому, щоб сприяти підвищенню ефективності 

виробництва, забезпечуючи найкраще задоволення потреб робочих місць 

працівниками з найбільш підходящими професійно-кваліфікаційними якостями. 

Селективна функція направлена на те, щоб максимально сприяти розвитку 

особистості працівників шляхом підвищення відповідності між структурою їх 

індивідуальних потреб і соціально-економічною цінністю робочих місць, які 

займають працівники.  

 

1.2. Глобалізаційні основи сучасних процесів  міграції робочої сили 

 

Відсутність єдиної парадигми міжнародної трудової міграції, яка би була 

визнаною більшістю науковців, дозволяє нам стверджувати, що вивчення 

міжнародної мобільності повинно відбуватись з врахуванням економічних, 

соціологічних, політичних, юридичних, демографічних, географічних, 

психологічних та культурних аспектів міжнародного міграційного переміщення. 

У науковій літературі часто зустрічається неоднозначне трактування 

міграційної рухливості або мобільності, під якими, нерідко, розуміли різні види 

територіального переміщення людей. Її, в одних випадках, вважали синонімом 

міграційного руху населення взагалі, а в інших, визначали як потенційну міграцію 
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[158]. У той же час, Л.Л. Рибаковський зазначає, що «... міграція - не мобільне, а 

фактичне переміщення (переселення), тоді як мобільність, в свою чергу, це - не 

переміщення, а готовність до нього» [37]. Важливим є те, що поняття «міграційна 

мобільність» і територіальне переміщення (переселення) не ідентичні, а є двома 

різними стадіями міграційного процесу. Висновки про міграційну мобільність 

населення мають пряме відношення до руху робочої сили і мобільності трудових 

ресурсів. 

 На нашу думку, такі поняття як потенційна міграція і міграційна 

мобільність, це не одне і теж. Перша з них - психологічний стан готовності 

людини до переміщення (переселення). Це його установки на даний вид 

діяльності. На відміну від неї, міграційна мобільність - це об'єктивний стан, 

здатність особистості до міграції, що сформувалася в результаті досвіду, 

отриманого в процесі міграційних переміщень [27]. Даного підходу до визначення 

міграційної мобільності дотримується і автор цієї роботи. 

 Відрізняються також розуміння переселення і просторового переміщення 

населення. Перший термін відображає міграційний процес, завершений у зв'язку з 

переїздом мігрантів з одного місця проживання в інше. Другий термін трактується 

більш широко і може позначати не тільки безповоротну міграцію, а й інші її види, 

в тому числі тимчасові міграції. 

 Для вивчення такого явища як міграція населення, важливо не тільки 

визначитися з його поняттям, але і намітити об'єкт дослідження. На практиці 

виділяються об'єкти трьох рівнів. На мікрорівні, в основному, розглядається 

територіальне переміщення індивідуальних мігрантів та їх сімей 

(домогосподарств). На макрорівні найчастіше аналізується міжнародна міграція. 

Мезорівень зумовлюється поставленими завданнями дослідження. До нього може 

ставитися міграційний рух населення економічного району, федерального округу, 

області (республіки, краю) або інших територіальних одиниць [28]. 

 Розрізняють зовнішні і внутрішні міграції. При зовнішніх, міграційні потоки 

перетинають кордони країн чи інших територіальних утворень. Внутрішніми 
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міграціями вважаються такі, при яких переміщення людей не виходять за межі 

визначених територій (населених пунктів). 

 Їх приналежність до названих категорій можна встановити лише щодо, так 

як на практиці вони нерідко поєднуються. Так, міжрегіональні міграції в одній 

країні є внутрішніми - по відношенню до кордону держави, і зовнішніми - по 

відношенню до території регіонів, в яких відбувається міграційний обмін 

населенням. Міждержавні міграції людей одночасно можуть бути 

внутрішньоконтинентальні. Міжнародні міграції, в залежності від їх напрямку, 

називаються еміграцією і імміграцією. Вони нерідко супроводжуються зміною 

громадянства. На сьогодні, в наукових колах, не існує єдиного поняття емігрант і 

іммігрант [104]. Такі різночитання пов'язані з тим, що різні країни істотно 

відрізняються по протяжності кордонів, масштабами міграції та національному 

законодавству в сфері контролю за міграцією. Ці та інші чинники, в тому числі 

дефініції міграцій, не дозволяють сформулювати набір навіть мінімальних 

стандартів, які всі держави могли б повністю і негайно виконати. 

 На нашу думку, в основі міжнародного міграційного обміну лежить стимул 

до поліпшення соціально-економічних і побутових умов життя незалежно від 

основної причини виїзду за кордон. Саме тому, в якості основного механізму 

інтеграції окремих країн і регіонів світу в світовий ринок праці та систему нового 

міжнародного ринку праці (МРП) слід вважати міжнародну трудову міграцію. 

 На  думку Стокера, витоки міжнародної трудової міграції знаходяться в 

середині XV ст., коли було покладено початок работоргівлі, а саме вивезення 

безкоштовної робочої сили з Африки в європейські країни-метрополії. Однак у 

ряду авторів є сумніви з приводу розгляду цієї «форми міграції як трудової 

внаслідок відсутності таких важливих її характеристик як добровільність, 

зворотність і економічна мотивація самих мігрантів.  Міжнародна трудова мігра-

ція в її традиційному уявленні почала формуватися в XIX столітті в Азії, 

переважно в Китаї та Індії, звідки працівників на кабальних умовах наймали для 

роботи на рудниках і плантаціях в США, Канаді, Австралії та країнах 

Карибського басейну. 
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 З початком індустріалізації в 40-х-50-х рр. XIX ст. почався спочатку 

масовий відтік працівників з Англії, Німеччини та Франції на південь Європи, в 

Росію і Польщу, а потім було покладено початок масової міжконтинентальної 

міграції. За оцінкою Д. Массея, за період з 1846 по 1939 років з Європи виїхало 

приблизно 60 млн. чоловік (або 15% населення), більшість з яких осіло в США, 

Канаді та Аргентині. Однак в 20-х рр. XX ст. масовий відтік населення з Європи в 

США виявився обмежений імміграційним законодавством, що переорієнтував 

міграційні потоки в сторону Латинської Америки [104]. 

 Після Другої світової війни відбулися зміни в спрямованості міграційних 

потоків на європейському континенті. По-перше, це було пов'язано з 

профілактикою відтоку робочих за океан, а, по-друге, з перерозподілом 

міграційних потоків з метою відновлення зруйнованого господарства всередині 

Європи. Працівники з Південної Європи, біднішою в економічному аспекті, 

переїжджали в Німеччину, Францію, Швейцарію та Великобританію. В цей же 

період починається в'їзд в Західну Європу мігрантів з країн Південної Азії і 

Африки, де розташовувалися колишні європейські колонії. Приплив іноземних 

громадян в Європу був сильно скорочений внаслідок нафтової кризи 1973 року, 

після якого ліберальна імміграційна політика була згорнута, перш за все, по 

відношенню до некваліфікованої робочої сили. Це породило сплеск нелегальної 

трудової міграції. 

 Після розпаду соціалістичної системи Європа та інші розвинені країни стали 

відкриті для країн Центральної та Східної Європи, а також країн колишнього 

СРСР. У другій половині XX століття крім традиційних центрів тяжіння трудових 

мігрантів в особі розвинених країн, сформувалися нові напрями залучення 

трудових мігрантів: близькосхідне, південноафриканське, латиноамериканське та 

східно-азійське.  

 На Близькому Сході центрами тяжіння міжнародних трудових мігрантів 

вважаються нафтовидобувні країни, де застосовується некваліфікована праця 

азіатських і арабських робітників поряд з кваліфікованою працею європейських 

інженерів і вчених. В Африці основний центр тяжіння іноземних трудових 
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мігрантів – ПАР, де трудяться в основному низько кваліфіковані працівники з 

сусідніх бідних африканських держав, але при цьому зберігається попит на 

висококваліфіковані науково-технічні і інженерні кадри з Європи. В Латинській 

Америці нові індустріальні країни є джерелом тяжіння низько кваліфікованих 

трудових мігрантів. У Південно-Східній Азії жорсткіші обмеження по прийому 

трудових мігрантів, які найчастіше працюють за схемою «робота-стажування» 

[106]. 

 Згідно рекомендацій ООН (1976), на Основі тривалості і цілей перебування 

розрізняють «Довгострокових» і «короткострокових» іммігрантів і емігрантів. 

Довгострокові іммігранті - це «особи, які в'їжджають в країну, з наміром 

залишитися в ній на термін більше одного року, і які, ніколи раніше не були в цій 

країні безперервно терміном більше одного року. Якщо вони перебували в даній 

країні більше одного року, то потім безперервно були відсутні більше одного 

року, з моменту останнього візиту» [91]. Довгострокові емігранті визначаються 

аналогічнім чином в залежності від часу від'їзду. Короткострокові іммігранти (або 

тимчасові) визначаються як «особи, які не є постійними жителями і які мають 

намір виконувати певна роботу протягом одного року або менше, яка оплачується 

в країні перебування» [91, p. 31].  

 На практиці при розгляді міждержавної міграції виділяють шість груп 

мігрантів. Це – люди, які виїжджають на постійне проживання в іншу країну в 

силу сімейних чи інших причин; трудящі - мігранти; нелегальні іммігранти; 

біженці; студенти, стажисти, наукові працівники; туристи, люди, які виїжджають 

на відпочинок та інші. 

 Окремо виділяється зовнішня трудова міграція. Вона означає добровільне 

переміщення на законних підставах людей, які постійно проживають на території 

певної держави, за кордон, а також іноземних громадян і осіб без громадянства, 

які постійно проживають поза межами держави на її території з метою здійснення 

ними оплачуваної трудової діяльності. Суб'єктами зовнішньої трудової міграції є 

особи, які мають намір займатися (або займаються) оплачуваною роботою в 

державі, громадянами якої вони не є. 
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 При розгляді зовнішніх трудових міграцій в даний час часто 

використовується розроблений Міжнародною організацією праці (МОП) термін 

"працівник - мігрант», який означає особу, що мігрує з однієї країни в іншу з 

наміром отримати роботу, інакше, ніж за власний рахунок. Дане поняття включає 

будь-яку особу, що допускається згідно з законом країни перебування як 

працівник. 

 Зростання значення інтелектуальної праці, призводить до збільшення 

міжнародних міграцій висококваліфікованих наукових кадрів або, як інакше 

називають таке явище, «витоку умів» (від анг. «Brain drain»). Під впливом 

інтернаціоналізації господарських зв'язків останнім часом значного розвитку 

отримала «транзитна міграція», яка задовольняє потреби у фахівцях специфічних 

професій, які виникають на національних ринках праці розвинених країн. Вона 

передбачає переміщення по каналах ТНК робочої сили високої кваліфікації на 

термін від одного до 3 років [9]. 

 Внутрішні міграції - це процес постійного або тимчасового переміщення 

населення в межах кордонів своєї країни або іншого територіального утворення. В 

Україні, наприклад,  вони включають в себе (внутрішньо-обласні переміщення 

людей, які в літературі нерідко іменуються місцевою міграцією.  Історично, внут-

рішні масові міграції населення в багатьох державах, в першу чергу, були 

пов'язані з колонізацією порожніх, або рідконаселених земель. З їх вичерпанням 

такі міграції стали незначними і в даний час мають місце тільки в окремих 

країнах, що розвиваються. 

 В індустріальному суспільстві особливо широкого розмаху прийняло рух 

населення з села в місто, в зв'язку з урбанізацією територій. Його масштаби в 

минулому столітті були настільки значними, що отримали назву «великого 

переселення народів XX століття». У розвинених країнах цей процес розселення 

місто - село, досяг співвідношення 4:1. В даний час в цілому ряді з них 

спостерігається процес дезурбанізації, що призводить до зворотного переміщення 

населення з міста в сільську місцевість і приміські зони. 
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 Внутрішні міграції не впливають на загальну чисельність населення 

території, в якій відбувається обмін населенням. Однак вони вносять зміни в його 

розподіл. Такі міграції істотно впливають на відтворення населення, 

демографічну структуру, суспільні відносини та інші сторони життєдіяльності 

людей. Співвідношення між внутрішніми і зовнішніми міграціями не залишається 

постійним. Воно залежить від багатьох умов і з часом змінюється. І зовнішні і 

внутрішні міграції відбуваються або як добровільні переселення, або мають 

вимушений або примусовий характер. Це залежить від ступеня внутрішньої 

свободи мігрантів при прийнятті рішення про зміну місця проживання. 

Переважання зовнішніх спонукальних чинників над вільним волевиявленням 

мігрантів вказує на недобровільний характер міграцій. 

 Виходячи з мотивації вибуття людей з колишнього місця проживання, 

дослідниками виділяються політична, трудова, навчальна, релігійна, етнічна, 

екологічна, соціальна міграція та інші її типи. Вони класифіковані автором за 

кількома структурними ознаками і зведені в таблицю 1.1. 

Міграції з політичних причин, в основному, відносяться до вимушених, є 

зовні детермінованими, і можуть бути пов'язані з політичними конфліктами (в 

тому числі на національно расовому та релігійному грунті), військовими діями та 

іншими обставинами. Трудова міграція, як правило, є добровільною і економічно 

обумовленої. Процес прийняття рішення про міграцію з економічних причин і 

механізми його реалізації описані в цій роботі. 

Мета трудящих-мігрантів – продати робочу силу на більш вигідних умовах, 

ніж за місцем колишнього проживання. Сьогодні – це широко поширене 

соціально-економічне явище, що отримало потужний поштовх на 

пострадянському просторі. Зовнішні трудові міграції дають можливість 

компенсувати недолік трудових ресурсів, що склався в певному регіоні (країні) і в 

окремих галузях економіки. Всі вони тісно пов'язані з ситуацією на ринку праці. 

Відповідно до неокласичної економічної теорії міграцій, люди рухаються в бік 

більш привабливих і вигідних ринків праці. 
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 Навчальна міграція може бути безповоротною або поворотною. У першому 

випадку це, як правило, добровільне переміщення населення, яке прагне 

навчатись в інший населений пункт, за місцем розташування навчального закладу 

на термін навчання (як правило більш 1 року). До поворотних міграцій 

зараховуються митникові навчальні міграції, в які залучені студенти та учні, що 

проживають в межах транспортної доступності навчального закладу. 

 

Таблиця 1.1 

Характеристика типів міграції населення 
Класифікація 
типів 
міграцій по 
мотивами 

Характеристика міграцій 
Переважний 

характер 
Суб’єкти 
міграції 

Цілі міграції 

Політична, 
етнічна, 
релігійна та інші 

Вимушена, 
насильницька 

Біженці і 
вимушені 

переселенці, 
переміщені 

особи 

Зміна політичних умов, втеча від 
політичних, расових, національних, 

релігійних і інших переслідувань 

Освітня Добровільна Населення, що 
прагне 

навчатись 

Отримання професійної або загального 
освіти, підвищення кваліфікації 

Трудова 
(економічна) 

Добровільна Мігранти-
працівники 

Збільшення доходу, поліпшення умов 
життя 

Екологічна 
(кліматична) 

Вимушена, 
добровільна 

Екологічні 
мігранти 

Зміна екологічного середовища, 
кліматичних умов 

Соціальна Добровільна Все населення Пошуки роботи, відповідної 
професійно-кваліфікаційним і освітнім 

рівням, зміна соціального статусу, зміна 
способу життя 

Рекреаційна 
(лікувальна) 

Добровільна Все населення Відпочинок, лікування 

Джерело: складено автором. 

 
 Навчальна міграція сприяє підвищенню якісних характеристик потенційної 

робочої сили. Вона має багато спільного з трудовою міграцією. Великі міста є 

основними центрами надання освітніх послуг, і в той же час, в них знаходяться 

найбільш розвинені ринки праці. Напрямок вектора даних міграцій задається 
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місцями зосередження найбільш престижних ВУЗів і коледжів. В сучасних 

умовах відбувається їх конкуренція, де виграють навчальні заклади, що дають 

якісну освіту за порівняно нижчу ціну [87]. 

 Екологічна міграція людей, в основному, визначається екологічними і 

техногенними катастрофами, стихійними лихами та іншими природно-

технологічними факторами. Має місце також міграція людей з метою зміни 

кліматичних умов, що може бути продиктовано інтересами збереження здоров'я 

або іншими подібними мотивами. 

 Соціальні міграції людей обумовлюються їх прагненням до реалізації свого 

інтелектуального потенціалу, професійної підготовки і знань за межами країни 

(регіону) проживання з метою підвищення свого соціального статусу [97]. 

 Рекреаційні міграції і переміщення людей на лікування здійснюються 

населенням добровільно, для відпочинку та з метою отримання недоступних за 

місцем проживання видів медичної допомоги. 

 Міграції, в залежності від кількості їх повторення, можна класифікувати як 

первинні, вторинні і ті, що відбуваються багаторазово. Окремими вченими 

відзначається певна ступінчастість багаторазових міграцій. Переселенці часто 

переміщаються спочатку з села в малі та середні міста, потім в центри регіонів, а 

згодом - в столиці або до інших великих мегаполісів. 

 Міграція може бути як законна, так і незаконна, нелегальна. Законна 

міграція – це в'їзд, транзитне пересування, тимчасове перебування або 

проживання людей на території держави, які здійснені відповідно до норм, 

визначених в його законодавстві. При незаконній міграції в'їзд на територію тієї 

чи іншої країни і перебування там, а також виїзд з неї іноземних громадян і осіб 

без громадянства проводиться з порушенням ними Порядку, встановленого 

законодавством даної держави. В нелегальній міграції потрібно виділяти три 

основних компоненти: незаконний в'їзд, незаконне перебування і незаконна 

трудова зайнятість [54]. В даний час до незаконних мігрантів в Україні відносять 

громадян країн, з якими встановлено візовий режим в'їзду - виїзду, в разі 

відсутності у них відповідної візи чи, якщо термін її дії закінчився. 
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 Мігранти займають на ринку праці ту нішу, яка, як правило, не користується 

привабливістю серед місцевого населення. У той же час, заробітна плата 

трудящих-мігрантів в країні вселення вище, ніж в державах їх виходу. Нелегальна 

трудова міграція, в певній мірі, призводить до дестабілізації ринків праці, так як 

робоча сила, в зазначеному випадку, продається за демпінговими цінами. 

Відбувається ухилення від сплати податків до бюджету країни перебування і 

державних зборів. Значні обсяги грошових коштів безконтрольно вивозяться 

іноземними робітниками за межі країни, в якій здійснюється трудова діяльність. 

Нелегальна міграція, до того ж, має значну кримінальну складову. 

 Нелегальна міграція обумовлюється також недостатнім контролем при 

перетині кордону громадянами країн, з якими Україна уклала угоди про візовий 

порядок в'їзду-виїзду, наявністю неузгодженості в нормативно-правових актах, 

що регулюють перетин кордону.  

 Підвищення дальності переміщень – одне з істотних відмінностей сучасних 

міграцій. Воно пов'язане з розвитком нових видів транспорту і, особливо, 

авіаційного. Згідно з сучасними науковими поглядами, зростаючі витрати на 

міграції людей повинні покриватися за рахунок відповідної вигоди від 

переселення [31, с.22]. 

 Міграції людей характеризуються величиною і напрямком міграційних 

потоків. У міграційній теорії міграційний потік означає сукупність переселень, що 

відбуваються в певний час в рамках тієї чи іншої територіальної системи. Він 

представляє не тільки статистично значущу величину, а й надзвичайно 

різноманітну спільність індивідуальних і групових переселень людей. Міграційні 

потоки можуть структуруватися в залежності від демографічних характеристик, 

освіти, статі, віку, етнічного складу переселенців, їх сімейного стану, професійної 

підготовки і т.д. 

 Міграційні потоки розрізняються також залежно від територіального 

розташування місць виходу і вселення мігрантів, а також від типів поселень 

вибуття і прибуття: (міська, сільська та сільсько-міська міграція) і за іншими 

підставами. 
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 Потоки мігрантів виділяють у напрямку руху: як вхідні та вихідні; за 

величиною (обсягом, потужності, масштабом): як нечисленні і численні. Вони 

досить різноманітні і специфічні, і не можуть не впливати на ситуацію як в 

приймаючих суспільствах, так і в суспільствах що віддають [11, с.6]. Різниця між 

величиною вхідних і вихідних потоків являє сальдо міграції. Сальдо може бути 

позитивним і негативним, що говорить, відповідно, про наявність міграційного 

приросту або убутку. 

 У векторні моделі, що входять до міграційних потоків, позначаються зі 

знаком плюс, а виходять - зі знаком мінус. Сукупний або загальний вектор 

міграції є рівнодіюча векторів окремих міграційних потоків. Його позитивне 

значення вказує на перевищення абсолютної величини, що входить до 

міграційних потоків, над її значенням в вихідних потоках. Знак мінус, навпаки, 

показує, що загальне число мігрантів, що відбувають більше, ніж кількість тих 

хто в’їжджає [107]. 

 До числа найважливіших з показників міграції також відносяться: обсяг, 

інтенсивність, напрямки, якісний склад потоків, а також організаційні форми або 

канали, фактори (об'єктивні, суб'єктивні) і мотиви. 

 На практиці, в якості кількісних характеристик міграцій, частіше за все, 

використовуються такі, як величина вхідних і вихідних міграційних потоків, їх 

сума або міграційний оборот (брутто міграція), різниця або сальдо (нетто 

міграція) та інші. Відносні величини позначених показників міграції, розраховані 

на 1000 або 10000 чоловік, дозволяють нівелювати вплив на даний показник 

чисельності населення тієї чи іншої території. Відносний оборот міграції дає 

уявлення про міграційну рухливості населення. 

 Коефіцієнт міграційної рухливості населення (Км.п.) розраховується за 

формулою:  

К м. п. =  М / 𝑁 заг.,   (1.1) 

де: М - загальне число випадків зміни місця проживання (міграційний 

оборот); N заг. - середньорічна чисельність населення всіх залучених в 

міграційний оборот територій. 
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 Ефективність міграцій є відношенням величини міграційного сальдо до 

загальної чисельності міграційних потоків, що входять і виходять. Відносне 

сальдо міграції і відносний оборот міграції можуть бути визначені і для окремих 

груп населення, як відношення суми (різниці) чисельності розглянутих когорт 

населення у вхідних і вихідних міграційних потоках до загальної чисельності 

населення приймаючої території. 

 Найбільш достовірну оцінку реальної потужності міжрегіональних міграцій 

дає коефіцієнт інтенсивності міжрайонних зв'язків (КІМЗ). Він представляє 

співвідношення частки тих хто прибули з даного району, в загальному потоці 

прибулих в район вселення, до частки чисельності населення району виходу 

мігрантів, в загальній чисельності населення всіх районів, які підтримують 

міграційні зв'язки з районом прибуття (вселення). 

 Середнє значення КІМЗ дорівнює одиниці. Якщо воно більше зазначеного 

значення, то це свідчить про підвищену інтенсивність міграційних зв'язків між 

двома розглянутими районами, з числа що беруть участь в міграційному обміні 

людьми. У тому випадку, коли величина названого коефіцієнта менше одиниці, 

навпаки, можна зробити висновок про те, що інтенсивність міграцій між 

територіями, для яких розрахований КІМЗ, нижча за середню. 

 Міграції населення складаються з окремих міграційних потоків. Тому їх 

механізми можна простежити, розглядаючи один окремий акт міграції. Для 

розкриття найважливіших аспектів даного явища, як справедливо зазначали 

багато вчених, необхідно виявити його передумови, об'єктивні і суб'єктивні 

чинники, мотиви, кількісні та якісні параметри, соціальні наслідки [181]. 

 На нашу думку, важливим компонентом прийняття і реалізації рішення про 

міграцію є стимул, пов'язаний з поліпшенням умов життя. Така можливість 

залежить від загальної обстановки в передбачуваних місцях вселення, а також від 

особливостей самої людини, тобто його віку, освіти, професії, стану здоров'я, 

конкретної життєвої ситуації. Стимулом міграції можуть бути і виграш в 

заробітній платі, і поліпшення життєвих умов, а також прагнення змінити свій 

соціальний статус. Істотний вплив на міграційну поведінку людей надають 
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традиції і суспільні установки, що склалися на конкретній території виходу 

мігрантів. 

 Одночасно існують фактори, які протидіють міграції, у вигляді труднощів 

переїзду на нове місце проживання, необхідність розриву з звичним середовищем, 

складності адаптації в новому місці, матеріальних витрат. Все це, разом з 

інформацією про можливості та перспективи влаштування на новому місці 

проживання, впливає на свідомість людини, формує його ставлення до міграції, 

оцінку її доцільності і ефективності. 

 У різних людей в одних і тих же умовах оцінка доцільності міграції буває 

різною. Залежно від особливостей особистості, структури інтересів і ціннісних 

установок різні індивіди неоднаково оцінюють перспективи переселення. Тобто, 

така оцінка завжди суб'єктивна. При цьому слід брати до уваги, що соціальна 

поведінка людей не завжди носить раціональний характер. Особливості 

особистості індивідів, які в одних і тих же умовах призводять до диференціації 

прийнятих рішень, можна розглядати в якості суб'єктивних факторів міграції [23, 

с.7]. 

 Будь який  індивідуальний або груповий акт міграції зумовлений 

конкретними умовами, факторами, причинами. Однозначного визначення і 

розмежування цих понять у міграційній літературі не існує. Умови – це всі 

компоненти довкілля. Навколишнє середовище людини може бути представлена 

як природна і соціальна. Оточуюче людину середовище об'єднується поняттям 

«умови життя». [27, с.67]. 

 Під фактором міграції мається на увазі вся сукупність соціальних умов, в 

яких протікає цей процес і, які роблять помітний вплив на його обсяг, 

інтенсивність, напрямки, канали та інші параметри [19, с.63]. Фактор є рушійною 

силою процесу міграції і може розглядатися в двох розрізах: і як фактор рівня 

(статики), і як фактор розвитку (динаміки). В такому розумінні фактори 

виступають детермінантою стану процесу міграції. Разом з тим, будучи 

об'єктивною реальністю, фактор існує не сам по собі, а у взаємодії з тим явищем, 

на яке він впливає, і тими умовами, в число яких він сам входить [27, с.68]. 
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 Існує багато класифікацій факторів міграції населення. Окремі вчені 

виділяють суб'єктивні і об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники поділяють на 

природні (територіальні відмінності в природних умовах), і громадські 

(територіальні відмінності в суспільних умовах). Встановлено градація факторів 

міграції на економічні, етнографічні, демографічні, природно-географічні, 

соціологічні, моральні, культурні, соціально-психологічні [27, с.62]. За 

механізмом дії вони розрізняються як чинники тяжіння і виштовхування. Автор 

роботи підтримує дане трактування факторів міграції. 

 Причиною міграції є те, що викликає конкретна дія – переселення людей. 

Поряд з об'єктивним моментом (то, що впливає), не меншу роль грає роль 

суб'єктивний момент (то, на що впливає) або людська мотивація. Це означає, що 

вплив факторів здійснюється не прямо, а опосередковано, через свідомість. Тому 

причина виступає проміжною ланка між фактором і явищем (переселенням). 

Мотиви переселення визначаються як конкретні, безпосередні причини. 

 Причину міграції можна також умовно назвати «суб'єктивним» фактором. 

Він залежить від індивідуальних особливостей мігранта, його ціннісної орієнтації 

і установок суспільства за основними життєвими позиціями, що формує його 

ставлення до потреб. 

 Про те, що в основі міграції лежать територіальні відмінності в умовах 

життя говорилося ще в літературі початку ХХ століття. Сучасні вчені з причиною 

міграції пов'язують: перепад рівнів «відчуття життя» в місцях виселення і 

осідання мігрантів; протиріччя між рівнем розвитку особистості або її потребами, 

і умовами їх задоволення в тій чи іншій місцевості. При міжнародній міграції її 

мотивація може бути різною, але вона, в значній мірі, обумовлена пошуками 

нового місця прикладання праці за межами країни постійного проживання [114]. 

 В результаті міграції відбувається розв'язання суперечності між реальними, 

соціально зумовленими потребами людини і ступенем їх задоволення. Однак, 

потреби з часом і зміною зовнішніх умов, ціннісних орієнтацій мігрантів і 

установок суспільства, трансформуються. Розширення потреб відбувається з 
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підвищенням рівня освіти і культури, а їх неповне задоволення впливає на 

прийняття рішення про міграцію [78, с.27]. 

 Задоволеність потенційних мігрантів умовами свого життя, з точки зору 

забезпечення їх потреб та інтересів, тісно пов'язана з якістю життя. Під якістю 

життя розуміється комплексна характеристика умов існування людини або 

сукупність життєвих цінностей, що характеризують види діяльності та 

споживання, задоволеність людей соціальними відносинами і навколишнім 

середовищем. 

o При її оцінці розглядається певна структура показників, яка включає в себе: 

o фінансово-економічні показники (національне багатство, рівень доходів і 

витрат населення, ціни та інфляцію); 

o показники матеріального добробуту (праця і зайнятість, житло та 

комунальне господарство, транспорт і зв'язок, і торгівлю побутове 

обслуговування, науково-технічний прогрес в галузях виробництва 

предметів споживання); 

o медичні та екологічні показники (охорона здоров'я, харчування, сім'я, 

екологія та навколишнє середовище); 

o показники духовного добробуту (освіта, культура, соціальне забезпечення, 

особиста безпека і злочинність, політична і громадська діяльність). 

 Таким чином, задоволеність як життя включає в себе 3 компоненти: 

•  задоволення трудових, соціальних, духовних, інтелектуальних та інших 

потреб; 

• задоволеність в умовах життя (природного і соціальному середовищі); 

• задоволеність в умовах праці, побуту, відпочинку. 

 Задоволеність відповідає основним видам діяльності і споживання людини: 

творчому, споживчому і особистому (сімейному) життю. Ступінь задоволеності 

якістю життя виражається в єдності її об'єктивної та суб'єктивної сторін. 

Об'єктивна сторона визначається комбінацією різних нормативних і фактичних 

показників трудової діяльності і споживання, за допомогою яких можна 

порівнювати ступінь задоволення науково обґрунтованих потреб людей. 
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Суб'єктивна – пов'язана із задоволенням особистих потреб індивідів і оцінкою 

кожною окремою людиною ступеня реалізації їх персональних уявлень про якість 

життя. 

 З метою порівняння якості життя на різних територіях використовуються 

кілька методичних підходів, обов'язковою умовою для яких, є забезпечення 

порівнянності економічних і соціальних індикаторів. У більшості випадків 

застосовується інтегральний індикатор якості життя, що включає в себе численні 

приватні індикатори. 

 Існує методика розрахунку інтегрального показника якості життя населення, 

як суми балів приватних показників, зведених до процентної шкали (або до 100 

бальної шкали) [56, с. 152-153]. 

 Математичне вираження відмінностей в якості життя в місцях виходу і 

вселення мігрантів може бути визначено наступною формулою:  

ЯЖ н >  ЯЖ к +  В переїзд  (1.2) 

де: ЯЖ н - якість життя в майбутньому (новому) місці проживання; ЯЖ к - 

якість життя в колишньому місці проживання; В переїзд. - витрати переміщення з 

колишнього в передбачуване місце проживання [48, с. 147]. 

 Автором наведеного математичного співвідношення висловлюється 

справедливе судження, що переїзд на нове місце проживання повинен 

забезпечити такі матеріальні можливості, які не тільки вищі за ті, які мали місце 

на території виходу, але і дозволяють компенсувати витрати на переселення. Від 

різниці в якості життя або стан соціально-економічної ситуації в цілому, залежить 

інтенсивність міграційного обміну між територіями. 

 Для того, щоб дослідити міграцію населення на досить високому рівні, 

необхідно встановити сутність і закономірності її розвитку в просторі і часі. Як 

відомо, міграція відбувається відповідно з певним алгоритмом. Його, як ми вже 

відзначали, не однаково представляли і представляють дослідники даного явища. 

 Одні з них відзначають, що міграційний процес, це – «що відбувається в 

певних просторово-часових рамках серія міграційних подій» [37, с.235]. Інші 

вважають, що міграційний процес, це – «сукупність міграційних подій, що 
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здійснюються одночасно в просторі і в часі» [37, с.102]. І між цими 

трактуваннями, на нашу думку, немає істотних відмінностей. З адміністративної 

точки зору міграційний процес являє комплекс стадій, які передбачають вибір 

місцевості різними соціальними групами, їх переселення і проживання, 

враховуючи економічні, політичні та соціальні умови. 

 Т.І. Заславською і Л.Л. Рибаковським в 1978 р була сформульована теорія 

щодо трьох стадійності процесу міграції та розроблено концептуальну модель 

стадіального розвитку процесів міграції населення. У моделі вибудувана ієрархія 

пріоритетності факторів для кожної стадії. Відповідно до неї міграційний процес 

проходить наступні етапи: 

o формування міграційної мобільності населення; 

o переселення; 

o адаптацію та облаштування. 

 Їм відповідає й інша інтерпретація змісту стадій міграційного процесу: 

«проектування міграцій - переміщення мігрантів - приживлюваність мігрантів» 

[53, с. 150]. 

Для наочного уявлення про єдиний акт міграції, як процесу добровільного, 

безповоротного переселення з одного населеного пункту А, в іншій - Б, автором 

цього дослідження, розроблена схематична мікромодель, яка приведена на рис. 

1.1. Перша, або підготовча стадія, являє собою процес формування міграційної 

мобільності населення. Друга, основна стадія, це - процес переселення людей. 

Третя, стадія полягає в проходженні адаптації та завершенні облаштування, що 

означає облаштування мігрантів на новому місці. 

На першій стадії міграційного процесу за рахунок накопичення протиріч 

між сформованим рівнем споживання і ступенем його задоволення, на 

колишньому місці проживання і, очікуваним при переїзді збільшенням в життєвих 

умовах стимулом, підвищується міграційна мобільність населення. Під впливом 

умов зовнішнього середовища на територіях виходу і вселення складаються 

об'єктивні фактори міграцій. За механізмом дії вони проявляють себе як фактори 

незадоволеності, що мають виштовхуюче значення, або як чинники привабливості 
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(чинники тяжіння). Зазначені об'єктивні чинники можуть проявлятися в різних 

співвідношеннях. 

 

А. Місце вибуття                                                       Б. Місце заселення 

 

 

 

 

 

 

Перша стадія: формування    Друга стадія:        Третя стадія: адаптація, 

міграційної мобільності         переселення          облаштування мігрантів 

населення                                  мігрантів 

 

 

Рис. 1.1. Мікромодель міграційного процесу 

Джерело: складене автором. 

 

Фактори тяжіння мають, як правило, економічний характер і можуть 

обумовлюватися як більш високими умовами життя на території, наміченої для 

переселення, так і політикою преференцій, що надаються при вирішенні будь-

яких цільових завдань державою або іншим замовником, що має на меті 

привернути додаткову робочу силу. Така політика надання пільг та переваг, 

наприклад, може здійснюватися при створенні нових виробництв в промисловості 

або агропромисловому комплексі, при освоєнні корисних територій і т.д. У цьому 

випадку фактор тяжіння грає роль регулятора і діє селективно, щодо тільки певної 

категорії населення, необхідної для вирішення поставлених завдань. 

Фактори виштовхування найчастіше виникають через погіршення 

політичної ситуації, посилення національної і релігійної нетерпимості та інших 

кризових проявів в неекономічній сфері. Тоді вони мають соціально - політичний 
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характер. Природні виштовхуючі чинники формуються і під впливом екологічних 

криз в місцях виходу мігрантів. В такому випадку мігрантів називають 

«екологічними біженцями». 

 До міграції людей можуть також підштовхнути техногенні катастрофи, 

стихійні природні явища та інші подібні причини. Та й сама міграція може 

сприяти розвитку або стримування міграційних процесів. Позитивна інформація, 

отримана від мігрантів, що виїхали раніше, відіграє роль позитивного зворотного 

зв'язку і підсилює процес переселення. Негативні дані, навпаки, призводять до 

зменшення масштабів виїзду на нову територію, з якої надійшла подібна 

інформація. На рішення про зміну місця проживання кожного окремого індивіда 

впливають і особистісні соціально-психологічні чинники. Однозначно виявити, 

які фактори визначають міграційний акт, дуже складно. Адже на першій стадії 

поряд з факторами, що формують установку на переселення, діють і притягують 

чинники, що визначають, куди конкретно, в яку країну (регіон) людина 

переселиться. 

 На другій стадії міграційного процесу відбувається розв'язання 

суперечності, що визначає мотивацію міграції, шляхом просторового 

переміщення людей з місця вибуття (колишнього проживання) А, в місце 

прибуття (вселення) Б. 

 Третьою стадією міграційного процесу є те наскільки мігранти адаптуються 

«приживаються» на новому місці. Приживлюваність – соціальне явище і 

тимчасової етап міграційного процесу. Іншими словами термін означає: по-перше, 

процес пристосування людини до нових умов життя; по-друге, пристосування 

умов життя до потреб людини.  

 Адаптація, як процес пристосування людини до нових для неї умов життя, 

двоїста за своєю природою, як двоїста і природа людини. З одного боку, це 

пристосування людини як живої істоти, а з іншого – як особистості, соціального 

суб'єкта. І в цьому сенсі адаптацію можна розділити на соціальну і біологічну. В 

адаптації мігрантів можна виділити три найбільш важливих види. 
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 Перший вид адаптації носить найбільш загальний характер і проявляється 

як пристосування мігранта до нової соціально-демографічного середовища того 

місця, куди він або вона прибуває. При цьому в змісті даного процесу 

спостерігається дуалізм. З одного боку, відбувається встановлення нових 

знайомств, родинних зв'язків, входження в інший соціум з його культурою, 

традиціями, менталітетом людей. З іншого - поступове ослаблення старих 

родинних, земляцьких, майнових та інших зв'язків. 

 Другий вид адаптації мігрантів виникає тоді, коли в результаті зміни місця 

проживання змінюється і соціально-економічний статус населеного пункту. 

Подібна адаптація необхідна при переселенні з селищ міського типу в середні і 

великі міста і тим більше, з сільської в міську місцевість. Відмінності в способі 

життя міських і сільських жителів ускладнюють адаптаційний процес. 

 Третій вид адаптації виникає в тому випадку, якщо процес переселення 

здійснюється між районами з різними природними умовами та територіальним 

розташуванням. Цей вид адаптації зазвичай називають біологічним або медико-

біологічним пристосуванням. Адаптація мігрантів в нових районах має дві 

сторони: пристосування до природного середовища і пристосування до 

територіального положення. В одному випадку відбувається медико-біологічна 

адаптація. Вона відбувається у формі акліматизації, природної імунізації; в 

іншому, адаптація до розташування району вселення представляє соціально-

психологічний процес. 

 Облаштування мігрантів проходить за кількома напрямками, але основне 

значення мають забезпечення житлом, працевлаштування, вирішення соціальних 

питань, в тому числі: отримання пенсій та допомог, продовження освітнього 

процесу учнями. В результаті його здійснення матеріальний рівень переселенців 

досягає рівня добробуту постійних жителів; тоді міграція, вважається успішною. 

 Різні вчені висловлюють різні один від одного думки про терміни 

приживлюваності мігрантів. Автору роботи ближче точка зору В.М. Моісеєнко, 

яка, використовуючи дані перепису населення 1926 і 1979 років, встановила, що 
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межі переходу мігрантів до складу постійного населення, як в минулому, так і в 

сьогоденні складають приблизно 10 років [74]. 

 Адаптація відбувається більш швидко при відповідній структурі населення, 

подібності соціально-економічної системи, спільності мовного і релігійного 

простору, близькості культур в місцях виходу і вселення мігрантів; наявності на 

території прибуття родичів або знайомих людей; надання допомоги в 

облаштуванні з боку держави, прийнятності кліматичних умов. При відсутності 

таких факторів час адаптації може затягуватися, а приживлюваність мігрантів 

значно знижується. 

 Час адаптації та облаштування мігрантів не завжди збігається і не є 

однаковим для різних груп переселенців. Відзначаються відмінності в їх адаптації 

за місцем вселення в залежності від освіти, віку, сімейного стану та інших 

особливостей. Багато досліджень показують, що у сімейних мігрантів 

приживлюваність вище, ніж у одинаків. Вихідці з населених пунктів своїх 

регіонів рідше повертаються назад або реемігрірують, ніж переселенці з більш 

далеких територій. 

 Про адаптацію мігрантів можна говорити в тому випадку, якщо в нових 

місцях відбувається не тільки адаптація і створення таких матеріальних умов, які 

відповідали б очікуванням колишніх переселенців, а й їх міграційна мобільність 

стає такою ж, як і у постійного населення (місцевих уродженців). Інакше може 

виникнути нове підвищення міграційної активності і наступити чергова міграція. 

Найбільша готовність до повторного переселення фіксується у мігрантів, які 

прожили на новому місці 2-3 роки після попередньої зміни місця проживання. 

Облік тривалості проживання переселенців важливий при оцінці ролі міграції в 

соціальному, демографічному і економічному розвитку території вселення, 

підготовці управлінських рішень [158]. 

 Однак, наведені характеристики стадій міграційного процесу більшою 

мірою характерні для добровільних міграцій. У кризових умовах міграції в 

значній мірі беруть вимушений характер, їх механізми істотно змінюються, 



57 
 
переважає стихійний характер переселення, мотивації міграції в значній мірі 

обумовлені політичними чинниками. 

 Розглядаючи розвиток процесів міграції населення, слід зазначити, що вони 

є історичною категорією і мають певну часову і просторову прив'язку. Міграційні 

процеси відображають адекватні кожному періоду розвитку суспільства 

інтенсивність, величину, головні напрямки, причини і наслідки просторових 

переміщень людей. Механізми їх розвитку схильні до трансформації в залежності 

від зміни, які зумовлюють дані процеси факторів. 

Незважаючи на різноманітність теоретичних підходів до визначення 

чинників міжнародної трудової міграції, визначальними факторами для 

мобільності кадрів в рамках ТНК є ті, що обґрунтовуються некласичною теорією 

міграції. З макроекономічної точки зору, неокласична економіка (М. Фрідман, П. 

Самуельсон) теоретично пояснює залежність міжнародної трудової міграції від 

економічного розвитку в умовах вільної конкуренції і досконалого ринку 

факторів виробництва. Відповідно до припущень даної теорії, трудова міграція є 

наслідком відмінностей в заробітній платі між країнами призначення та 

походження міграції, міжнародна мобільність робітників знаходиться під впливом 

ринкового механізму з мінімальним впливом інших факторних ринків, а держава 

може контролювати процес міжнародної трудової міграції через механізм 

регулювання ринків праці як в країнах походження, так і призначення міграції 

[90], однак вона не повинна створювати неринкових інституційних перепон для 

переміщення робітників. 

Мікроекономічний погляд на неокласичну теорію (модель індивідуального 

вибору – М. Тодаро, Л. Маружко) виходить з таких припущень: 1) індивідууми 

діють раціонально, оскільки вони співставили виграш і витрати від міграції і 

прийшли до висновку, що міграція принесе їм чистий виграш, який буде вищим в 

країні призначення порівняно з країною походження, 2) мігранти оцінюють чисті 

прибутки в кожному майбутньому періоді через аналіз доходів і можливість їх 

мультиплікації при ймовірності отримання роботи в країні призначення для 

отримання потенційних доходів в країні призначення [72], 3) міграційна політика 
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в країнах походження та призначення міграції може впливати на раціональні 

очікування і, як наслідок, на масштаби міграційних потоків [90]. 

В тому разі, коли неокласична теорія не є здатною пояснити певні аспекти 

трудової міграції, для її теоретичного обґрунтування варто звернутись до 

теоретичної моделі соціального капіталу. Дана теоретична модель пояснює 

міжнародну міграцію через презентацію концепції міграційних мереж. 

Міжнародна міграція зростає доки міграційні зв'язки є достатньо широкими, для 

того, щоб люди, які бажають іммігрувати в країну, могли зробити це без будь-

яких складностей. Кореляція між відмінністю в заробітній платі або рівнем 

зайнятості та міграцією не є явною (що відрізняє дану теорію від неокласичної). 

Контролювати міграцію в рамках даного підходу є складно, оскільки міграційні 

мережі створюються поза межами країни і виникають незалежно від заходів 

державної міграційної політики [81].  

Підсумовуючи вищенаведене, ми можемо дійти висновку, що міжнародна 

мобільність кадрів в рамках ТНК, які є більшою мірою схильними до ринкового 

механізму саморегулювання, найкращим чином обґрунтовується неокласичною 

концепцією раціонального вибору мігранта, однак міграційні дослідження 

обов’язково повинні враховувати аспект трансдисциплінарності у вивченні 

міграційних переміщень. 

 

1.3. Детермінанти мобільності людських ресурсів ТНК в умовах 

економічної глобалізації 

 

В трудовій мобільності як об’єкті соціально-економічного пізнання можна 

вичленити такі детермінанти, як причини, фактори і мотиви. «Під причиною 

розуміється комплекс об’єктивних і суб’єктивних умов, взаємодія яких породжує 

даний соціально-економічний процес; під факторами – умови, які самі по собі не 

породжують даний процес, але впливаючи на нього в тому чи іншому напряму 

обумовлюють його певний кількісний рівень, а мотиви формуються як 
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відображення в свідомості людини процесу задоволення різносторонніх, мінливих 

потреб, які розвиваються і, як наслідок, – пояснюють всі дії людини» [10, c. 57]   

Трудова мобільність може приймати чи організаційну форму, що носить 

планово-керований характер, чи неорганізовану – спонтанну. Причиною 

організованих переміщень може бути по-перше, виробнича необхідність, по-

друге, регульована трудова мобільність працівників, в основі якої лежить 

принцип “затримки” співробітників, які є людськими ресурсами для 

підприємства, і “дозволу залишити” підприємство тим працівникам, які таким 

ресурсом не є. В цих випадках регулювання трудової мобільності організовується 

враховуючи особисті інтереси працівників і задачі організації. Неорганізовані 

форми трудової мобільності виникають за бажанням самих працівників і не 

регулюються керівництвом компанії. Причинами даного виду трудових 

переміщень є, здебільшого, невміння і нерозуміння керівництвом важливості 

проблеми регулювання трудової мобільності [139].  

 На думку деяких науковців, зокрема Ю.Г. Одегова, В.Б. Бичкіна, К.Л. 

Андреева умовами, що породжують трудові переміщення є, в першу чергу, 

фактори розвитку світового виробництва або «фактори ТНК», куди входить 

розширення, автоматизація, модернізація, підвищення рівня механізації та 

реконструкція виробництва. Такі зміни, на нашу думку, обумовлюють 

необхідність перерозподілу робочої сили між організаціями, що породжує 

найрізноманітніші переміщення при одночасній зміні як змісту та умов праці, так 

і спеціальності та кваліфікації робітників.  

Також, трудові переміщення можливі через недоліки в системі оплати праці 

і матеріального заохочення працівників. Це обумовлює пошук таких місць праці, 

на яких оплата відповідає затраченим силам і орієнтована на кінцевий результат. 

Наявність конфліктних ситуацій теж можна сюди віднести, які у зв’язку з 

переходом вирішуються просто й ефективно [33, c. 110].      

Таким чином, на нашу думку, трудова мобільність є результатом взаємодії 

різноманітних факторів, які мають як економічно-соціальний, так і персональний 

аспекти. При неорганізованих трудових переміщеннях між компаніями 
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соціальний аспект сигналізує про певні проблеми в організації. Якщо ці проблеми 

зневажати, то це буде загрожувати міжнародній корпорації низькою дисципліною, 

марнотратством фонду заробітної плати, падінням виробничої діяльності, та інше. 

Персональний аспект трудових переміщень пов'язаний з індивідуальними 

особливостями кожного робітника, його або її мотивації або сімейними 

обставинам. 

Мотиви неорганізованої трудової мобільності є внутрішніми 

спонукальними силами, що змушують робітника приймати рішення залишити 

організацію. Вони відображають суб’єктивне уявлення різних груп співробітників 

про їх потреби і інтереси, задоволення яких для них в даний момент є життєво 

необхідним [185]. У зв’язку з цим, неорганізована трудова мобільність з  точки 

зору соціальної поведінки людини може бути представлена у наступній формі: 

потреби – інтереси – мотиви [13, c. 37].  

Потреба – є тією рушійною силою, яка сформувавшись під впливом різних 

об’єктивних факторів, змушує людей діяти, тобто виробляти матеріальні, 

соціальні і духовні блага. Усвідомлення своїх потреб людиною можна визначити 

як «інтерес», відповідно до яких і будується його або її соціальна поведінка, що 

націлена на реалізацію свої бажань. А мотивом поведінки людини буде його або її 

пояснення цілей тих або інших дій. Таким чином, на емпіричному рівні в поняття 

мотиву неорганізованих трудових переміщень вкладається те, як працівник 

пояснює той факт, що він або вона залишає організацію [127]. 

       Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури вказує на велику кількість 

досліджень, які направлені на вивчення структури мотивів спонтанного 

звільнення працівників за їх особистим бажанням. На нашу думку,                     

Е.Г. Антосенков [13, c. 168] дуже вдало згрупував в структуру варіативність 

мотивів спонтанного звільнення в міжнародних корпораціях: 

o професійно-кваліфікаційні мотиви, що пояснюють відношення до професії, 

до відповідності роботи спеціальності чи рівню кваліфікації, до перспектив 

підвищення кваліфікації, що дають оцінку ступеню різноманітності роботи; 
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o мотиви, що пов’язані з організацією виробництва і праці, до яких 

відносяться відношення до режиму змінності, напруженість норм, 

ритмічності роботи, наявності простоїв, понаднормових робіт, тощо; 

o мотиви, що пов’язані з умовами праці, до яких відносяться оцінки фізичної 

важкості, нервової напруженості, шкідливості роботи для здоров’я людини;    

o особисті мотиви, що включають в себе мотиви пов’язані зі станом здоров’я 

працівника, його або її сімейний стан, планами навчання та іншими 

життєвими планами; 

o мотиви, що пов’язані з рівнем життя працівника, що пояснюють відношення 

до рівня і організації заробітної платні, забезпеченості житлом, дитячими 

закладами, віддаленістю житла від місця роботи, організацією громадським 

харчуванням, тощо; 

o мотиви, що відображують відношення в колективі.     

       Рішення залишити компанію рідко здійснюється під впливом лише одного 

мотиву. Як правило це результат полімотиваційного впливу з пріорітетом одного 

або декількох мотивів [35, c. 17]. Проте їх суть зводиться до причин розбіжності 

інтересів окремого працівника і компанії. 

       Отже, особисте незадоволення працівників займаними робочими місцями 

провокує їх до пошуку нових місць праці, що більш повноцінно задовольняють їх 

особисті потреби. Проте не завжди бажання змінити робоче місце стає реальністю 

в силу існування об’єктивних і суб’єктивних факторів, що перешкоджають і 

роблять неможливим трудові переміщення.  

       До об’єктивних факторів, що мають зовнішній характер походження 

відносяться: 

o Відсутність вакантних місць з характеристиками, які відповідають потребам 

працівника.  

o Недостатня свобода вибору нового місця роботи, яка найчастіше виникає в 

результаті виникнення штучних обмежень зі сторони адміністрації при 

переході працівника в іншу організацію.  
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o Превалювання витрат над очікуваннями на новому робочому місці. Будь-

яке переміщення в виробничій сфері потребує від працівника певних 

витрат, які можуть бути настільки значними, що працівник вважатиме 

невигідним змінювати місце роботи. Прикладом може виступати випадок, 

коли нове місце роботи знаходиться на значно більшій відстані від місця 

проживання ніж колишнє, що потребує великих витрат часу та коштів на 

щоденні поїздки на роботу і додому.  

o Недостатня інформованість про наявність вакантних місць і їх 

характеристик. Даний фактор може ускладнювати трудові переміщення у 

випадку, якщо роботодавець приймає рішення не афішувати ту чи іншу 

вакансію, або через технічну неграмотність певної верстви населення.  

       До суб’єктивних факторів, що ускладнюють трудові переміщення належать: 

• Невідповідність освіти і рівня кваліфікації працівника потребам більш 

привабливих робочих місць праці. Профіль освіти і кваліфікації визначає 

амплітуду можливостей вибору трудової діяльності. Дуже часто 

спеціалістам вузького профілю досить важко знайти гідне робоче місце, ніж 

працівникам, що мають багатопрофільну освіту.   

• Вік. Зазвичай у роботодавців превалює думка про зниження адаптивних 

здібностей людини, посиленні інертності та консерватизму з віком. У 

зв’язку з цим, при наявності численних претендентів на одне робоче місце 

при всіх рівних умовах перевага надається більш молодим кандидатам. 

• Стать. Кваліфікаційна потреба робочих місць, а іноді і гендерні стереотипи, 

достатньо часто ускладнюють трудові переміщення жінок в силу їх 

біологічної функції дітонародження і особистих якостей.  

• Принципове відношення до роботи і прив’язаність до трудового колективу. 

Існує певний тип людей, які не залишають свою роботу навіть при 

погіршенні соціально-економічних умов. Причина подібної поведінки, як 

правило, лежить в наданні окремими працівниками різних цінностей 

стабільній роботі на підприємстві: у звичному трудовому колективі, 

надбанні нових знайомств, опануванню нових професій і т.д., в свою чергу, 
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це позначиться на оцінці труднощів і витрат, пов’язаних з трудовими 

переміщеннями. У зв’язку з цим, стосовно трудової мобільності можна 

виділити два типи особистостей: потенційно схильних до мобільної 

поведінки і тих, які схильні до стабільної поведінки [131].      

 Т.І. Заславська вдало резюмує думку Т. Кіноя кажучи, що: «Потенційно не 

мобільна особистість побоюється будь-яких змін і схильна перебільшувати 

труднощі, пов’язані зі зміною місця роботи. І навпаки, потенційно мобільна 

особистість, яка вбачає благо у самому факті зміни праці, нерідко недооцінює 

реальні труднощі і можливі складнощі переходу» [20, c. 20]. Таким чином, деякі 

працівники не змінюють робочого місця навіть маючи хорошу змогу перейти на 

краще ймовірно в усіх відношеннях, місце праці, а інші іноді переходить на місця, 

які деякою мірою поступаються колишнім місцям праці. 

 З точки зору регулювання процесу трудової мобільності в ТНК вище 

представлені фактори можна згрупувати в три групи, а саме: 

o фактори, що з’являються на самому підприємстві (умови праці, 

величина заробітної плати, соціально-психологічний клімат в 

трудовому колективі, перспектива професійного росту і так далі); 

o фактори особистого характеру (вік працівників, рівень їх освіти, 

досвід роботи і так далі); 

o зовнішні фактори по відношенню до підприємства (воєнні конфлікти, 

економічна ситуація в країні або в регіоні, створення нових 

підприємств, сімейні обставини, тощо). 

Представлені фактори є динамічними, отже, в той чи інший момент часу 

вони можуть мати різний вплив на процес трудової мобільності. Тому, в кожній із 

виділених груп фактори можуть бути диференційовані по силі і характеру їх 

впливу на рух робітників.  

В даний час відбулась переоцінка наслідків неорганізованих переміщень. 

Вважається, що вони можуть мати як позитивний так і негативний характер на 

діяльність міжнародних корпорацій [64]. Позитивні наслідки полягають в тому, 

що трудова мобільність дозволяє працівникам задовольняти свої інтереси і 
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потреби, при цьому у підприємств з’являється можливість забезпечення системи 

робочих місць найбільш підходящим кандидатом. Негативним моментом є 

достатньо великі економічні і соціальні збитки, що пов’язані як з прямими 

витратами, а саме з втратою прибутку від невиробленого продукту; так і 

непрямими: витрати на пошук, наймання, навчання та адаптації нових 

працівників. У зв’язку з цим, процес спонтанного змінення персонального складу 

робітників в організації вимагає регулювання, для чого необхідно мати 

інструменти оцінки і аналізу руху співробітників [173].   

 Одним з найважливіших показників, який характеризує ступінь охоплення 

працівників неорганізованою формою трудових переміщень в ТНК є коефіцієнт 

плинності кадрів, який вимірюється в долях одиниці і в процентах. Даний 

коефіцієнт розраховується як відношення числа працівників, які залишили 

організацію за своїм бажанням і за дисциплінарне порушення до 

середньооблікового складу робітників підприємства за певний період [32]: 

Кп.к. = Рв / Р * 100, де   (1.3) 

       Кп.к – коефіцієнт плинності кадрів; 

       Рв – численність працівників, які були звільнені за особистим бажанням і в 

результаті дисциплінарного порушення; 

       Р – середньооблікова численність працівників. 

 В різних секторах ринку і в залежності від того, розвивається підприємство 

чи знаходиться в фазі відносної стабільності, нормативний показник даного 

коефіцієнта буде мати різний відсоток. Зазвичай, нормальною плинністю кадрів 

вважається плинність 8-10% в рік для великих промислових підприємств, ТНК. 

Варто зазначити, що для невеликих організацій цей показник дещо менший: 3-5% 

[52, c. 21]. 

 На нашу думку, «сучасний співробітник» не приймає авторитарності, 

жорсткого контролю, загрози покарання. Він прагне мислити як власник, 

приймати участь в житті компанії, приймати рішення і брати на себе 

відповідальність.  
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 Беручи до уваги даний факт, пріоритетне значення набуває не стільки 

залучення кваліфікованих спеціалістів (ринок праці висококласних спеціалістів 

доволі вузький), скільки утримання персоналу, які є ресурсом для компанії. 

Важливою частиною оцінки ефективності цієї процедури є управління їх 

неорганізованими трудовими переміщеннями.  

 Існує практика деяких ТНК при якій спонтанне звільнення за власним 

бажанням з підприємства розглядається як неминуче зло; в них регулярно 

проводяться звільнення співробітників, скорочення штату, урізання бюджету. 

Проте різниця між керованою і некерованою трудовою мобільністю саме і 

полягає в тому, що витрати на останню невиправдано високі [12]. Між тим, 

даного явища можна уникнути. Експерти з Saratoga Institute вважають, що заміна 

одного співробітника середньої ланки приблизно співрозмірна сумі, що рівна 

двом його або її річним ставкам [34]. Якщо зменшити рівень спонтанних трудових 

переміщень і тим самим скоротити дану статтю витрат, то заощаджені гроші 

можуть бути направлені на програми утримання працівників, підвищення розміру 

премій або на модернізацію виробництва. Подібна політика навіть якщо була б 

застосована частково, дозволила б відчутно заощадити кошти компанії. Проте, 

поки бюджети по управлінню людськими ресурсами формуються по витратному 

принципу, топ-менеджери не зацікавлені в розробці такої стратегії. Принципово 

важливим є впровадження системи показників, які регулярно відстежуються, 

піддаються аналізу і надаються членам керуючої команди для прийняття 

грамотних рішень.  

 На нашу думку, служби по управлінню персоналом в реальному житті рідко 

враховують повну суму витрат на заміщення. Між тим, витрати можна порівняти 

з айсбергом, де видима частина складає лише одну десяту частину від неї. 

Порівняємо витрати пов’язані з роботою «старого» співробітника та залученням 

нового по статтям витрат. «Старий» співробітник потребує: заробітну плату і 

бонуси, оплату відпустки і виплату пільг, що наявні у працівника. Витрати на 

нового працівника включають: подачу оголошення про вакансію чи оплата послуг 

рекрутингового агентства, проведення інтерв’ю, оцінку перевірку рекомендацій, 
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заробітну плату, витрати, що пов’язані з адаптацією, навчанням, - зниженням 

виробництва через погіршення психологічного клімату в колективі. Крім суто 

матеріальних витрат підприємство зазнає і соціально-психологічних збитків, що 

пов’язані з втратою бази знань, трудового потенціалу і людських ресурсів, а 

також з можливою втратою клієнтів, тощо [85].       

 Найбільш дорого для ТНК обходиться заміна топ-менеджерів (а іноді і всієї 

команди керівників першої ланки). Це пояснюється не тільки високим рівнем 

заробітної плати співробітників даного рівня. Важливу роль відіграють складнощі 

підбору в умовах вкрай вузького ринку і втрата носіїв корпоративної культури і 

стилю управління. Тут сума тільки видимих витрат зазвичай в два і більше разів 

вище ніж оплата праці працюючого топ-менеджера [146].    

 Із всього сказаного стає зрозуміло, наскільки важливим є моніторинг 

неорганізованого характеру трудової мобільності для прийняття управлінських 

рішень.    

 В передових компаніях застосовується такий показник плинності 

працівників, як рівень «приживлюваності» нових співробітників. Він 

вираховується в двох варіантах:  

Абсолютна кількість працівників, які були звільнені за звітний рік з 

досвідом роботи менше ніж 1 рік (з аналізом причин). 

Відносний показник:  

1 –  А/(В + С) , де   (1.4) 

А – кількість працівників, що були звільнені протягом звітного року і що мають 

досвід роботи менше ніж 1 рік; 

В – кількість працівників, що мали на кінець року досвід роботи менше 1 року;  

С – кількість працівників, що були звільнені протягом звітного року зі стажем 

роботи менше ніж 1 рік. 

 Норматив плинності як правило відрізняється для компаній різних галузей, 

специфіки і управлінської культури. Так в ТНК що працюють в сфері швидкого 

харчування нормативний показник може дорівнювати 50%. В компаніях сфери 

високих технологій, де основною конкурентною перевагою є людський капітал 



67 
 
ситуація зовсім інша – тут звільнення одного спеціаліста може бути катастрофою 

[34]. Тому найбільш ефективно виробити власні нормативи планової плинності з 

врахуванням особливості галузі і досвіду роботи ТНК. Ці стандарти є орієнтирами 

при прийнятті управлінських рішень [70].   

 Моніторинг неорганізованої трудової мобільності і впровадження програм 

по зменшенню кількості непланових звільнень дозволяє підвищити ефективність 

бізнесу, впровадити проактивну політику у відношенні персоналу і стати одним із 

найпривабливішим роботодавцем на ринку праці [84].   

 Для ТНК небажаний як надлишковий рівень спонтанних трудових 

переміщень, так і знижений. В першому випадку це може призводити до 

дестабілізації трудового колективу, несприятливому психологічному клімату, 

підвищенню витрат на пошук і підбір працівників, їх навчання та адаптацію. З 

іншого боку знижений рівень трудових переміщень сприяє старінню колективу, 

стримуванню відновлення якісного складу працівників організації. Так як для 

багатьох структурних підрозділів підприємства інноваційного характеру 

відновлення людських ресурсів є життєво необхідним. Нові працівники, що 

приходять в ТНК привносять в роботу оригінальні ідеї, технології, підходи, що в 

свою чергу сприяє росту ефективності бізнесу [125]. 

 Високий процент неорганізованої мобільності працівників майже завжди 

вказує на серйозні недоліки в адміністративній діяльності організації. Це свого 

роду індикатор неблагополуччя. Проте і низький рівень трудових переміщень 

служить сигналом для прийняття заходів. Останній може означати, що до 

працівників пред’являють занижені вимоги, при яких вони працюють упівсили 

[175].     

 При аналізі процесів неорганізованих трудових переміщень поряд з 

реальними або фактичними трудовими переміщеннями, треба приділяти належну 

увагу потенційним. Даний вид мобільності відноситься до категорії людей, які ще 

не звільнились з підприємства, але вже вирішили і мають бажання змінити місце 

праці. 
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 Як вже зазначалось вище, окрім суб’єктивного наміру працівника змінити 

робоче місце існують фактори, які перешкоджають і роблять неможливим трудові 

переміщення. У зв’язку з цим, потенційна трудова мобільність не завжди стає 

реальною. Проте вона представляє собою початкову стадію процесу руху 

працівників. Від її розвитку залежить інтенсивність і розмір реальних спонтанних 

трудових переміщень.  

 Дж. Наапіт і С. Гошал пропонують визначати рівень потенційної плинності 

на основі відомостей, отриманих за допомогою анкетування співробітників. 

Відношення числа працівників, які бажають залишити організацію згідно анкети, 

до числа опитаних респондентів є коефіцієнтом потенційних трудових 

переміщень неорганізованого характеру [155].       

 Моніторинг представлених вище показників дозволяє відстежити і 

прогнозувати трудову мобільність. Проте з регулятивної точки зору важливі не 

тільки статистичні показники руху працівників, але і причини, через які люди 

залишають організації. Особливо це стосується тих ТНК,  які приділяють велику 

увагу формуванню людського капіталу, де втрата людських ресурсів особливо 

позначається на ефективній діяльності корпорації.  

 Данні про причини неорганізованих трудових переміщень можна отримати 

на основі аналізу думки працівників, що виявлена шляхом їх анкетування і/або 

інтерв’ювання. Данні дослідження повинні охоплювати достатньо велике коло 

питань, що стосуються різних аспектів задоволення роботою, мотиваційної 

структури трудового колективу і т.д. Раціонально побудувати систему 

моніторингу отримання зазначених вище аспектів, на наш погляд, можна за 

допомогою збору думки працівників при прийомі, звільненні, а також проводячи 

регулярні опитування співробітників підприємства.  

 Причинами того, що працівники залишають підприємство називають 

найбільш розповсюджені в даній організації причини звільнення працівників, які 

умовно діляться на три основні групи: 

• пов’язані з сімейно-побутовими обставинами; 

• з незадоволенням працівників умовами праці і побуту; 
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• з порушенням трудової дисципліни [165]. 

 Причинами звільнень, що обумовлені незадоволеністю тісно пов’язані з 

факторами неорганізованого характеру трудової мобільності, під якими 

розуміються умови праці і побуту працівників (зміст і організація праці, система 

матеріального і морального стимулювання, організація виробництва і управління, 

взаємовідносини в колективі, система професійного росту, забезпечення житлом, 

санітарно-гігієнічні умови праці і т.д.). Мотиви звільнення є відображенням його 

причин у свідомості працівників, які встановлюються в процесі бесіди зі 

звільненими.  

 Причини того, що працівники залишають підприємства пов’язані з 

незадоволеністю, на нашу думку, можна підрозділити на декілька груп:  

o професійно-кваліфікаційні; 

o організація і умови праці;  

o особисті; 

o рівень задоволеності матеріальними благами; 

o відносини в колективі, тощо. 

 В сучасних транснаціональних корпораціях найбільш розповсюдженими 

причинами неорганізованого характеру звільнення працівників є: 

1. незадоволення умовами праці і режимом роботи (цей фактор був і 

залишається причиною конфліктів між роботодавцем і найманим 

робітником); 

2. низька заробітна плата; 

3. відсутність соціальних гарантій: чим нижчий соціальний захист працівника, 

тим більш вагомим для нього є фактор соціальних гарантій; 

4. несприятливий клімат в колективі, інтриги, конфлікти (з колегами і/або з 

безпосереднім керівником); 

5. погана організація праці, не налагоджені бізнес-процеси; 

6. відсутність системи адаптації; даний фактор призводить до того, що нові 

працівники (в першу чергу стосується молодих спеціалісті) вирішують 

звільнитися з підприємства; 
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7. незадоволення відношенням керівника компанії к підлеглим; 

8. сімейні проблеми, стан здоров’я;   

9. монотонність праці, емоційна виснаженість;  

10. відсутність у працівників причетності до компанії (стає причиною того, що 

працівники залишають підприємство у разі поєднання з іншими 

негативними факторами, в першу чергу з незадоволеністю умовами праці і 

низькою заробітною платнею); 

11. розбіжність цінностей стає причиною звільнення за власним бажанням, 

якщо в компанії є акцент на командну роботу [35]. 

 Аналіз причин спонтанного звільнення за особистим бажанням працівників 

з організації дозволяє внести відповідні зміни в діяльність компанії, що в свою 

чергу, спричиняє не тільки до зниження неорганізованих трудових переміщень 

персоналу, але і до збільшення ефективності діяльності кожного окремого 

працівника і організації в цілому. Дані зміни можуть мати:  

• організаційний характер, що пов'язаний з вдосконаленням системи прийому 

і звільнення працівників, їх професійним розвитком і просуванням, тощо; 

• техніко-економічний характер, для якого характерно покращення умов 

праці, вдосконалення системи монетарного і немонетарного стимулювання, 

зміни політики в питаннях організації і управління виробництвом; 

• соціально-психологічний характер, що полягає у створенні позитивних 

взаємовідносин в колективі, вдосконаленні стилів керівництва, формуванні 

корпоративної культури, проведені програм адаптації для нещодавно 

прийнятих працівників і т.д. 

 Таким чином, трудова мобільність, підсумовує Хуселід, є однією з форм 

соціальної мобільності і представляє собою сукупність переміщень індивідів між 

місцями праці, що не залежать від потреб працівників, внутрішньо організаційних 

способів регулювання, законів попиту і пропозиції на ринку праці, що 

знаходяться під впливом соціально-економічних процесів [118].   

 Ми вважаємо, що в основі трудової мобільності лежить невідповідність між 

робочим місцем і працівником, що його займає. Якщо дана невідповідність не 
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знайде вирішення всередині компанії, то пошук виходу з даної ситуації вийде за її 

межі. В такому разі ми можемо говорити про неорганізований характер 

протікання трудової мобільності, наслідки якої, в свою чергу, впливають на 

трудовий потенціал ТНК. 

 У зв’язку з цим, в даний час відбувається переосмислення стратегії 

управління трудовою мобільністю. Головним її напрямом стає формування 

регульованої системи мобільності при збереженні колишніх пріоритетів: 

підвищення стабільності складу працівників, які представляють собою людський 

ресурс для підприємства і зниження їх неорганізованих трудових переміщень. 

Регулювання трудової мобільності в ТНК дозволяє підвищити його трудовий 

потенціал шляхом збільшення «віддачи» від трудових потенціалів працівників і 

зведення до мінімуму їх рухливості в неорганізованих формах.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

 Трудова мобільність в ТНК є переміщенням працівників між місцями 

працевлаштування в межах та поза межами компанії залежно від внутрішніх 

організаційних способів регулювання, стану організаційного середовища, а також 

факторів екстернального середовища. Метою діяльності працівника є 

максимізація вигод, що можуть бути отриманами від працевлаштування, що, 

водночас, може корелювати зі зростаючими вигодами для ТНК, де є 

працевлаштованим робітник. Працівник повинен розглядатись не лише як 

факторний ресурс, здатний до виробничої діяльності, але і той, що має унікальні 

знання та навики. Обов’язково потрібен індивідуальний підхід до кожного, в 

контексті співпадіння інтересів організації і працівника. Незадоволеність 

працівникам умовами праці є одним із визначальних мотивів міжнародної 

плинності кадрів. Для ТНК формування внутрішньо корпоративного ринку праці 

надає низку переваг: оптимальніше залучення робітників при розширенні 

діяльності афілійованих структур, можливість переміщення робітників між 

підрозділами у випадку тимчасового погіршення кон’юнктури на певному ринку 
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(що дозволяє зберегти трудовий потенціал навіть у часи економічного спаду),  

зменшення витрат на пошук нових та звільнення старих працівників міжнародних 

корпорацій.  

 Міжнародна трудова міграція в рамках ТНК обумовлюється складною 

системою взаємодії інтересів всіх учасників процесу міжнародної трудової 

міграції, в тому числі робітників (трудових мігрантів) та роботодавців в країні 

призначення (ТНК). Для робітника ТНК визначальним стимулом міжнародної 

мобільності виступає бажання покращення соціально-економічного стану його 

самого та членів його родини, незалежно від основної причини виїзду за кордон. 

Незважаючи на наявність численних пояснень міжнародної трудової міграції в 

науковій літературі, на нашу думку, міжнародна мобільність кадрів в ТНК в 

більшості випадків пояснюється неокласичною концепцією, з урахуванням 

трансдисциплінарного підходу до вивчення міграційних процесів. Основна суть 

неокласичної економічної теорії полягає в тому, що кожна особистість слідує 

певній цілі, і вільна обрати найпростіші і найефективніші інструменти і методи 

досягнення поставленої мети незалежно від етичних, політичних чи будь-яких 

інших міркувань; тобто індивід прагне до раціоналізації в своїх діях і досягнення 

цілей в найкоротший термін з максимальною вигодою для себе. Неокласичною 

концепцією раціонального вибору найкраще пояснює міжнародну мобільність 

кадрів в рамках ТНК, оскільки міжнародні корпорації є більшою мірою 

схильними до ринкового механізму саморегулювання, використовуючи 

внутрішньокорпоративний ринок робочої сили в якості інструменту оптимізації 

затрат на оплату праці, отримуючи за рахунок цього можливість підвищення своєї 

міжнародної конкурентоздатності.   

 Система регулювання процесу трудової міграції в рамках ТНК є симбіоз 

ендогенних стратегій розвитку міжнародних корпорацій та екзогенних факторів 

впливу на економічну діяльність підприємства. Дані чинники є динамічними і по 

різному впливають на міграційну мобільність, як по силі, так і за характером 

ефектів. Для сучасних ТНК вагомого значення набуває пріоритетне утримання 

кваліфікованих працівників, а не масштабне залучення нових робітників, оскільки 



73 
 
висока частка неорганізованої мобільності працівників може вказувати на 

серйозні недоліки в адміністративній діяльності ТНК. Вносячи організаційні, 

техніко-економічні, соціально-психологічні зміни в управління, ТНК можуть 

зменшити такі трудові переміщення, тим самим збільшуючи ефективність 

використання кадрового потенціалу.  

 В даний час в регулюванні міжнародної трудової мобільності намітилася 

тенденція зміни щодо вимог до працівника. Сучасні ТНК в динамічному і 

конкуруючому бізнес-середовищі вимагають нових якостей працівника: перш за 

все його адаптивності і гнучкості тобто готовності до освоєння змін; необхідна 

також нова система ціннісних орієнтацій – вміння орієнтуватися у великому 

діапазоні професій і спеціальностей, здатність і бажання до їх освоєння; а також 

прагнення до досягнення успіху, що є напевне, основною вимогою. Все це 

вимагає розробки комплексу заходів, який повинен спиратися на перетворення в 

сфері прикладання праці, формування індивідуально-корпоративного сектора 

економіки, безперервної освіти. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в таких 

наукових працях: [42; 43; 45;47]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ МОБІЛЬНОСТІ 

ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ТНК 

 

2.1. Сучасна сегментація та ключеві тенденції транснаціоналізації 

міжнародного ринку праці 

 

 Мобільність робочих місць в умовах глобалізації багато в чому 

визначається готовністю конкретних національних економік приймати у себе 

іноземний фінансовий чи матеріальний капітал. Але навіть в умовах 

інвестиційного голоду багато держав не готові повністю відкрити свої національні 

ринки для зарубіжних інвесторів, або самі багатонаціональні компанії не 

ризикують здійснювати повний виробничий цикл на території приймаючих країн. 

Це породжує різноманіття форм іноземної присутності в економіці окремих країн 

і регіонів світу, так само як і варіативність способів створення нових робочих 

місць [135]. 

 В переважній більшості вихід ТНК на зарубіжні ринки пов'язаний з їх 

прагненням зниження витрат виробничого процесу та отримання надприбутків за 

рахунок, перш за все, використання дешевої праці та інших ресурсів. Мотив 

використання більш дешевої праці в науковій літературі все частіше позначається 

терміном «міжнародний аутсорсинг», проте не всі дії великих компаній з 

перенесення виробничих потужностей (і, отже, робочих місць) за кордон слід 

трактувати таким чином [112]. 

 У теоретико-методологічному плані слід розмежовувати поняття 

«міжнародний аутсорсинг» або «офшоринг» і «прямі іноземні інвестиції (ПІІ)» як 

процеси, тісно пов'язані з мобільністю трудових ресурсів і створенням нових 

робочих місць у рамках окремих національних економік. 

На наш погляд, можлива наступна класифікація форм і мобільності робочих 

місць (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Форми і способи мобільності робочих місць в країнах прийому 

іноземних інвестицій  

Джерело: складено автором. 

 

 В даному конкретному випадку під мобільністю потрібно розуміти перш за 

все створення нових робочих місць в країнах прийому іноземних інвестицій [86]. 

На нашу думку, слід виділяти дві основні форми створення робочих місць за 

допомогою транснаціоналізації: прямі іноземні інвестиції і «незалежні комерційні 

контракти» (міжнародний аутсорсинг), вибір однієї з яких залежить від мети 

створення бізнесу за кордоном, але завжди передбачає наявність більш вигідних 

умов у вигляді економії витрат на вартості праці [21]. 

 В рамках вище означених форм можна виділити способи створення нових 

робочих місць, які являють собою механізм з організації виробництва або надання 

послуг за кордоном. В рамках першої форми можна позначити два основні 

способи: горизонтальні і вертикальні ПІІ. В рамках другої форми – зарубіжна 

збірка, виробництво кінцевої продукції або виробництво проміжної продукції. Їх 

вибір в рамках тієї чи іншої форми багато в чому залежить від технологічності 

виробництва та кваліфікації наявних у розпорядженні власника місцевих 
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трудових ресурсів. Подібне розділення невипадково, оскільки, як було сказано 

вище, пов'язано з наявністю цілого ряду методологічних проблем і труднощів 

емпіричного характеру. Обрана класифікація спирається також на утримання 

теоретичних і емпіричних досліджень цілого ряду вчених, що працюють у даній 

галузі [177]. 

 Дж. Ф. Кіркегаард стверджує, що «не всі ПІІ - це офшоринг» [134, p. 4]. 

Крім того, слід розрізняти горизонтальні ПІІ, коли ТНК будує завод в іншій 

країні, щоб обслуговувати її ринок, і вертикальні ПІІ, коли ТНК відкриває 

підрозділ в приймаючій країні, щоб виробляти специфічну проміжну або кінцеву 

продукцію (або послуги), які потім імпортуються назад у країну базування ТНК. 

Офшоринг, відповідно до звіту ОЕСР 2015 р., є породження вертикальної 

інтеграції, або у випадку з найменш розвиненими країнами, він являє собою 

договір з місцевою компанією на виробництво певної продукції [73, p. 52].  

Таким чином міжнародні ланцюги поставок можуть бути організовані як в 

всередині однієї ТНК, так і шляхом контрактних угод з іншими компаніями. 

Наприклад, статистика США досі враховує кількість переміщуваних за кордон 

робочих місць за двома напрямками: внутрішньофірмові канали або укладання 

контрактів з сторонньою організацією. 

 Дж. Ф. Кіркегаард перше називає офшорингом, а друге - «офшорним 

аутсорсингом» [134, p. 4]. Дж. М. Гроссман, Е. Хелпман перше називають 

терміном «прямі іноземні інвестиції», а друге - «міжнародним аутсорсингом» 

[109, p. 317]. Шааф називає перше «полонений офшорінг», друге - «офшорний 

аутсорсинг» [73, p. 51]. Д. Хаммельс, Дж. Ішіі і К. М. Йі  не поділяють дані дві 

форми, говорячи про них як про «вертикальну спеціалізацію» [117, p. 77]. 

 Найбільш оптимальним є, на думку експертів, використання термінів 

«вертикальні ПІІ» для першого випадку, і «незалежний комерційний контракт» 

або «міжнародний аутсорсинг» для другого випадку [73, p. 53]. Широко визнана 

модель парадигма Дж. Данінга «OLI Theory» пояснює можливість вибору між 

цими двома формами наявністю трьох факторів – «вигоди від власності» + 

«вигоди від розміщення» + «вигоди від інтерналізації». 
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 Обидві форми винесення виробництва за кордон задовольняють фактору 

«вигоди від розміщення», оскільки отримують вигоди від наявності більш кращих 

і більш низьких цін факторів виробництва. Ці форми можуть відрізнятися за 

фактором «вигоди від власності», оскільки власність - це специфічний актив; і за 

фактором «вигоди від інтернаціоналізації», оскільки фірмі буде вигідніше 

використовувати активи самостійно, ніж вступати в контрактні відносини з іншою 

незалежною компанією. 

 H. Боттіні, К. Ернст і М. Любкер систематизували дослідження деяких 

вчених, які досліджують мобільність людських ресурсів, а саме вибір форми 

перенесення робочих місць і прийшли до висновку про наявність низки переваг 

«незалежних комерційних контрактів» перед прямими іноземними інвестиціями: 

1. Вони мають більш низькі витрати (П. Антрас і Е. Хелпман; P. K. Феенстра і 

Б. Дж. Спенсер).  

2. Більш низька капіталомісткість проміжної продукції (П. Антрас). 

3. Відмінності в продуктивності праці фірм, зайнятих виробництвом кінцевої 

продукції. 

4. Пропозиція немарочної проміжної продукції з низьким вмістом 

автоматичної інформації і низькою продуктивністю інвестицій 

постачальниками компонентів (Р.К. Феенстра і Б.Дж. Спенсер). 

5. Більш значна географічна дистанція (Р.К. Феенстра і Б.Дж. Спенсер). 

6. Перехід авансових витрат від фірм з виробництва кінцевої продукції до 

постачальників компонентів (С. Дж. Гроссман і Е. Хелпман). 

7. Скорочення заробітної плати працівників у фірмах-постачальниках           

(С.Дж. Гроссман і Е. Хелпман). 

8. Зростання масштабу виробництва кінцевого виробника (С.Дж. Гроссман і  

Е. Хелпман). 

9. Підвищення вигоди від продуктивності праці фірм-постачальників        

(С.Дж. Гроссман і Е. Хелпман). 
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10. Поліпшення контрактно-договірного середовища (С.Дж. Гроссман і            

Е. Хелпман), особливо щодо випуску, забезпеченого кінцевим виробником 

(П. Антрас і Е. Хелпман) [73, p.52]. 

 Крім того, вибір тієї чи іншої форми обумовлюється також організацією 

діяльності кінцевого виробника. Японські фірми надають перевагу ПІІ 

(«кейрецу»), а США – контракт з місцевими незалежними постачальниками [73, p. 

54]. Хоча дане твердження вважається нами полемічним. Судячи зі статистики 

«переміщених робочих місць» із США, починаючи, з 2004 року, міжнародний 

аутсорсинг «по закордонному контракту» становить лише 17,4% від кількості 

робочих місць, переміщених по каналах всередині самої організації [198]. 

 Якщо продукція, що виробляється за кордоном, вимагає створення 

високотехнологічного виробництва, представляє відому торгову марку, вимагає 

передачі патентів і ліцензій по її виробництву, то материнська компанія швидше 

віддасть перевагу використанню «вертикальних ПІІ (М.Дж. Слотер) [184]. 

Перевага вертикальним ПІІ буде надана також у випадку, коли кінцева продукція 

виробляється в капіталомістких секторах, а якщо - в трудомістких секторах, то 

перевага віддається «незалежним комерційним контрактам». 

 Беручи все вищевказане до уваги, ми дійшли висновку, що  використання 

однієї з форм і способів для залучення інвестицій та створення нових робочих 

місць пов'язане з дією цілого ряду факторів. Вибір залежить від ефективності 

національного ринку праці, наявності потенційних ефектів від залучення ПІІ, а 

також відсутності певних бар'єрів на шляху до залучення зарубіжного інвестора. 

Крім того, має значення трудомісткість, капіталомісткість і технологічність 

виробництва. 

 Питання впливу ТНК на мобільність і створення робочих місць в світі, на 

наш погляд, залишається дискусійним. Дотепер дослідження носили 

фрагментарний характер, спиралися на агреговані дані по числу робочих місць 

створених ТНК в сукупності з ефектами зайнятості пов'язаними зі змінами в 

структурі зовнішньої торгівлі, породженими діяльністю ТНК. Позитивний ефект 

на світовому ринку праці в основному пов'язаний з ввезеними прямими 
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іноземними інвестиціями, хоча тут вони повинні відповідати внутрішнім 

макроекономічним показникам. В іншому випадку це може викликати зворотний 

ефект, який мав місце в США в 80-і рр., коли значні потоки ПІІ призвели до 

несуттєвого позитивного ефекту в зайнятості і рівні заробітної плати. Однак 

навіть при створенні підприємств з нуля початковий період може бути 

обумовлений незначним зниженням зайнятості на підприємствах місцевих 

виробників та їх постачальників [92].  

 Стосовно експорту ПІІ, то тут, на нашу думку, найбільш гострі дебати 

розгортаються у США і Великобританії. Ефект від подібних інвестицій був 

«позитивно-нейтральний», оскільки негайна втрата робочих місць 

компенсувалася ростом зайнятості в результаті посилення конкуренції між 

материнськими компаніями в країні походження і зростанням експорту в 

зарубіжні підрозділи. В даному випадку міжнародне виробництво доповнювало 

національне виробництво.  

 Вчені С. Джолл, С. Маккена, Р. Макнаб, і Дж. Шорей дійшли висновку, що 

практично половина робочих місць у більшості країн світу пов'язана з 

обслуговуванням інтересів ТНК [126]. Впливаючи на МРП, ТНК створюють певні 

моделі зайнятості всередині країни і в країнах прийому. Вплив на зайнятість може 

суттєво відрізнятись в залежності від моделі входу ТНК на ринок країни прийому. 

Якщо підприємство буде створюватися «з нуля», то така стратегія дасть нові 

робочі місця, а якщо за допомогою злиття, то може навіть відбутися зниження 

зайнятості в умовах зміни власника. Також простежується залежність між тим, чи 

замінюють іноземні фірми місцевих виробників або ж доповнюють інвестиції та 

випуск продукції місцевих виробників, впроваджуючи нові технології, 

організаторські та оптимізаторські ідеї та нові управлінські моделі. Ефекти 

зайнятості можуть відрізнятися за часовими періодами, наприклад, місцеві 

виробники в період пристосування до умов конкуренції, створені на 

внутрішньому ринку ТНК, можуть скорочувати кількість робочих місць, а після 

закінчення певного строку, навпаки, збільшити випуск продукції і розширяти 

зайнятість [128]. 
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 Глобальне виробництво ТНК може мати прямі і непрямі ефекти для 

зайнятості населення, які слід оцінювати виходячи з внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій, здійснюваних ТНК. На зайнятість також впливає те, який головний 

суб'єкт інвестування. Експерти ЮНКТАД склали таблицю, в якій висвітлюються 

можливі наслідки зайнятості від використання різних стратегій ТНК (Додаток Б). 

 Виходячи з даних Додатку Б.6. можна відзначити, що іноземні інвестиції не 

стільки впливають на кількість робочих місць, скільки на їх якість і переміщення. 

У числі позитивних ефектів при імпорті ПІІ називають підвищення якості праці та 

її продуктивності, а також поява нових організаційних методів роботи на тлі 

появи нових робочих місць на територіях зі зростаючою пропозицією праці. 

Основним негативним ефектом у разі імпорту ПІІ є посилення конкуренції для 

місцевих виробників, і, як наслідок, проблеми із зайнятістю працівників, зайнятих 

на їхніх підприємствах. Позитивні ефекти від вивозу ПІІ полягають у підвищенні 

кваліфікації місцевих працівників за рахунок раціоналізації виробництва, 

виробництва продукції з більш високою доданою вартістю, і як наслідок розквіті 

передових галузей. Негативні ефекти від експорту ПІІ можуть виражатись у втраті 

робочих місць за рахунок їх переміщення за кордон, зростанні тиску на заробітні 

плати місцевих працівників [29]. 

 Хоча, на нашу думку, дані ефекти можна назвати умовними, оскільки 

реакція ринку праці залежить від макроекономічних факторів, що діють у кожній 

окремій національній економіці або окремих галузях, ступінь впливу залежить від 

ступеня інтернаціоналізації економіки. Як показує досвід країн з високим 

ступенем інтернаціоналізації, а саме Швеції, Швейцарії та Сінгапуру, вони 

більшою мірою страждають від наслідків інвестиційних рішень «своїх і чужих» 

ТНК. При цьому ступінь наслідків залежить не від величини інвестицій, а від 

якості угод, здійснюваних ТНК, яке, у свою чергу, залежить від корпоративної 

стратегії та організаційної структури. 

 Якщо говорити про тенденції в зміні кількості зайнятих на підприємствах 

ТНК, то протягом останніх 25-30 років їх кількість тільки збільшувалася. У табл. 

2.1 представлена динаміка чисельності працівників іноземних філій ТНК. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка чисельності працівників іноземних філій ТНК, тис. чол. 

 

Рік 
1982 1990 2005 2009 2012 2016 

Чисельність 

робітників 
21524 24476 57799 79825 96135 128775 

Джерело: World Investment Report 2016. Investing in Low-Carbon Economy. 

New York and Geneva: UNCTAD, 2017. - P. 56. 
 

 Судячи з галузевої структури угод злиття та поглинання (Merger & 

Acquisition угод) і числу реалізованих протягом останніх трьох років Greenfield 

Projects, більшість робочих місць розміщене в таких галузях як: автомобільна 

промисловість, нафтова промисловість, електро-, газо- і водопостачання, 

телекомунікації, а також фінансові та бізнес-послуги [220]. 

 Що стосується країн, що розвиваються, то тут складається протилежна 

ситуація, коли ТНК розміщують основну кількість робочих місць не за кордоном, 

а в країнах свого основного базування. Галузева структура в принципі відповідає 

галузевій структурі ТНК, що базуються в розвинених країнах. Як наслідок, 

географія ТНК не різноманітна, основна маса ТНК зосереджена в Республіці 

Корея, Гонконгу, Сінгапурі, Китаї, Мексиці та США. 

 Безпрецедентне зростання ПІІ в останні десятиліття спричинює значні зміни 

на ринку праці, як в країнах що розвиваються, так і в розвинених країнах. ПІІ 

приносять капітал, технології в цільові країни, галузі промисловості, впливаючи 

на попит на працю і, таким чином, на композицію робочої сили, зайнятості, 

продуктивність праці, рівень заробітної плати та нерівномірність в оплаті праці. 

ПІІ призводять до зростання «премії за вміння», що є відмінністю між заробітною 

платою кваліфікованих та некваліфікованих працівників. Водночас, якщо в 

країнах, що розвиваються ми можемо стверджувати про існування прямого 

позитивного впливу ПІІ на зайнятість в країні загалом та у зарубіжних філіях 
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ТНК, зокрема, то в розвинених економіках вплив на зайнятість є більш складним 

та змішаним. З точки зору побічних ефектів, ми можемо говорити про позитивний 

вплив ПІІ на підвищення заробітної плати та продуктивності місцевих фірм 

внаслідок здійснення ТНК прямого інвестування в тій же галузі. ПІІ розширюють 

виробничу структуру економіки, формуючи можливості для створення більш 

складних товарів або впроваджуючи більш просунуті технології, тим самим 

збільшуючи попит на кваліфіковану робочу силу. Це призводить до збільшення 

загального попиту на робочу силу, підвищення заробітної плати для 

кваліфікованої робочої сили, що, в свою чергу, призводить підвищення 

кваліфікаційного рівня робітників, збільшення середньої заробітної плати та 

підвищення продуктивності праці. Ці ефекти є особливо великим в тих країнах, де 

кваліфікована робоча сила є дефіцитною, а технологічний розрив значним. 

 Для емпіричної перевірки вищенаведених тверджень, яким чином залучені в 

економіку ПІІ корелюються з кількістю створюваних робочих місць, нами було 

відібрано 23 національні економіки які пропорційно представляють частку в 

отриманих ПІІ та кількості працівників в філіях ТНК (близько 12% від їх 

загального обсягу). Серед досліджуваних країн 2/3 представлені розвиненими 

країнами (більшість досліджуваних країн відносяться до країн Європи, держав  

традиційного спрямування іноземних інвестицій та міграції робітників), 1/3 – 

країнами, що розвиваються (переважно азійські, зокрема країни з динамічними 

ринкам), що, загалом, є наближеним до загальної структури та останнім 

тенденціям ПІІ в світі та структурі зайнятості робітників в філіях ТНК в ХХІ ст.  

В Додатку Б (табл. Б.1-Б.4) наведені показники отриманих ПІІ та кількість 

створених ТНК робочих місць у зарубіжних підрозділах в досліджуваних країнах. 

У табл. 2.2 представлені коефіцієнти кореляції розраховані на основі даних 

Додатку Б. 
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Таблиця 2.2 

Матриця кореляції ПІІ та створених ТНК робочих місць у зарубіжних 

підрозділах 
К

іл
ьк

іс
ть

 р
об

оч
их

 м
іс

ць
 с

тв
ор

ен
их

 Т
Н

К
 

Приплив іноземних інвестицій, млн. дол. США 

Австрія Китай Німеччина Італія 

-0,6 0,98 0,46 0,7 

Малайзія Сінгапур Тайвань США 

0,97 0,08 0,42 -0,24 

Угорщина Ірландія Швейцарія Японія 

-0,44 0,87 -0,48 0,57 

Норвегія Швеція Чехія Фінляндія 

0,64 0,15 0,08 0,47 

Франція Люксембург Макао, Китай Мозамбік 

0,89 -0,9 0,9 -0,82 

Португалія Словенія Шрі-Ланка  

0,93 0,62 0,48  

Джерело: розраховано автором на основі даних ЮНКТАД (Додаток Б). 

  

 На підставі результатів кореляційного аналізу, можна зробити висновок про 

існування чотирьох груп країн: 

1. група країн з найбільш високими позитивними значеннями кореляції, що 

означає наявність однозначного зв'язку з динамікою зростання робочих 

місць на підприємствах ТНК і збільшенням припливу ПІІ, тобто чим більше 

обсяг ПІІ, тим більше робочих місць створюється ТНК (таких країн 10: 

Китай, Італія, Малайзія, Ірландія, Японія, Норвегія, Франція, Макао, 

Португалія, Словенія); 

2. група країн, що мають невисокі позитивні значення кореляції (до 0,5), що не 

дозволяють говорити про існування однозначного зв'язку між зростанням 

обсягу ввезених ПІІ та зростанням кількості робочих місць (сюди входить 7 
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країн: Німеччина, Сінгапур, Тайвань, Швеція, Чехія, Фінляндія, Шрі-

Ланка); 

3. група країн з невисокими негативними значеннями кореляції (до -0,5), що 

не дозволяє говорити ні про існування тісного зворотного зв'язку між 

обсягом ввезених ПІІ та зростанням кількості робочих місць, ні про 

зростання кількості робочих місць під впливом ПІІ (сюди включені 3 

країни: США, Швейцарія, Угорщина). 

4. група країн з високими негативними значеннями кореляції, що означає 

наявність зворотного зв'язку у співвідношенні обсягу ввезених ПІІ та 

динамікою зростання робочих місць. Можна стверджувати, що зростання 

обсягу ввезених ПІІ або не призводить до зростання кількості робочих 

місць, або взагалі викликає їх скорочення (до цієї групи належать 3 країни: 

Австрія, Люксембург, Мозамбік); 

 Очевидно, що у більшості досліджуваних країн спостерігається позитивний 

зв'язок між обсягом ввезених ПІІ та кількістю створених робочих місць, що 

дозволяє зробити висновок про позитивний вплив ПІІ, що надходять, на процеси 

зайнятості в рамках національних ринків праці. 

 Проводячи подібний аналіз, слід враховувати те, що робочі місця можуть 

створюватися з певним часовим лагом, тобто в умовах зміни власника, залучення 

нових технологій і т.д. може спостерігатися тимчасове скорочення зайнятості з 

подальшим її зростанням. Однак не викликає сумніву той факт, що підприємство, 

створене з «нуля» дозволить створити більше робочих місць, ніж закордонний 

підрозділ, утворений шляхом злиття або поглинання. Більше того, на нашу думку, 

яка також збігається з думкою експертів, модель виходу ТНК на зарубіжний 

ринок шляхом злиття або поглинання може призвести навіть до скорочення 

робочих місць в країні прийому [93]. Крім того, слід враховувати реакцію 

місцевих виробників, чиї товари часто виявляються більш дорогими аналогами 

продукції ТНК, що може викликати скорочення їх виробництва і, відповідно, 

робочих місць. Таким чином, залишається відкритим питання про те, якої 

стратегії залучення ПІІ дотримуються країни, які демонструють значні позитивні 
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результати кореляційного аналізу, що дозволяє говорить про прогресивну 

динаміку створення робочих місць. 

Для перевірки нашого припущення про те, що кількість зайнятих в ТНК 

залежить від обсягу первісних інвестицій (Greenfield Investment), вартості злиттів 

та поглинань (M&A), а також вводячи додатковий фактор середньої заробітної 

плати в країні походження інвестицій, нами було побудовано модель 

кореляційно-регресійного аналізу. У вихідні дані моделі було включено 

показники по 20 країнам Європи та Азії по яким були доступні порівнювальні 

показники по всім трьом вищенаведеним факторам за 2016 р. Вибір даної моделі 

обумовлений тим, що вона є досить зручною з точки зору можливості об’єктивної 

оцінки та визначення впливу на залежну змінну (для нашої моделі – кількості 

зайнтяих робітників у філіях ТНК) від ряду кількісних факторів, які на нашу 

думку мають вагомий вплив на предмет аналізу. 

 Нами було побудовано регресійну модель, яка має вид: 

uxfY += )(            (2.1) 

 У випадку використання лінійної регресії форма зв'язку між залежною 

змінною (Y) та незалежними змінними (x1…xn) матиме вид: 

mm xaxaxaay ++++= ...22110          (2.2) 

 Значення коефіцієнтів перед незалежними змінними показують ступінь 

впливу кожної із них на незалежну змінну (Y). Наприклад, якщо знак перед 

коефіцієнтом «+», то говорять про наявність прямої та лінійної залежності, у 

випадку, якщо знак «-», то навпаки, залежність є лінійною, але оберненою.  

 З метою встановлення впливу незалежних змінних на залежну нами було 

сформовану статистичну базу вихідних значень моделі: 
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Таблиця 2.3 

Вихідні дані моделі 
Країна Кількість 

зайнятих, тис.  
Обсяг 

первісних 
інвестицій, тис. 

дол.  

Вартість 
злиттів та 

поглинань, 
тис. дол.  

Середня зарплата, 
тис. дол.  

Австрія 208 4259000 1749000 2,176 
Китай 7903 110356000 5886000 0,92 
Чехія 694,7 2050000 1437000 1,05 

Фінляндія 226 4359000 1383000 2,654 
Франція 1927 41254000 24202000 2,276 

Німеччина 2121 50266000 6357000 2,634 
Угорщина 153,4 140000 4900 0,637 
Індонезія 148 202000 901000 0,372 
Ірландія 109 6607000 10778000 2,549 

Італія 98 19686000 8716000 1,629 
Японія 482 48449000 20088000 2,481 

Люксембург 82,1 7150000 2420000 5,021 
Макао 69,3 185000 101000 0,465 

Норвегія 78,1 2804000 1858000 3,305 
Португалія 145 1560000 2079000 0,952 
Сінгапур 161,8 26025000 4450000 3,106 
Словенія 65,8 60000 202000 1,226 

Шрі-Ланка 444,7 276000 72200 0,266 
Швеція 572,7 8483000 9406000 2,465 

Швейцарія 341 15828000 7922000 4,945 
Джерело: Побудовано на основі даних ,наведених у додатках Б.1-Б.4, даних 

ЮНКТАД, Світового Банку,  та NUMBEO Rankings by Country of Average Monthly 
Net Salary (After Tax) (Salaries And Financing). URL: 
https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=105 (Дата 
звернення 11.01.2017 р.) 
  

Відповідно до проведеного вище аналізу було встановлено наявність 

щільного кореляційного зв’язку (≥0,66) між кількістю зайнятих та ПІІ для 

більшості досліджуваних країн, з іншого боку, ми робимо припущення, що 

первісні інвестиції мають більший вплив на створення нових робочих місць, ніж 

злиття та поглинання. Виходячи з того, що обсяг ПІІ фактично дорівнює сумі 

первісних інвестицій та M&A виникає висока ймовірність того, що ступінь 

взаємозв’язку між незалежними змінними буде більшим, ніж їх вплив на 

незалежну змінну (мультиколінеарність), а оцінені значення параметрів будуть 
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неефективними (гетероскедастичними). З метою усунення зазначених явищ нами 

було використано модифікований метод найменших квадратів – метод Ейткена на 

основі матриці S лінеаризованих значень вихідних даних. Специфікою даного 

методу є розрахунок незміщеної оцінки для дисперсії залишків 
2
uσ  яку можна 

отримати так: 

uSu
mnu

12 1 −′
−

=σ ,      (2.3) 

 де n-кількість варіант дослідження, 

m- кількість ступенів свободи, 

u та u’ – реальний та оцінений розподіл залишків, 

S-1 – матриця, обернена до матриці лінеаризованих вихідних значень. 

Лінеаризація вихідних значень моделі є важливим кроком у побудові 

лінійної регресії, яка містить значення різних порядків. Серед даних (табл. 2.3) є 

значення 3-го (тисячі), 6-го (мільйони) та 9-го (мільярди) порядку, в даному 

контексті виникає потреба їх лінеаризації, тобто приведення до співрозмірних 

величин. На практиці така операція виконується за допомогою логарифмування 

відповідних значень за десятковим логарифмом (табл. 2.4).  

На основі наведених у табл. 2.4 даних було побудовано рівняння регресії: 

Y=0,77+0,38x1+0,35x2-1,04x3,     (2.5) 

де Y – кількість зайнятих, x1 - обсяг первісних інвестицій, x2. – вартість злиттів та 

поглинань, x3 – середня зарплата в країні походження інвестицій.  

В отриманому рівнянні встановлено, що обсяг первісних інвестицій та 

вартість злиттів та поглинань мають позитивний вплив на кількість зайнятих, а 

середня зарплата в країні походження інвестицій – навпаки негативно впливає на 

кількість зайнятих. Окрім того, підтверджується наше припущення про те, що 

первісні інвестиції створюють більше робочих місць, ніж зростання вартості 

злиттів та поглинань – 0,38% та 0,35% відповідно. Різниця складає 0,0003 рази, 

що в перерахунку на величини 9-го порядку (1 млрд.) складає 300 тис. дол. США, 

що, очевидно, є досить відчутною цифрою.  
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Таблиця 2.4 

Значення вихідних даних, перераховані за основою десяткового логарифма 

(lg(x)) 
Кількість 
зайнятих  

Обсяг первісних 
інвестицій 

Вартість злиттів 
та поглинань 

Середня зарплата 

5,318063 6,629308 6,24279 0,337659 
6,897792 8,042796 6,76982 -0,03621 
5,841797 6,311754 6,157457 0,021189 
5,354108 6,639387 6,140822 0,423901 
6,284882 7,615466 7,383851 0,357172 
6,326541 7,701274 6,803252 0,420616 
5,185825 5,146128 3,690196 -0,19586 
5,170262 5,305351 5,954725 -0,42946 
5,037426 6,820004 7,032538 0,40637 
4,991226 7,294157 6,940317 0,211921 
5,683047 7,685285 7,302937 0,394627 
4,914343 6,854306 6,383815 0,70079 
4,840733 5,267172 5,004321 -0,33255 
4,892651 6,447778 6,269046 0,519171 
5,161368 6,193125 6,317854 -0,02136 
5,208979 7,415391 6,64836 0,492201 
4,818226 4,778151 5,305351 0,08849 
5,648067 5,440909 4,858537 -0,57512 
5,757927 6,928549 6,973405 0,391817 
5,532754 7,199426 6,898835 0,694166 
 

Для перевірки адекватності моделі використовувалися стандартні тести, в 

першу чергу значення коефіцієнта детермінації R2, значення якого склало 0,68, 

що, враховуючи кількість спостережень (20), є показником високої достовірності 

моделі, тобто дисперсія значень приростів кількості зайнятих в цілому відповідає 

реальним показникам. Р-значення для коефіцієнтів склали відповідно 0,019, 0,028, 

0,018, тобто всі визначені коефіцієнти значущі і є меншими встановленого рівня 

значущості 0,05. 

Ми визначили, що ключовими чинниками, які визначають мобільність 

трудових ресурсів в рамках ТНК виступають ПІІ (в першу чергу первинні), а 

також рівень оплати праці (практично в лінійній зворотній залежності). Однак, 

вагомою залишається (близько 34%) вагова частка інших чинників, які 
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визначаються характерними особливостями мобільності в рамках сучасної 

економіки знань та безпосередньо впливають на міжнародне переміщення 

робітників в рамках ТНК, а інформація та ІКТ-технології набувають вирішального 

значення в міграційному менеджменті ТНК. Також вагому роль відіграє 

схильність до трудової мобільності та наявності активної трудової позиції, 

задоволеності працею самого робітника ТНК, якості соціального середовища 

ТНК, а також загальної кон’юнктури на ринку праці. Особливості міграції в силу 

даних факторів будуть розглянуті в наступних підрозділах роботи.  

 Статистика ЮНКТАД показує, що серед країн з високими показниками 

кореляції незначний обсяг угод злиттів і поглинань характерний для таких країн 

як Китай, Малайзія, Франція, Макао, Португалія. В Ірландії, Італії, Японії, 

Норвегії та Словенії за окремими роками (за період з 1987 по 2016 рр.) обсяг 

М&А угод перевищує обсяг ввезених ПІІ в кілька разів (Додаток Б; табл. Б.5). 

Проте, і перша група і друга група країн демонструють постійне зростання 

робочих місць у міру надходження ПІІ. Тому, на наш погляд, не можна говорити 

про існування однозначного зв'язку між способом залучення ПІІ та динамікою 

зростання робочих місць. Все буде залежати від стилю управління виробництвом, 

кількості та якості нових технологій, привнесених на підприємство в результаті 

злиття або поглинання, а також подальшої спільної стратегії розвитку спільного 

бізнесу. 

 Таким чином, все більше число працівників залучається до глобального 

ринку робочої сили саме завдяки посиленню процесів транснаціоналізації бізнесу, 

по суті, стирання національних кордонів між окремими державами [36]. До сих 

пір залишається дискусійним питання про ефекти ПІІ як для країн-імпортерів 

капіталу, так і для країн-експортерів капіталу. При цьому вибір способу створення 

бізнесу за кордоном в рамках залучення ПІІ часто залежить від технологічності 

виробництва та цілей створення виробництва за кордоном, а не від формальних 

переконань у вигоді використання того чи іншого способу розвитку виробництва.  

 Також варто зазначити, що участь у глобальних ланцюгах вартості, як 

правило, призводить до створення нових робочих місць на внутрішньому ринку 
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від експорту і більш швидкого зростання зайнятості, навіть при наявності великої 

частки імпортної складової у експорті. В цілому, зайнятість збільшується зі 

зростанням торгівлі, але вплив на зайнятість від торгівлі та участі у глобальних 

ланцюгах вартості доволі різноманітний. По-перше, деякі галузі промисловості є 

більш трудоємними, ніж інші: галузь з експорту текстильної продукції або 

сільськогосподарської продукції є більш трудоємною, ніж галузь з експорту 

корисних копалин. По-друге, навіть в межах однієї й тієї ж галузі, деякі виробничі 

лінії можуть бути більш трудоємними, ніж інші: вирощування фруктів і овочів є 

більш трудоємним, ніж вирощування зернових культур. По-третє, розмір і склад 

робочої сили, що залучена до формування експорту, залежить від позицій країн у 

глобальних ланцюгах доданої вартості країни, які спеціалізуються на діяльності з 

високою доданою вартістю мають більш високий попит на висококваліфікованих 

працівників і високі заробітні плати. Аналіз галузі промисловості з виробництва 

комп'ютерних жорстких дисків у 1990-і роки показав, що в цій галузі у 

Сполучених Штатах Америки було задіяно 20 % світової робочої сили, а фонд 

заробітної плати складав 40 відсотків від загального світового рівня, у той час як у 

Південно-Східній Азії було зайнято 40 відсотків робочої сили лише при 13 

відсотках витрат на заробітну плату [105].  

 ГЛВ, зазвичай, створюють нові робочі місця. Витрати на заробітну плату як 

складову внутрішньої доданої вартості у експортних галузях – показник 

потенціалу створення нових робочих місць у експортних галузях – зростає з 

підвищенням позицій ГЛВ (рис. 2.2). Середня частка робочої сили складає 43 

відсотка для країн у першому кварталі показників участі у ГЛВ у порівнянні з 

часткою у 28 відсотків для країн, які беруть меншу участь у ГЛВ. Крім того, з 

2004 по 2014 рік, країни, які мали високий рівень зростання участі у ГЛВ, 

показали, що їхня трудова складова у експортних галузях зростала швидше (на 14 

відсотків), ніж у країнах з низьким рівнем зростання участі у ГЛВ (9 відсотків). 

Цей ефект має місце незалежно від участі у ГЛВ в поєднанні з високою 

зовнішньою доданою вартістю в експорті. Іншими словами, навіть якщо участь 

країн у ГЛВ залежить від більшої імпортної складової, що знижує частку 
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внутрішньої доданої вартості, зростання загальної частки трудової зайнятості у 

експортних галузях буде вищою, ніж в тих випадках, де країни в меншій мірі 

залучені до ГЛВ.  

 
Рис. 2.2. ГЛВ і компонент праці в контексті доданої внутрішньої 

вартості 2014 

Джерело: UNCTAD-Eora GVC, аналіз UNCTAD. 

 

Спостерігається зростання рівня зайнятості серед жінок в експортно-

орієнтованих галузях (наприклад, з експорту одягу, взуття, харчування та 

електроніки), у сфері надання послуг (таких як аутсорсингові бізнес-послуги, в 

тому числі кол-центри) та у сфері сільського господарства - хоча вплив ГЛВ на 

зайнятість жінок у сільському господарстві значно варіюється в залежності від 

типу виробництва і гендерного поділу праці в різних країнах. Відносна динаміка 

зростання рівня зайнятості серед жінок має тенденцію до зниження відповідно до 

руху країн вгору за ланцюгом доданої вартості [189].  

Робочі місця, створені за допомогою ГЛВ, розрізняються за якістю. 

Робітники можуть зіткнутися з низькою заробітною платою, жорсткими умовами 

праці, а також незахищеністю, тому що робочі місця за ГЛВ більш залежні від 

міжнародного попиту і конкуренції. 
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Рис. 2.3. Зростання трудової складової вітчизняної доданої вартості в 

експорті, за рівнем зростання ГЛВ і додавання зовнішньої вартості 

Джерело: UNCTAD-Eora GVC, аналіз UNCTAD. 

  

 В результаті зростання глобальних виробничих можливостей і зростання 

експортно-орієнтованих галузей промисловості в багатьох країнах, що 

розвиваються, в поєднанні з посиленням глобальної конкуренції у зв'язку з 

виходом на ринок великих нових виробників та експортерів (що розташовані в 

основному в Азії), транснаціональні корпорації стикаються зі значним тиском в 

плані скорочення витрат і підвищення продуктивності праці в їхніх ГЛВ (також 

згадуються як «глобальні виробничі системи»). У свою чергу, це чинить значний 

тиск як на рівень заробітної плати, так і умови праці. Особливо в трудоємних 

галузях (у сфері текстильної та швейної промисловості), де глобальні покупці 

можуть використовувати своє право переважної купівлі, щоб скоротити витрати, 

цей вплив часто призводить до зниження рівня заробітної плати, хоча існують 

значні відмінності між країнами і між галузями промисловості в межах таких 

країн [150]. 
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Таблиця 2.5 

Приклади ініціатив в області розвитку трудових ресурсів 
Ініціативи з 
розвитку 
трудових 
ресурсів 
приватному 
секторі 

• Внутрішньофірмові навчальні програми з прийняття на роботу та 
звільнення з роботи (включаючи корпоративні навчальні центри)  
• Внутрішньофірмові навчальні програми (тренінги для провідних 
експортерів і постачальників)  
• Спеціалізовані тренінгові компанії, що надають послуги з 
навчання експортерів і постачальників  
• Приватні спеціалізовані коледжі, професійно-технічні навчальні 
заклади, університети  
• Приватні асоціації роботодавців (наприклад, Турецька Текстильна 
Асоціація Роботодавців)  

Галузеві 
ініціативи 

• Туризм: навчальні програми Всесвітньої Туристичної Організації 
при ООН в секторі туризму, Громадська Туристична Асоціація 
(ACTUAR у Коста-Ріці)  
• Сільське господарство: Тренінг-центр з практичного садівництва в 
Кенії  
• Асоціації текстильної та швейної промисловості (наприклад, 
Асоціація виробників одягу Камбоджі, Асоціація виробників одягу 
Туреччини; Навчальний центр з виробництва в’язаної продукції у 
Бангладеші при BIFT, тощо)  

Державно-
приватне 
співробітництво 

• Партнерські державно-приватні навчальні заклади: окремі 
приклади включають:  
- Центри з навчання технічним спеціальностям у Малайзії  
- CORFO – компанія у сфері вирощування фруктів та овочів «Plan 
Fruticola», що є учасником партнерства між Чилійським 
Університетом та Національний науково-дослідний інститут 
сільського господарства  
- Центр професійної освіти (наприклад, Mesleki Yeterliki Kurumu 
Resmi у сфері турецької текстильної та швейної промисловості)  
- "Buenas Practicas Agricolas" у Чилі (навчальна програма узгоджена 
державним та приватним секторами та іншими зацікавленими 
сторонами в сільському господарстві)  
• Державні ініціативи з надання освіти у сфері інвестицій 
приватними компаніями  
• Програма підвищення якості умов праці «Better Work Programme» 
при Міжнародній організації праці: наприклад, у Лесото, вона 
працює з Асоціацією роботодавців у сфері промисловості, 
Асоціацією експортерів текстилю та п’ятьма великими 
міжнародними покупцями: Gap Inc., Jones New York, Levi Strauss & 
Co., Primark and Walmart. 

Джерело: розраховано автором на основі даних ЮНКТАД (Додаток Б). 
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 Численні ініціативи спрямовані на розвиток професійної кваліфікації 

працівників, що дозволяє виробникам підвищити продуктивність праці, 

дотримуватися галузевих і міжнародних стандартів, а також узгоджувати 

професійну кваліфікацію працівників з потребами попиту (в табл. 2.5 наведено 

приклади ініціатив в області розвитку трудових ресурсів). У галузі садівництва 

трудове навчання необхідне для дотримання безпеки харчових продуктів і 

санітарно-гігієнічних норм. Такий курс навчання може проводитися навіть для 

тимчасових робітників [98]. В галузі туризму типи навчальних програм 

змінюються уздовж ланцюга доданої вартості від тренінгів у сфері гостинності 

(готельна кухня, приготування їжі, послуги офіціантів, прибирання та прийом) до 

тренінгів для тур-операторів, мовні курси та тренінги з міжособистісного 

спілкування (наприклад, навички спілкування, обслуговування клієнтів та 

управління часом) [83]. 

 Незважаючи на такі ініціативи, деякі види зайнятості у ГЛВ забезпечують 

ненадійні доходи і перспективи працевлаштування для працівників. Країни-

учасниці стикаються з цілою низкою потенційних ризиків, пов'язаних з працею.  

 Витратні навантаження з боку глобальних покупців означають, що пов'язані 

з ГЛВ види зайнятості можуть бути ненадійними і мати погані умови праці. У той 

час як деякі основні робітники отримують більше з точки зору заробітної плати і 

привілеїв за ключових постачальників, компанії-постачальники глобальних 

покупців часто скорочують витрати за рахунок використання тимчасових 

працівників або чорноробочих на своїх підприємствах та передають певні види 

роботи субпідрядникам, де умови праці є значно гіршими [65]. 

 Деякі види діяльності за ГЛВ є незалежними, і переміщення може призвести 

до зниження локального рівня зайнятості. Транснаціональні корпорації у сфері 

надання послуг мають більше можливостей для переводу виробництва між 

країнами, ніж більшість вітчизняних фірм. Для найпростіших завдань в ланцюзі 

доданої вартості та де частка внутрішньої доданої вартості є низькою, витрати на 

переміщення, як правило, є також нижчими. Подібно до цього, глобальні покупці, 

які використовують механізми виробництва, не пов'язані з участю в акціонерному 
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капіталі, до вихідних продуктів від локальних постачальників (у вітчизняній або 

іноземній власності), можуть перерозподіляти замовлення з однієї країни в іншу. 

Все більш широке використання світових посередників, які активно шукають і 

обирають низьковитратні локації для виконання замовлень, збільшує цей тиск. І 

навпаки, чим більше виробництво вкладається в місцеву економіку, тим більше 

буде розвиватися база місцевих постачальників, тим більшими будуть витрати на 

перерозподіл між локаціями.  

 Експортно-орієнтовані види зайнятості в цілому в більшій мірі схильні до 

коливань світового попиту і пропозиції, а тому і до впливу факторів, що 

відбуваються далеко від місця зайнятості. Робочі місця пов'язані з ГЛВ можуть 

бути втрачені в разі коливань попиту і настання економічної кризи [187]. 

Коливання попиту може носити сезонний характер (як в індустрії моди), в 

результаті погодних умов (в харчовій промисловості), або викликані економічним 

спадом та кризою. Тимчасові працівники більш схильні до ризику втратити 

роботу, але це також може вплинути і на постійних працівників.  

 Для субпідрядників в кінці ланцюга доданої вартості, які часто 

використовуються в якості "тимчасових" постачальників для забезпечення 

додаткової продуктивності, ці коливання попиту особливо шкідливі, оскільки 

вони є маргінальними виробниками, виробництво яких найбільш ймовірно, буде 

скорочене. Цей ефект ще більше посилюється затримками між коливаннями 

попиту та коливаннями замовлень, що призводить до більшого віддалення за 

ланцюгом поставок з негативними наслідками для постачальників в країнах, що 

розвиваються, це явище також називають «ефектом бичачого батога» [62].  

 

2.2. Система регулювання мобільності людських ресурсів в ТНК в 

контексті інтелектуалізації глобальної економічної діяльності 

 

 Економічні трансформації, які мають місце в сучасних ТНК 

характеризуються ускладненням зовнішнього організаційного середовища, різким 

ростом темпів її виміру і росту конкуренції на світових ринках. Все це вимагає від 
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підприємств пошуку нових резервів і нових шляхів підвищення ефективності. 

ТНК, прагнучи забезпечити довгострокове зростання свого бізнесу, розуміє, що 

«інвестиції в людей» не менш важливі ніж оновлення матеріальної бази 

виробництва, оскільки професіоналізм співробітників і їх здатність до розвитку є 

конкурентними перевагами компанії [136]. Високий процент плинності 

працівників позначається на успішності організації так само гостро як і фінансові 

втрати. Вчені зазначають, що добровільне звільнення з ТНК співробітників, які є 

ресурсом для організації, особливо робочих спеціальностей, із року в рік наростає 

[171]. Дана тенденція сприяє, по-перше, росту як прямих витрат від невиробленої 

продукції, так і непрямих пов’язаних з пошуком, відбором і прийняттям на 

роботу, їх адаптацію і навчанням; по-друге, зниження трудового потенціалу 

організації, який є запорукою успішного функціонування та розвитку компанії. У 

зв’язку з цим, на наш погляд, стратегія формування механізму трудового 

потенціалу ТНК повинна будуватись за допомогою комплексної системи, яка 

дозволить на ранніх етапах діагностувати і регулювати неорганізовані форми 

трудової мобільності працівників, які є ресурсом для компанії.      

 В основу побудови стратегії формування механізму покладена ідея 

відображення будь-якого процесу в організації за шкалою часу в термінах 

життєвого циклу, яке означає як процесуальність розвитку, так і його стадійність. 

Вивчення об’єкту з точки зору його життєвих циклів дозволяє задавати орієнтири 

для виявлення потреб до його належного стану, логіки функціонування або 

виявленню орієнтирів розвитку [214].    

 Існують різноманітні погляди відносно назв і змісту життєвого циклу якого-

небудь об’єкту. Однак, на нашу думку, прослідковується думка, що циклічність є 

гармонічним законом для всього існуючого на Землі і розвиток будь-якого 

об’єкту подібно до еволюції живого організму, що проходить через послідовні 

етапи: зародження, ріст, стабілізацію і спад [221]. На наш погляд, трудовий шлях 

типового працівника в ТНК має подібну циклічність, де виділяються такі етапи, 

як наймання, дитинство, юність, стабілізацію, звільнення. 
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 Перша стадія трудового шляху людини в міжнародній компанії – це 

наймання, яка включає в себе проходження всіх можливих оціночних процедур, 

співбесід, і оформлення трудових угод. Після наймання на роботу, настає етап 

«дитинства», коли відбувається пристосування до нового статусу, умовам та 

потребам підприємства, освоєння в новому колективі, оволодіння системою знань 

та навичок, необхідних для виконання посадових зобов’язань. Після дитинства 

наступає етап «період юності», в якому відбувається поступове поглиблення і 

удосконалення необхідних навичок і знань, формування їх єдиного комплексу. 

Співробітник набуває кваліфікацію відповідного рівня, виходить на рівень 

функціонування прийнятих стандартів роботи, після якого через певний проміжок 

часу може настати звільнення.  

 Тривалість циклів трудового шляху працівника в ТНК можна визначити 

двома основними факторами:  

o Рівень трудового потенціалу робітника. Якщо людина приступає до 

виконання функціональних зобов’язань не маючи при цьому відповідних 

знань і ніякого практичного досвіду, то для виходу на рівень 

функціонування прийнятого в певному ТНК стандарту роботи потрібно в 

середньому три роки [222]. Для людини, що є ресурсом для підприємства 

(тобто має необхідні навички та знання, відповідний гідний досвід), даний 

період часу значно скорочується і складає 3-4 місяці. 

o Управлінська діяльність керівництва підприємства. Зміни що відбуваються 

у суспільному виробництві і соціальних умовах життя впливають на 

параметри системи місць праці, змінюючи умови до якостей робітників, що 

займають дані місця праці, і на структуру потреб і мотивів поведінки 

індивідів, перетворюючи їх характеристики [176]. Невідповідність, що 

виникає між робочим місцем і працівником створює кризові моменти, що 

характеризуються зниженням ефективності діяльності працівника і 

можливістю його передчасного звільнення з організації. Вирішення даної 

кризи залежить від того, наскільки виваженими будуть управлінські дії 
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керівництва того чи іншого ТНК, а також від ресурсних можливостей 

підприємства.  

 Таким чином, на основі вищевказаних тверджень з метою уникнення 

кризових явищ, пріоритетним для стратегії формування політики мобільності 

людських ресурсів в ТНК є відстеження подібних ситуацій і прийняття 

превентивних заходів по їх запобіганню. Особливо це стосується працівників, що 

є ресурсом для підприємств і звільнення яких спричиняє значні витрати. Для 

досягнення даної мети, ми пропонуємо комплексну систему регулювання 

мобільності людських ресурсів в ТНК (Рис. 2.4), що включає в себе паралельно 

існуючи підсистеми.    

Перша підсистема механізму регулювання мобільності людських ресурсів 

направлена на роботу з вперше прийнятими працівниками, а друга – з 

працюючими співробітниками підприємства. Кожна із підсистем складається із 

декількох етапів, що включає регулюючий процес, метою якого є досягнення та 

підтримання компетенції робітників для реалізації бізнес стратегії компанії, 

забезпечення атмосфери взаємної відповідальності всіх співробітників і бажанням 

зробити підприємство кращим в галузі та регіоні. Іншими словами, результатом 

по регулюванню трудової мобільності повинні стати робітники, які хочуть і 

можуть виконувати поставлені перед ними задачі. Це, в свою чергу, на наш 

погляд, сприяє підвищенню трудового потенціалу ТНК.  

Діяльність по регулюванню трудової мобільності в запропонованому нами 

механізмі здійснюється службою управління персоналом (HR) і керівниками 

структурних підрозділів. Основним суб’єктом в даному процесі є служба 

управління персоналом, яка зорієнтована на досягнення прописаних вище цілей 

механізму шляхом вдосконалення адміністративної діяльності, створенні і 

впровадженні нових організаційних процедур, що направлені на раціоналізацію 

роботи з робітниками.  
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 Рис. 2.4. Система регулювання мобільності людських ресурсів в ТНК 
 Джерело: складено автором. 
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 Керівники структурних підрозділів мають безпосередній адміністративний 

вплив на співробітників. У зв’язку з цим, в нашій системі вони є свого роду 

провідниками, які дозволяють реалізовувати етапи по регулюванню трудової 

мобільності працівників, які є ресурсом для підприємства. Перша підсистема 

соціально-економічного механізму формування трудового потенціалу ТНК 

включає наступні складові: 

o Оцінку трудового потенціалу і мотиваційного профілю прийнятих на 

роботу робітників;  

o Визначення робітників, які є ресурсом для підприємства; 

o Проведення орієнтовних заходів, сприяючих більш швидкій адаптації до 

відповідного робочого місця і виконанню доручених трудових функцій; 

o Контроль за процесом дієвого пристосування нових робітників, які є 

ресурсом для компанії, до соціального і психологічного середовища. 

 Друга підсистема соціального механізму формування трудового потенціалу 

ТНК складається з таких компонентів як: 

• Оцінка динаміки трудового потенціалу і мотиваційного профілю 

працюючих робітників; 

• Визначення робітників, які є ресурсом для підприємства; 

• Проведення діагностики соціальної обстановки і її зміни; 

• Проведення регулюючих заходів (розробка програми розвитку людських 

ресурсів, підвищення кваліфікації і додаткової освіти); 

• Визначення напрямку змін соціального оточення; реалізація програм і 

заходів;  

• Контроль за реалізацією програм (періодичне корегування програм). 

 Основне завдання першої підсистеми полягає в запобіганні спонтанної 

неорганізованої трудової мобільності нових співробітників, які є ресурсом для 

підприємства, що виникає як наслідок “розбіжності між реальністю з 

очікуваннями працівника і складністю інтеграції їх в нову систему організації”. 

Подібні розбіжності часто спостерігаються у робітників в перший рік роботи в 

ТНК, що свідчить про брак уваги до процесу адаптації нових співробітників. 
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Одним із методів у регулюванні неорганізованих форм трудових переміщень 

працівників у перший рік їх трудової діяльності на підприємстві є дієве надання 

допомоги новим співробітникам в успішному проходженні ними етапів 

організаційної поведінки, що включає систем заходів, орієнтованих на більш 

швидке і взаємне пристосування робітників і підприємства один до одного, а 

також на успішне оволодіння працівниками спільних стандартів виконання 

роботи згідно до встановлених професійних і посадових вимог [164].  

 Перших два етапи системи надання дієвої допомоги новому працівнику 

представляють собою процеси вибору найкращого з наявних претендентів на 

основі вивчення і оцінці їх професійних і особистих якостей. Вони мають на меті 

забезпечити раціональний підбір і розподілення працівників по структурним 

підрозділам і окремим робочим місцям у відповідності до їх трудового потенціалу 

і потребам. Саме цей етап, на наш погляд, відіграє значну роль у запобіганні 

неорганізованих форм трудової мобільності в перший рік роботи працівників на 

підприємстві. Адже вибір кандидата, що відповідає вимогам вакантної посади, 

дозволить в майбутньому збільшити продуктивність, відповідно і дохід, підняти 

“бойовий дух” новачка. Неправильний вибір як правило проявляється у високому 

проценті плинності персоналу або їх недостатньої компетенції. У зв’язку з цим, на 

наш погляд, варто приділяти більше уваги процесу складання профілю посади і 

вибору оціночних процедур. Варто зазначити, що і те і інше повинні бути 

“валідними (відповідати змісту роботи і вимогам до посади), повними 

(враховувати всі головні характеристики, важливі для ефективної роботи) і 

надійними (забезпечувати достовірність і стійкість результатів)” [209]. 

 Слід зазначити, що проведення оціночних процедур дозволяє не тільки 

виявляти робітників, які є ресурсом для підприємства, але і робити прогноз, 

наскільки швидко нові співробітники зможуть досягти промислових показників, 

прийнятних для компанії роботодавця, влитися в трудовий колектив, його 

неформальну структуру і відчувати себе членом команди. Проте достатньо часто 

при побудові системи надання дієвої допомоги новому співробітнику багатьма 

службами управління персоналом опускається даний етап або у зв’язку з 
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неможливістю реалізації, так як немає спеціалістів в штаті, здатних проводити 

оцінку співробітників, або у зв’язку нехтуванням важливості проведення даної 

процедури [167]. На наш погляд, подібна думка є хибною, так як отримана 

інформація дозволяє виявити можливі труднощі в пристосуванні нових 

робітників, які є ресурсом для ТНК, розробити ефективну програму підтримки і 

визначитись зі змістом наступних етапів. 

 Третім етапом першої підсистеми представленого в дисертаційному 

дослідженні механізму формування трудового потенціалу ТНК є проведення 

орієнтовних програм, які по змісту можна класифікувати на наступні види: 

• Програма введення в компанію, направлена на формування позитивного 

відношення до підприємства у нових співробітників і на засвоєння ними 

принципів функціонування прийнятих норм і правил організації; 

• Програма введення у підрозділ, що направлений на формування у нових 

співробітників відчуття приналежності до колективу; 

• Програма введення на посаду, що направлена на успішне і швидке 

засвоєння новими співробітниками інформації необхідної для виконання 

необхідної роботи.  

 Програму введення в компанію доцільніше, на наш погляд, здійснювати 

співробітникам служби управління персоналом, які ще на етапі оформлення 

можуть створити позитивний імідж підприємства. Дана практика є нормою для 

будь-яких європейських та американських організацій. При проведенні даної 

програми необхідно познайомити нового співробітника з найбільш загальними 

елементами корпоративної культури: філософією компанії, її місією, політикою, 

історією, етикою ведення бізнесу та атрибутикою підприємства і т.д. Для більш 

наочного донесення описаної вище інформації доцільним є видавництво її у 

вигляді брошури, яка повинна вручатися новим співробітникам. 

 Для більш ефективного функціонування даної системи необхідно створити 

ситуацію залучення керівників структурних підрозділів і ключових співробітників 

в її розробку і реалізацію. Саме дві останні програми третього етапу, на наш 

погляд, представляють таку можливість. Так, введення в підрозділ 
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рекомендується здійснювати його керівником, який обов’язково повинен в 

перший же день роботи “новачка” провести цілеспрямовану співбесіду з ним 

безпосередньо на робочому місці стосовно питань: призначення підрозділу, його 

функцій, структури, зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків, технологічних 

регламентів і робочих (посадових) інструкцій, прав і відповідальності, правил 

техніки безпеки, необхідної звітності, а також представити нового співробітника 

працівникам підрозділу. Програма введення на посаду вимагає вже від 

безпосереднього керівника “новачка” розробки індивідуального плану по 

теоретичному навчанню і передачі практичних вмінь, навичок наставниками з 

урахуванням профілю щойно прийнятих співробітників.  

 Проведення орієнтовних програм має на меті скорочення тимчасового 

періоду у пристосуванні щойно прийнятого персоналу, що є ресурсом для 

підприємства, до робочого процесу. Проте, для того щоб переконатись, чи це так 

насправді, необхідно, на наш погляд, здійснювати контроль над даним процесом, 

який передбачає відстеження рівня зростання професійної активності новачка, 

включення його у спільну правцю і надання своєчасної допомоги у проблемах, що 

виникають. Суб’єктом даної діяльності, на наш погляд, повинен бути HR-

спеціаліст. Саме він може бути незалежним при оцінці рівня пристосування 

нового працівника при виявленні проблем ймовірного конфлікту тощо. 

 Процедура контролю зі сторони спеціаліста служби управління персоналом 

полягає у відвідуванні ним щойно прийнятого працівника на своєму робочому 

місці, частота якого встановлюється в залежності від прогнозу сприятливості 

новачка. У ході відвідувань спеціаліст: 

• Встановлює рівень адаптації нового робітника; 

• Виявляє фактори, що перешкоджають швидкому засвоєнню ним норм і 

потреб виробничого процесу; 

• Виробляє, спільно з безпосереднім керівником новачка, заходи по усуненню 

негативних факторів в адаптаційному процесі. 

 Тривалість адаптаційного періоду має принципове значення для успіху 

запобігання спонтанної неорганізованої трудової мобільності. Дуже часто 
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тривалість адаптаційного періоду прирівнюють до тривалості випробувального 

терміну [174]. Звідси і строк відвідування новачка від 3-ох до 6-ти місяців. Для 

робітника, який є потенційним ресурсом для компанії (що має відповідний 

трудовий досвід, знання), даного періоду часу буде достатньо для виходу на 

рівень стабільного функціонування у відповідності до вимог прийнятих 

стандартів роботи ТНК. Проте його недостатньо для новачків, які є вчорашніми 

випускниками учбових закладів, у яких немає ніякого досвіду трудової діяльності 

і яким для соціалізації необхідний більш тривалий період. У зв’язку з цим, на наш 

погляд, повинен бути створений індивідуальний підхід при визначенні тривалості 

періоду здійснення контролю над процесом дієвого пристосування нового 

співробітника.  

 Перша підсистема представлена в дисертаційному дослідженні механізму 

регулювання мобільності функціонує перманентно, так як постійно вимагається 

відповідна робота з новими співробітниками для забезпечення їх виходу при 

виконанні зобов’язань на рівень, що підтримується стандартами організації. Вона 

дозволяє попередити спонтанну неконтрольовану трудову мобільність у вигляді 

ймовірного передчасного звільнення за власним бажанням співробітника, що є 

ресурсом для підприємства, на перших етапах трудового шляху робітника в ТНК, 

а саме на етапах дитинства і юності. 

 В той же час у суспільстві постійно відбуваються зміни, які впливають як на 

цілі компанії, так і на потреби людей. В результаті, достатньо часто 

підприємствам для досягнення бізнес-мети необхідні працівники, що володіють 

іншим трудовим потенціалом, відмінним від того, що є у наявності. У тих же 

співробітників, які мають достатньо вмінь та знань для виконання нових планів 

компанії, тобто є для них ресурсом, з’являються нові потреби, відбувається зміна 

їх мотиваційного профілю. Таким чином, підприємства або вимушені скорочувати 

штат співробітників в силу їх некомпетентності, або “розлучатись” зі 

співробітниками, які є ресурсом для підприємства через неможливість 

задовольнити їх нові потреби. Для створення можливості передбачити подібні 

кризові моменти на етапі стабільної роботи співробітників в запропонованому 
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нами механізмі регулювання трудової мобільності передбачена друга підсистема, 

що включає в себе оцінку трудового потенціалу і мотиваційного профілю 

робітників, виявлення персоналу, що є ресурсом для підприємства, діагностику 

психологічного середовища, а також на основі отриманих результатів на 

попередніх етапах розробки і проведення управлінських заходів.  

 Оцінка трудового потенціалу представляє собою спеціалізовані заходи, що 

направлені на виявлення внутрішніх можливостей і здібностей персоналу і їх 

динаміки з ціллю прийняття управлінських рішень в рамках стратегії компанії 

[99]. Саме проведення даних процедур дозволяє на ранніх етапах визначити 

компетенції, які необхідно розвивати у співробітників підприємства за допомогою 

навчальних програм. Це дозволить співробітникам досягти необхідного рівня 

знань, умінь і обізнаності для ефективного виконання стратегічних цілей бізнесу 

компанії і тим самим залишатися ресурсом для підприємства.  

 Оціночні процедури можна проводити за допомогою різноманітних методів: 

психологічне і професійне тестування, Ассессмент-центр, співбесіда по 

компетенціям і т.д. Проте для отримання достовірних результатів необхідно 

дотримуватись певних умов, а саме [153]: 

• Система оцінки повинна бути об’єктивною; критерії, які 

використовуються під час оціночних процедур, повинні бути відкритими 

і  зрозумілими співробітникам; 

• Результати оцінки повинні бути конфіденційними, тобто відомими лише 

співробітнику і HR-службі; 

• Персонал повинен активно приймати участь в оціночних процедурах. 

 Одним із важливих елементів оцінки, що впливає на ефективність її 

проведення, є розуміння цілей даної процедури. Нечітке уявлення цілей може 

призвести до вибору неконкретних методів і, як наслідок, до отримання 

недостовірних результатів [123]. Також дуже важливо після завершення 

оціночних процедур надати її учасникам зворотній зв’язок і провести ряд 

управлінських заходів, що направлені на розвиток і збереження людських 

ресурсів. 
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 В цілях збереження робітників, які є ресурсом для ТНК, на наш погляд, 

необхідно організувати діагностику мотиваційного профілю співробітників і 

соціального середовища. Це дозволяє:  

o Виявити актуальні потреби у різних категорій робітників; 

o Виявити мотиваційне ядро, вплив на яке викликає як у окремих робітників, 

так і груп, прагнення підвищувати ефективність, досягати необхідних 

результатів; 

o Охарактеризувати соціально-трудові ситуації по ступеню їх впливовості на 

задоволеність співробітників [182]. 

 Маючи на меті відстеження поточної ситуації в ТНК і прийнятті 

превентивних заходів, на наш погляд, необхідно для працівників, які вийшли на 

стабільний рівень продуктивності, щорічно проводити оціночні процедури і 

опитування, по результатам яких повинен формуватись і ухвалюватись щорічний 

план розвитку і мотивації співробітників, які є ресурсом для підприємства, 

регуляції психологічної обстановки у відповідності до стратегії і кадрової 

політики компанії і наявними фінансовими можливостями. 

 Представлений у дисертаційному досліджені механізм формування 

мобільності трудового потенціалу підприємства передбачає наявність локальних 

регламентуючих документів, які дозволяють досягти необхідних результатів, а 

також інструментарію, який служить сигналом про схильність робітників до 

неорганізованої форми трудової мобільності. З такою метою нами пропонується 

розроблений власними силами інструмент ВЯСС – «Визначення якості соціально 

середовища в ТНК» (Додаток В).  

 Дж. Ванос зазначає, що система показників, які дозволяють на ранніх етапах 

діагностувати потенційну трудову мобільність працівників лежить в самій 

природі неорганізованих форм переміщень [210]. А саме, як відмічалось вище, під 

впливом змін, що відбуваються в суспільному виробництві та соціальних умов 

життя змінюються вимоги до системи місць праці, а також структура потреб і 

мотивів поведінки індивідів. Отже, людина, усвідомлюючи своє місце в творчій 

діяльності суспільства, формує суб’єктивне відношення до певних абсолютно 
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об’єктивних обставин, в яких взаємодіють його або її здібності і потреби, інтереси 

і можливості, що, в свою чергу, позначається на відношенні до праці. Це 

відношення, на наш погляд, обумовлює характер поведінки людини в сфері 

трудової життєдіяльності і проявляється в тих чи інших формах і ступені 

індивідуальної трудової активності. 

 Відношення до праці може бути позитивним, негативним або 

індиферентним. Воно характеризує прагнення (або відсутність останнього) 

людини максимально проявляти свої фізичні і духовні сили, використовувати свої 

знання і досвід, здібності для досягнення певних кількісних і якісних результатів. 

Індикатором відношення до праці виступає ступінь задоволеності працею, що є 

результатом сприйняття самим робітником того наскільки його робота забезпечує 

задоволення важливих, з його або її точки зору, потреб [195]. 

 Протиріччя між потребами і інтересами робітників і мірою їх фактичного 

задоволення призводять до незадоволення, падіння ступеня задоволеності 

працею. Якщо ситуація невирішеності протиріччя зберігається тривалий час, то це 

призводить до поведінкового і емоційного проявів падіння задоволеністю працею, 

що призводить до соціальної напруги, яка, в свою чергу, може приймати різні 

форми: конфлікти, порушення виконавчої і технологічної дисципліни, явного або 

скритого саботажу, підвищена схильність до дій, які надають шкоду компанії, 

звільнення з підприємства за своїм бажанням.        

 Численні дослідження виявили суттєвий стійкий негативний зв’язок між 

задоволеністю роботою і плинністю кадрів (тобто чим вище задоволеність, тим 

нижче плинність кадрів, і навпаки, чим нижче задоволеність, тим вище плинність 

кадрів). Дж. Хартер, Ф. Шміт і Т. Хаєс  довели що, чим більше часу люди 

відчувають на роботі позитивні емоції, тим вище їх задоволеність роботою, і, як 

наслідок, нижча ймовірність, що в них виникає бажання звільнитись за власним 

бажанням [115]. У зв’язку з вище викладеним, одним із компонентів 

представленого в дисертаційному досліджені інструментарію ВЯСС є 

задоволення працею. 
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 Вивчаючи ступінь задоволеністю працею, ми отримуємо інформацію про 

силу прихильності персоналу до компанії, його лояльності, що проявляється в 

бажані залишатися в колективі, докладати максимум зусиль для досягнення цілей 

ТНК. Можна сказати, що отримані дані у ході подібного дослідження фактично є 

частковою інформацією про кадрові ризики підприємства. У зв’язку з цим в 

інструментарії ВЯСС виділені сім аспектів соціально-трудової ситуації, вимір якої 

дозволяє відслідковувати рівень задоволеності робітниками важливих, з їх точки 

зору, потреб, а саме:   

1. Робоче середовище. Даний аспект відіграє велику роль в задоволенні 

працею для співробітників, які в роботі вбачають можливість реалізувати 

свої знання та вміння. Для них головне – це цікава та змістовна праця, яка 

дозволяє проявити себе. Проте, якщо в транснаціональній компанії не 

створенні умови для реалізації даного виду потреби (недостатнє 

матеріально-технічне постачання, погані умови праці і т.д.), то 

задоволеність працею швидко падає. 

2. Професійний ріст і розвиток. Для працівників, що прагнуть досягти більш 

високого положення на підприємстві і в суспільстві, недостатність уваги зі 

сторони керівництва ТНК до формування системи професійного розвитку і 

кар’єрного росту також веде до зниження задоволеністю працею. 

3. Стимул. Даний аспект дуже сильно впливає на задоволеність працею 

робітників, які цінують в роботі заробіток понад усе. 

4. Колектив. Найчастіше клімат в колективі виступає визначальним фактором 

в задоволеністю працею. Особливо це проявляється у соціально-

орієнтовних працівників, які відчувають сильну потребу в причетності, 

приналежності до колективу. 

5. Керівництво. Більшість робітників потребують безпеку. Проте це відчуття 

пов’язане не тільки з наявністю або відсутністю роботи, але і зі страхом 

втратити своє положення або втратити повагу колег і керівництва ТНК.  

6. Соціальна сфера. Наявність в компанії додаткових пільг є свого роду 

індикатором хорошого стану справ компанії, що, в свою чергу, надає 
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співробітникам впевненість у завтрашньому дні і дозволяє відчувати себе 

соціально захищеним. 

7. Інформованість. В будь-якій транснаціональній компанії є достатня 

кількість робітників, які віддані своїй справі і колективу. Для них необхідно 

відчувати користь від своєї роботи, вони хочуть відчувати себе частиною 

організації, яка їх винаймає. Велике значення в підтриманні даного відчуття 

при причетності відіграють внутрішньо корпоративні канали комунікації. 

Доведення до співробітників інформації про стратегію, її поточні завдання, 

положення справ дозволяє робітникам краще розуміти що відбувається і 

відчувати себе учасниками у вирішенні організаційних питань 

підприємства.  

 Кожний із виділених аспектів, на наш погляд, може оцінюватись 

співробітниками як з позитивної, так і негативної сторони, відображаючи спільну 

задоволеність працею, яку, в свою чергу, можна вважати індикатором 

добровільних трудових переміщень. Проте не завжди незадоволеність працею 

трансформується в активні дії, що призводять до соціальної напруженості. Багато 

в чому тут залежить від схильності особистості до мобільного або стабільного 

стилю поведінки в тих чи інших ситуаціях [196]. Кожний із виділених типів 

характеризується за психологічними особливостями, які є узагальненими 

динамічними характеристиками особистості та її свідомої діяльності. У зв’язку з 

цим, другим компонентом інструментарію  ВЯСС є схильність робітника до 

мобільної поведінки.  

 В великому словнику іноземних слів мобільність визначається як 

“рухливість, здатність до швидкої дії” [7, c. 413]. Для більш повного визначення 

мобільного типу людини нами були використані наукові дослідження                

Е.Г. Леєвика [25, c. 160], який розробив інструмент моделювання особистості в 

умовах конкретних видів діяльності. Даний інструментарій побудований на 

великій кількості статистичних даних, отриманих при тестуванні десятка тисяч 

робітників Росії, і рекомендований до застосування в економіці підприємства, 

соціології, а також в соціальній психології.  
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 На основі даної методики нами був побудований профіль особистості 

мобільного типу, у відповідності до якого можна віднести людей, які: 

• Доволі товариські, активні у спілкуванні з людьми; 

• Достатньо легко і швидко переналаштовуються і пристосовуються до 

змінюваних умов середовища життя і нової діяльності; 

• Позитивно ставляться до змін і нововведень; 

• Можуть прислуховуватись до чужої думки, проте не завжди підтримують її, 

не завжди піддаються чужому впливу, зазвичай мають свою власну думку; 

• Доволі впевнені в собі і власних силах, намагаються самотужки вирішувати 

проблеми; 

• В роботі проявляють ініціативність та винахідливість, намагаючись жити і 

працювати по-новому; 

• Мають високий рівень домагань; вважають себе здатними досягти в житті 

великого успіху, прагнуть до дуже великих результатів; 

• Більш цілеспрямовані ніж інші; проявляють високу активність і 

наполегливість у досягненні власних поставлених цілей і задач.  

 Саме такий тип особистості відрізняється трудовою активністю і 

схильністю до рухливості. На підтвердження даної інформації нами була 

досліджена виборча сукупність у кількості 250 робітників, де кожний з них був 

визначений на схильність до мобільної або стабільної поведінки за допомогою 

метода Е.Г. Леевика “Комплексный личносный опросник”. Потім по кожному 

співробітнику на основі відомостей із трудових книжок і особистих даних, 

отриманих у ході інтерв’ю, прораховувався коефіцієнт трудової рухливості  і на 

основі експертної оцінки безпосереднього керівника отримана інформація про їх 

трудову активність. Коефіцієнт трудової рухливості вимірювався як відношення 

загального трудового стажу до загального числа переміщень, пов'язаних з різними 

змінами трудових статусів, професій, участю в конкурсах, тренінгах та семінарах. 

Чим ближче коефіцієнт до 0, тим більш мобільною вважається людина. 
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 Проведений кореляційний аналіз між виділеними вище елементами 

дозволив виявити наступні прямі закономірності: 

• Чим більше особистість схильна до мобільної поведінки, тим більше він або 

вона рухливий і навпаки; 

• Чим більше особистість схильна до мобільної поведінки, тим більше він або 

вона проявляє трудову активність, і навпаки; 

• Чим більше людина рухлива, тим більше вона проявляє трудову активність і 

навпаки. 

Представлена вище інформація дозволяє нам вимірювати схильність 

робітників ТНК до мобільної поведінки через з’ясування їх професійних планів на 

найближчу перспективу, які також можуть оцінюватись як з позитивної, так і 

негативної сторони. Таким чином, виділені нами в інструментарії ВЯСС два 

компоненти піддаються виміру, що дозволяє відслідковувати соціальну 

обстановку в ТНК на основі “аналітичного квадрата”, побудованого на взаємному 

перетині середньозважених оцінок задоволеністю працею і схильністю до 

мобільної поведінки (Рис. 2.5.). 

Схильність до мобільної поведінки 

 

                                                           

Напруженість, або                                                        Ентузіазм, або наснага                         
готовність вибухнути  
чимось неприємним 
 

 
 
 
 
Апатія, або стан                                                                                                                                                                                                                                                                  
повної байдужості                                      Умиротворення або стан повного покою 

                                                                                        Умиротворення, або                                   
стан повного покою 

Рис. 2.5. Аналітичний квадрат 

 Джерело: складено автором. 
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 В даному квадраті можна виділити чотири зони. Перший квадрант умовно 

називається “Ентузіазм, або наснага”, другий – “Умиротворення, або стан повного 

покою”, третій – “Апатія, або стан повної байдужості” і, нарешті, четвертий – 

“Напруженість, або готовність вибухнути чимось неприємним”. 

 Наявність точки в першому квадранті говорить про активну трудову 

позицію робітників ТНК, їх прагненні якомога краще виконати поставлені задачі, 

знаходячи шляхи вдосконалення своєї роботи. В другому квадранті трудова 

активність дещо зменшується, задачі виконуються у відповідності до поставлених 

вимог. Третій квадрант характеризується байдужим відношенням співробітників 

до процесу виробництва, яке виражається у виконанні лише мінімальних вимог 

або невиконанні їх взагалі. Наявність точки в четвертому квадранті вказує на 

нарощення незадоволення, які з часом на індивідуально-особистому рівні може 

вирости в конфлікт, вирішенням якого стає або припинення співпраці з даним 

співробітником, або нанесення компанії економічних збитків даним 

співробітником своїми діями, або бездіяльністю.   

 Таким чином, при збережені тривалої незадоволеності аспектами соціально-

виробничої ситуації, співробітник схильний до мобільної поведінки, буде 

намагатись залишити підприємство. Проте, на скільки б не було велике бажання 

це зробити, існує попит і пропозиція на ринку праці, які регулюють трудові 

переміщення [188]. При превалюванні попиту над пропозицією можливість 

трудових переміщень збільшується, і, навпаки, при превалюванні пропозиції над 

попитом – зменшується. У зв’язку з цим, в представленому нами інструментарії 

ВЯСС присутній третій компонент, саме, ситуація на ринку праці, яка 

вимірюється через напруженість. Якщо напруженість дорівнює 1, то можна 

говорити про рівновагу попиту і пропозиції. При показнику <1 попит привалює 

над пропозицією і, отже, збільшується можливість трудових переміщень. При 

показнику >1 пропозиція превалює над н попитом; можливість трудових 

переміщень зменшується. Для підтвердження даної інформації нами був 

здійснений кореляційний аналіз між коефіцієнтами плинності семи ТНК і 

коефіцієнтом напруженості на ринку праці. Він показав, що між даними 
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компонентами існує зворотній зв’язок (-0,44): чим вище попит на ринку праці, 

тим вища плинність, і навпаки. 

 Таким чином, інструментарій ВЯСС будується на перетині оціночних шкал 

трьох компонентів (Рис. 2.6.), а саме, задоволеність працею, схильність до 

мобільної поведінки і ситуація на ринку праці.  

 

Ситуація на ринку праці 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Схильність до мобільної поведінки 

 

 

 

            Задоволеність працею 

 

 Рис. 2.6. Інструмент «Визначення якості соціального середовища в 

ТНК» 

Джерело: складено автором. 

 Знаходження середньозважених оцінок по компонентам “задоволеність 

працею” і “схильність до мобільності” здійснюється за допомогою проведення 

опитування робітників підприємства (Додаток В), у якому вони оцінюють рівень 

задоволеності аспектами трудової діяльності і ступінь збігів професійних планів 

по шкалі від -2 до +2. Рівень напруженості береться або зі статистичних даних 

Центра зайнятості, або з особистих аналітичних досліджень положення прав на 

Зона напруженості, або 
готовність вибухнути 
чимось неприємним 

Зона апатія, або стан 
повної байдужості 

Зона умиротворення, 
або стан повного 

покою 
Зона ентузіазму,  

або наснаги 
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ринку праці. Відкладання по осям координат належних значень дозволяє 

визначити місцезнаходження точки в інструментарії ВЯСС, відображаючи 

соціальну обстановку в колективі.  

 Даний інструментарій може будуватися на сполучені різних ознак 

(наприклад, по факторам задоволеності працею, по професіям), що дозволяє 

виявляти “проблемні” області, вимагаючи негайного втручання. Це, в свою чергу, 

дає можливість розробити комплекс заходів, направлених на усунення 

“проблемних” зон, тим самим знімаючи кризові моменти, що призводять до 

добровільної трудової мобільності. Проте, варто відзначити той факт, що 

інструментарій ВЯСС будується на суб’єктивних думках опитаних, які в своїх 

оцінках відштовхуються, як правило, від особистих уявлень про реальну 

ситуацію. Іноді дані уявлення можуть бути результатом власних хибних думок і 

проблема може бути не у відсутності можливості задовольнити свої потреби, а у 

відсутності інформації про ці можливості. В цьому випадку необхідна 

цілеспрямована робота по формуванню відповідних уявлень і думок у робітників. 

 Інструментарій ВЯСС пройшов пілотажне дослідження у 2015 році у 

київському представництві міжнародної IT компанії «Adyax» (Париж, Франція). В 

результаті були внесені певні зміни і після корегування протестовані в березні-

квітні 2016 року на 7-ми ТНК, які представлені в Україні. Результати опитування 

обговорювались з представниками HR служб даних компаній з метою 

підтвердження достовірності отриманої інформації.  

 Отриманні дані дозволяють вважати середовище на досліджуваних ТНК 

весною 2016 року достатньо спокійною: загальна задоволеність працею складає 

0,5; схильність до мобільної поведінки - 0,1. Середньозважена оцінка даних 

компонентів концентрується в зоні “ентузіазму і наснаги”, яка сигналізує про 

активну трудову позицію робітників. При цьому напруженість на ринку праці в 

даний момент складає 0,26;  що говорить про превалювання попиту над 

пропозицією на ринку праці. Тому, найменші зміни соціальної обстановки в бік 

погіршення можуть призвести до збільшення неорганізованих трудових 

переміщень за межі організації. 
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 Рис. 2.7. Задоволеність працею працівників 7 ТНК, що представлені в 

Україні по компонентам трудової ситуації 

Джерело: складено автором. 

 

 Найбільш проблемною областю в організаціях на даний момент є такий 

компонент трудової діяльності, як стимули (-0,3) (Рис. 2.7). Це говорить про 

достатньо велику долю в колективах робітників, які незадоволені існуючою 

системою стимулювання праці. Причому це незадоволення виражено по всім 

факторам даного компоненту. У зв’язку з цим для даних ТНК, на наш погляд, 

найбільш актуальним є питання про перегляд існуючої системи оплати праці і 

розробки нової, де кожний отримував би в залежності від трудовитрат. 

 Аналогічна ситуація спостерігається практично на всіх ТНК, на яких 

тестувався інструментарій ВЯСС. Тільки на двох компаніях із семи (Приватне 

Акціонерне Товариство «Глини Донбасу», Київ і Акціонерне товариство "СКФ 

Україна", Луцьк) робітники відчувають задоволеність працею по всім його 

компонентам (Додаток Г). В Публічному акціонерному товаристві 

«Дніпрометиз», Дніпро окрім проблеми з системою стимулювання праці 

виділяється ще одна зона особливої уваги, а саме, професійного росту і розвитку 

(-0,5). Важливо, що у всіх організаціях найбільше середньозважене значення 

оцінок відмічається по такому компоненту трудової ситуації як колектив. Це саме 

та інфраструктура, яка має невелику прив’язку у робітників і той же час силу 

впливу на їх погляди і вміння. 
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 Що стосується схильності робітників підприємств до мобільності, то варто 

відзначити, що у всіх, за виключенням ТОВ «БЕЙКЕР І МАККЕНЗІ», Київ, 

співробітники достатньо рухливі. В даній компанії робітники не схильні до 

мобільної поведінки, що пояснюється невеликою чисельністю компанії, в якій 

існує велика можливість регулювання соціально-психологічної обстановки в 

колективі [108]. Це підтверджує і кореляційний аналіз, що встановлює тісноту 

зв’язку між такими елементами, як чисельність підприємства, схильність 

співробітників компанії до мобільної поведінки і їх задоволеність соціально-

трудовою ситуацією. Отримані дані дозволяють виділити наступні взаємозв’язки: 

o чим менше чисельність підприємства, тим вище задоволеність працею, і 

навпаки (-0,45); 

o чим нижче чисельність підприємства, тим нижче схильність робітників до 

мобільної поведінки і навпаки (0,37); 

o чим вище задоволеність працею, тим менша схильність персоналу до 

мобільної поведінки, і навпаки (-0,54). 

 В даному дисертаційному досліджені представлена подібна система, в якій 

виділяються дві підсистеми, що направлені на роботу з новими співробітниками, 

так і с вже працюючими співробітниками підприємства. Кожна із підсистем 

складається із декількох етапів, включаючи регулюючий процес, що направлений 

на отримання робітників, які можуть і хочуть виконувати поставлені перед ними 

бізнес-задачі підприємства. 

 Для діагностики існуючої трудової ситуації пропонується використовувати 

інструментарій ВЯСС, який служить сигналом про схильність робітників до 

неорганізованих форм трудової мобільності. Даний інструментарій апробований 

на семи ТНК, що мають представництва в Україні і показав очікувані результати. 

Таким чином, наявність механізму формування трудового потенціалу ТНК, 

враховуючого всі життєві цикли перебування людини в організації, є однією із 

головних задач сучасних ТНК, які тим самим забезпечують власний ефективний 

розвиток і процвітання в майбутньому. 
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2.3. Мобільність і гнучкість робочої сили в сучасній економіці знань 

 

 Стрімкий розвиток науки і техніки суттєвим чином змінив характер роботи і 

життя людей у цивілізованих країнах [79; 192]. Велика перевага інтелектуальних 

здібностей над фізичними ресурсами в даний час є ключовою особливістю 

постіндустріального управління, пов'язаного з більш високим рівнем 

продуктивності за рахунок автоматизації та інтеграції систем. На додаток до 

цього, знання як високовартісний товар у засобах масової інформації та освіті, в 

даний час відфільтровує виробничі режими для видобутку і накопичення вартості 

в світовій капіталістичній системі [172]. Нові організаційні режими створили 

суперечливий вплив на характер праці в ТНК. Більш високі рівні віддаленого 

співробітництва між високотехнологічними працівниками йдуть паралельно з їх 

кочуванням, тобто здатністю переміщуватися в просторі і в цифровому світі [129; 

152]. Проте, на робочому місці інновації також призводять до безпрецедентного 

тиску на робочі ритми і контроль [96; 172; 179]. Мобільні працівники ТНК 

заплутуються в режимах зайнятості, де праця стає все більш епізодичною, 

автономною і незахищеною, або, в нейтральному забарвленні «гнучкою». Проте, 

за технологічною ідеологією рівності, праця стає ближчою за заробітною платою, 

а за просуванням можливостей ми бачимо, що расові та гендерні нерівності 

зберігаються на більш тонкому рівні і зовсім не зникли [102; 166].  

 До працівників, що працюють у цифровому просторі, тепер є доступ 

практично у будь-якому місці і в будь-який час за допомогою нових медіа-

пристроїв, що змушує їх залишатися в мережі постійно, дозволяючи роботі 

втручатися не тільки в їхні домівки, та змушує їх перебувати у постійній боротьбі 

з поєднання ролей у всіх сферах життя одночасно [179, с. 424-425]. Змушування 

до забезпечення постійної доступності посилюється нестабільним характером 

роботи на ринку праці. Проте, в економіці знань праці не притаманні такі гнучкі 

трудові режими: не може припустити, що існує природний зв'язок між 

виробництвом знань і гнучкою роботою, тому що нові інформаційні технології 

відкривають нові можливості як для свободи дії, так і для контролю [170, c. 215]. 
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Таким чином, альтернативні сучасні тенденції залишаються можливими навіть 

коли бажання індивіду недостатньо для того, щоб досягти певних результатів в 

рамках великих економічних і технологічних обмежень.  

 Переплетена з гнучкими режимами економіки знань, мобільність виступає в 

якості ключового процесу і категорії глобалізації, посилаючись на центральне 

положення транслокальних потоків та взаємозв'язків, реконфігуруючи локальне 

життя в межах складних та нестабільних систем [208]. У випадку зі знаннями 

фахівців, мобільність відбувається на двох рівнях. Вона відноситься до декількох 

дистанційних та частотних режимів в межах певного простору, включаючи, 

наприклад, щоденні поїздки, регіональні поїздки, міжнародні призначення, тощо. 

Але вона також відноситься до кар'єрних траєкторій, які розвиваються в межах 

різних професій і організацій [129]. Більш широко параметри мобільності 

визначаються відповідно до функцій контролю і координації дій, необхідних для 

виконання оптимальних капіталістичних операцій у всьому світі. «Ключовою 

ланкою між реформою робочих місць і економікою знань є те, що нові гнучкі 

методи найбільш часто зустрічаються у фірмах, які конкурують на міжнародних 

ринках збуту або мають технологію, яка вимагає високої кваліфікації робітників» 

[170, c. 209]. Транснаціональні фірми спираються на мережі фахівців незалежно 

від відтворення і накопичення капіталу на глобальному рівні [67; 151]. 

 Організаційні ресурси і операції управляються з різним ступенем 

централізації і локалізації [64]. У класичній науковій літературі визначено, що в 

умовах роботи, орієнтованої на певну базу знань, транснаціональне управління 

схиляється до децентралізованої форми, розподіляючи ресурси між мережами 

фахівців (транснаціональна модель). Але глобальні потоки не є однорідними або 

абстрактними, тому вони швидше за все будуть працювати на кількох 

економічних вузлах, де вони адаптовані до місцевих, зазвичай суперечливих 

потреб [67; 76; 156; 180]. Оскільки транснаціональні компанії прагнуть 

інтегрувати бізнес-стратегії у зовнішнє середовище, то відповідним чином мають 

мобілізуватися і людські ресурси.  
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 Характер даної галузі впливає на те як фахівці мобілізуються та 

інтегруються, як технічні навички накладаються на міжособистісний характер 

праці на робочих місцях в ТНК. Відносини довіри та взаємності регулярно 

будуються на технічних знаннях, процедурах та протоколах. Контактна взаємодія 

зазвичай притаманна процесу виробництва знань, тому що останній «повинен 

бути пронесений через міжособистісні відносини, соціалізацію та діяльність, 

орієнтовану на виконання завдань, в місці попиту» [67]. Незважаючи на нові 

телекомунікаційні технології теоретичного дозування локальної роботи і 

концентрації у містах, є постійна необхідність взаємодіяти з колегами, клієнтами, 

постачальниками і конкурентами у глобалізованих фірмах. Таким чином 

експатріація стає «стратегією для управління складною системою розвитку знань 

та менеджменту через кордони» [67, p. 174-5]. Проте, зобов'язання мобільності 

різняться за тривалістю, періодичністю та метою, в залежності від галузі та 

масштабу ТНК [151, c. 46].  

 При визначенні форм роботи, ми, порівнявши галузі з різними 

інформаційними профілями визначили, що мобільність більш тісно пов'язана з 

економікою знань. Воно ілюструє те, як відносини між мобільністю та працею 

реконфігуруються через великі політико-економічні та технологічні процеси. Як 

уже зазначалося, сучасні економічні системи відзначені зростаючим впливом 

науки і технологій на економічні системи поряд з розвитком управління 

знаннями, технологіями управління інформацією та технічно освіченою робочою 

силою в її основі [77; 172; 192]. Хоча капіталістичні підприємці подорожували 

протягом багатьох століть, сучасні процеси глобалізації перебудували моделі 

мобільності безпрецедентним чином [208].  

 Серед просторових і професійних форм мобільності, в даному розділі 

дисертації ми фокусуємось на міжнародній трудовій міграції працівників 

компаній. Незважаючи на їх відносну меншість, цей вибір є стратегічним, 

оскільки це дозволяє вивчити форми мобільності, пов'язані з основними 

економічними процесами гнучкого капіталізму. Емпіричний аналіз включає в себе 

огляд аналітичних звітів щодо тенденцій міжнародної трудової міграції з даними, 
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зібраними консалтинговою фірмою, що спеціалізується в сфері послуг трудової 

міграції [103].  

 Ми розглянемо тип «Кочового працівника». Міжнародна мобільність 

корпоративних фахівців широко вивчається у дослідженнях у сфері управління та 

міжнародних людських ресурсів і трохи менше в сфері економічної географії і 

соціології праці. Деякі дослідження були зосереджені на групах фахівців для 

оцінки можливостей утримання та скорочення співробітників, таким чином, 

відображаючи практичний інтерес бізнесу. В якості альтернативи, системні 

дослідження вивчали як організації використовують внутрішні ресурси в 

залежності від міжнародних ринків, чому вони приймають мобільність як 

тактичний потенціал використання можливостей. Останнім часом все більше 

уваги приділяється питанням «репатріації» (фахівців, які повертаються із 

зарубіжних призначень), а також «експатріації за власною ініціативою» (з 

посиланням на осіб, які самостійно приймають рішення щодо міжнародної 

трудової міграції). Цей зростаючий акцент на індивідуальній ініціативі 

відображає зростання підприємництва як ідеології ведення бізнесу, а також 

відображає зниження формальних та стабільних форм праці у гнучкому 

капіталізмі. Мобільністю також зацікавилися економічні географи та соціологи 

праці (в той час як антропологи розглядали неофіційну трудову міграцію та 

міграцію робочого класу (синіх комірців) протягом тривалого часу). Вивчаючи 

мобільність висококваліфікованих фахівців, що рухаються транснаціональним 

колом, географи роз’яснили, яким чином перетинаються мобільність та 

місцезнаходження. Як з'ясувалося, збереження просторової концентрації - у 

«глобальному місті», – йде врозріз з колишніми припущеннями, що технологічна 

цифровізація стирає дистанційні бар'єри. У свою чергу вчені-соціологи 

розглянули проблему впливу високотехнологічної мобільності, що діє у сімейних 

і робочих сферах.  

 У той час як загальні теорії розглядали функції та життєвий цикл 

корпоративної мобільності в межах розвитку промисловості, мало уваги було 

приділено розумінню того, як трудова мобільність переплітається з останніми 
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процесами економіки знань. Як ми стверджуємо, сфера ІКТ та фінансів надає 

привілейовані місця для вивчення таких нових моделей мобільності і гнучкості 

роботи. При відправленні ключових працівників на міжнародні призначення для 

максимального використання бізнес-можливостей на різних ринках, 

транснаціональні організації повинні реагувати на зовнішні впливи, «з'єднуючи 

моделі мобільності у портфелі ходів, які представляють собою відгуки на 

промислові і індивідуальні потреби» [151, c. 25]. У цьому випадку вони 

«використовують експатріацію як стратегією для управління складною системою 

розвитку знань та менеджменту через кордони» [67, p. 175].  

 Міжнародні джерела міграції фахівців в значній мірі варіюються в 

залежності від галузі. У сильно глобалізованих сегментах, таких як фінансова 

сфера та галузь програмного забезпечення, міжнародна трудова міграція 

розширює мережі фахівців за рахунок прискорення обміну інформацією, 

знаннями та довірою. Дана ситуація виглядає такою, в якій «тепер зникає 

традиційний експатріант, який замінюється «кочовим працівником», а кінцева 

мета міжнародної мобільності відповідає завданням міжнародного бізнесу в 

процесі глобалізації» [68, p. 246]. В таких режимах, географічна та професійна 

мобільність часто стає умовою для просування по службі. Фахівці скоро 

зрозуміють, що вони повинні «стати транснаціональними»: вони повинні 

навчитися використовувати окремі сімейні та організаційні навички, які, таким 

чином, створять певний тип суб'єктивності, який має адаптуватися до мінливих 

умов гнучкого капіталізму. Незважаючи на необхідність ретельного вивчення цієї 

теми, ствердження з приводу «кочового працівника» і «транснаціональних 

культур» вказують на можливі шляхи, за якими економіка знань трансформує 

характер праці, трудові відносини та комунікативні навички.  

 Для того щоб зрозуміти, як відношення між мобільністю та працею 

трансформується економікою знань, ми в цій роботі порівнюємо види 

мобільності, що виявлені у двох типах галузей. Ці кластери визначаються на 

основі їх різноманітної залежності від інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ). Системи ІКТ забезпечують інфраструктуру, яка організовує системи 
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виробництва, дистрибуції і управління. У цій схемі знакові галузі економіки знань 

залежать від знань та інноваційних можливостей, які є основою конкурентної 

переваги [191; A188]. З іншого боку, традиційні галузі промисловості, що 

закріпилися на розвинених ринках та у виробничих циклах, шукають конкурентні 

переваги шляхом залучення фізичних активів та ринкового домінування [154]. 

 Щодо трудової міграції, то її варто розглядати у двох площинах: з точки 

зору емпіричного та методологічного аналізу. Для цього були використані дані 

опитування громадської думки про тенденції міжнародної трудової міграції, що 

зібрані консалтинговою фірмою, яка спеціалізується в сфері послуг з 

корпоративного переміщення працівників Global Relocation Trends Report. У 

самому профілі фірми розкриваються деякі практичні питання, пов'язані з 

міжнародною трудовою міграцією, а саме: через відокремлення від брокерської 

корпорації з нерухомості, фірма стає фінансовим підрозділом світового виробника 

автомобілів, таким чином, відображає матеріально-технічні, житлові і транспортні 

проблеми, пов'язані з міграцією  висококваліфікованих фахівців.  

 В даній роботі використовується загальні та галузеві звіти 2015 і 2016 років. 

Основні теми, що розглядаються в цих звітах, включають демографічних 

експатріантів, організаційні практики та програми з міжнародної трудової 

міграції, а також інші не менш важливі проблеми міжнародного бізнесу.  

 Згідно BGRS (2016) в цілому 154 корпорації, які брали участь в опитуванні, 

винаймають більше ніж 50000 працівників-експатріантів поряд з 4,3 мільйонами 

звичайних працівників [75]. Слід зазначити, що опитування не охоплювало 

безпосередньо мобільних фахівців, але включало HR-спеціалістів, що 

відповідають за управління мобільністю. Згідно з зазначеним дослідженням, 

близько 150 експертів-респондентів брали участь в кожному з щорічних 

опитувань. Їх відповіді були зібрані за допомогою онлайн-анкети з більш ніж 100 

питаннями з варіантами відповідей та кількома розгорнутими питаннями, що 

доповнювалися коментарями близько двох десятків респондентів.  

 Поняття «хай-тек» означає те, що ми в цій дисертації називаємо 

«наукоємними» галузями. Згідно Бюро з економічного аналізу США «ІКТ-
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ємність» в межах фірми або галузі є відповідним базовим орієнтиром. Вона 

включає в себе всі витрати, як частку від загального обсягу інвестицій, в тому 

числі мейнфрейми, настільні і портативні комп'ютери, пристрої зберігання даних, 

інтегровані системи, програмне забезпечення, обладнання зв'язку, фотокопії і все 

інше пов'язане з обладнанням [160]. Ґрунтуючись на цьому, ІКТ-ємними галузями 

промисловості найвищого рівня є: сфера бізнес-послуг, страхування і фінансів, 

забезпечення зв'язку та інформації, а також фармацевтична промисловість (з 

індексами, що коливаються від 0,78 до 0,89). На відміну від цього, ІКТ-ємними 

галузями промисловості найнижчого рівня є: будівництво, гірничодобувна, 

енергетична та харчова промисловості (з індексами, що коливаються від 0,02 до 

0,26) [154, p. 767]. Ці відмінності нехтують міжгалузевими коливаннями, такими 

як розмір фірми, частка ринку, диверсифікація, володіння майном та 

концентрація. Тому, в даному розділі, фінансові та високотехнологічні галузі були 

взяті в якості знакової економіки знань на базі їх високого рівня використання 

ІКТ-систем. З іншого боку, через відносно низькі витрати на ІКТ, енергетичний 

сектор має розвинений або звичайний тип промисловості, незважаючи на його 

важливість для економіки знань. 

 Також варто зазначити, що демографічний профіль працівників-

експатріантів був непомітним, і навіть у науковій літературі відсутня інформація 

про міжнародну трудову міграцію. Визначаючи основні характеристики, 

необхідно враховувати структурні і кон'юнктурні чинники. Хоча рецесивні 

періоди регулярно порушують мобільність в короткостроковій перспективі, за 

опитуваннями громадської думки міжнародні призначення мають тенденцію до 

зростання. Розширення меж ЄС та ринків, що розвиваються у країнах БРІКС 

(Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка), є основними 

причинами переміщення працездатного населення, але зміни в області 

комерційного права також впливають на потоки трудової міграції. Розглянемо, 

наприклад, закон Сарбейнса-Окслі від 2002 року в США, який був створений для 

боротьби з ухиленням від сплати податку на прибуток. Законодавство спонукнуло 

кілька транснаціональних компаній перенаправити свої міжнародні призначення в 
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інші країни. Розглянувши ці випадки, основні риси сучасних працівників-

експатріантів описані нижче. 

 Економічна глобалізація трансформує географію корпоративної 

мобільності, і в деякому сенсі ці потоки фахівців йдуть за потоками капіталу, 

виробництва і споживання. Хоча деякі локації залишаються головними 

напрямками трудової міграції (США, Великобританія, Гонконг), де 

спостерігається значна деконцентрація і навіть зміна курсу в потоках 

міжнародних призначень: за межами звичайної картини з керівниками вищої 

ланки, що відкомандировуються з центральних до периферійних офісів, 

з'являється модель, що передбачає збільшення активності в периферійних 

дочірніх компаніях. Стосовно центральних світових офісів, частка призначень має 

на меті розвиток кар'єри (також відомі як «реверсивні призначення»), коли багато 

інших переміщень відбувається по регіональних центрах. Згідно розглянутих 

аналітичних звітів з опитування громадської думки, майже половина міжнародних 

призначень в даний час відбуваються без приєднання до центральних світових 

офісів. Стримана, але зростаюча тенденція до «локалізації» також розглядається, 

тому що закордонні компанії переходять під керівництво фахівців, які народилися 

у країні знаходження філії або найняті на місцевому рівні. В якості нової риси 

трудової мобільності, зростаюче розмаїття корпоративних потоків відображає 

зростаючу складність світової економіки в багатовузлових та потокових мережах 

[113; 208].  

 Проте, адаптація до чужої країни як і раніше розглядається як виклик для 

експатріантів та їх міжнародного наглядового управління. Але, всупереч 

поширеній думці, розвинені економіки або ті, які вважаються в культурному 

відношенні аналогічними до рідних країн експатріантів, були ідентифіковані 

самими експатріантами як складні пункти призначення. Як це не парадоксально, 

дослідження показують, що очікування легкої адаптації засмучують 

експатріантів, коли вони розуміють, що та сама мова суспільства часто значно 

відрізняється з точки зору очікувань, комунікативності та розуміння. Внутрішні 
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аспекти приймаючого суспільства, а також очікування адаптації мобільним 

працівником грають важливу роль в процесі адаптації [196; 223]. 

 Не випадково, що за даними аналітичних звітів показники вибуття 

(звільнення) у працівників-експатріантів залишаються досить високими. У 

порівнянні зі звичайним середнім 13-відсотковим показником від річного обігу 

серед місцевих працівників, ця цифра майже в два рази більша серед колег-

експатріантів: один з чотирьох робітників звільняюся зі своїх компаній під час 

закордонного призначення. На нашу думку, питання сім'ї та незадовільна 

працездатність за місцем призначення є основними причинами для відмови від 

роботи, що веде до звільнення або відставки. Інші можуть прийняти привабливу 

пропозицію, зроблену конкурентом, або відкрити свій бізнес, зазвичай в тій же 

галузі, в результаті чого такий працівник-експатріант буде конкурувати або 

співпрацювати зі своїм попереднім роботодавцем.  

 В межах досліджень трудової мобільності, можна відзначити, що фізична 

мобільність фахівців, зумовлена економічними та організаційними реаліями, які 

вимагають культурної та психосоціальної відповідності для досягнення певного 

успіху. Кочівний розум і мережі необхідні для протистояння, захоплення та 

осмислення типів проблем, пов'язаних з нерегулярною мобільністю [88; 148]. 

Мобільність є не тільки переміщенням об'єктів, але і генеративною граматикою в 

культурному відношенні взятою за основу мобільним об'єктом. Показники 

плинності експатріантів є викликом для об'єктивістсько-матеріалістичного 

підходу мобільності, що вимагає багатовимірного підходу до складної системи 

[208].  
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 Рис. 2.8. Щорічні показники плинності кадрів. Висока плинність серед 

бізнес-експатріантівю 

Джерело: звіти GMAC 2014 (дані адаптовані автором). 

 

 Щодо міжнародного досвіду, варто зазначити, що лише незначна меншість 

працівників-експатріантів (9 відсотків) має попередній міжнародний досвід. Ця 

цифра суперечить стереотипному уявленню про топових працівників-

експатріантів як людей, що багато подорожують та належать до вузького кола 

багатих мандрівників, які легко адаптуються в будь-якому місці когерентним 

способом життя. Через відсутність міжнародних попередників, багато 

експатріантів є новими співробітниками, які найняті роботодавцем, щоб виконати 

міжнародне призначення для потреб компанії. Ця ситуація перегукується з 

претензіями ділових людей з приводу дефіциту фахівців, які готові взяти на себе 

відповідальність і прийняти пропозицію щодо міжнародного працевлаштування.  
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Рис. 2.9. Причини звільнень (експатріанти залишили ТНК у 25% 

призначень): сімейні проблеми, погана працездатність, скорочення, 

економічне браконьєрство 

Джерело: GMAC 2014 звіти (дані адаптовані авторами). 

 

 Відсутність міжнародного досвіду знаходить своє відображення в зниженні 

вікового цензу сучасних експатріантів. Старе стереотипне сприйняття західних 

іноземних робітників вищого рівня, що працюють у віддалених філіях, 

змінюється на більш строкату картину, з молодими фахівцями, які виконують все 

більше число міжнародних призначень. Протягом 2000-х років, близько третини 

(36 відсотків) з цих фахівців були у віці 30 років, а також еквівалентна частка у 

віці 40 років (32 відсотки) [103]. Погоджуючись з проаналізованими звітами, цей 

молодий профіль відображає поточні зміни у гнучкій капіталістичній глобалізації, 

в якій все більше число міжнародних призначень мають тактичний або 

оперативний характер, що більш підходить для молодших співробітників, на 

відміну від широкомасштабних стратегічних проектів, які потребують більш 

досвідчених фахівців. Крім того, такі призначення для розвитку кар'єри стають 

більш поширеними, тому що вони використовують молоді потенційні кадри. На 
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кінець, можна припустити, що відносно молодий профіль також відображає інші 

аспекти «гнучкої» праці, зазвичай це вузькоспеціалізована галузь для 

контрактних, тимчасових, незахищених і нестабільних форм зайнятості.  

  Точні цифри щодо жіночої частини бізнес-експатріантів не відображені у 

бізнес-літературі, гендерні дослідження в основному спиралися на інформацію, 

що була отримана з певного конкретного випадку, що досліджувався [61]. Хоча 

деякі дослідження припускають однорозрядні цифри; аналітичні звіти, розглянуті 

в цій статті, стверджують, що в даний час близько 20 відсотків працівників-

експатріантів складають жінки, що поступово збільшуються з історичної 

позначки у 15 відсотків, яка мала місце у 1990-х роках. Як правило, вони старші, 

ніж колеги-чоловіки, вони займають посади високого рівня в своїх міжнародних 

проектах [144]. Незважаючи на усунення традиційних гендерних ролей в більш 

широких сучасних суспільствах, цим жінкам-експатріантам часто доводиться йти 

на компроміс з точки зору шлюбу і сім'ї. Таким чином, розглянуті економічні 

режими створюють форми мобільності, які по-різному впливають на різні статі.  

  Відповідно до аналітичних звітів, шістдесят відсотків працівників-

експатріантів перебувають у шлюбі. Проте, розподіл працівників за статтю є дещо 

суперечливим. 64 % працівників-експатріантів є чоловіками у шлюбі, проти 45 % 

жінок-колег. Як було відзначено в дослідженнях [190] і при роботі на місцях, 

через певні культурні очікування, сім'я як і раніше розглядається в якості бар'єру 

для жінок, які хочуть переїхати, але до цих пір супроводжуючою частиною 

подружжя уявляється жінка, яка на чужині піклується про домашнє господарство. 

У цих очікуваннях, як це не дивно, жінки експатріанти мають більше шансів стати 

самотніми. З точки зору мобільності, можна припустити, що транснаціональні 

економічні режими досліджують і використовують робочу силу за статевою 

ознакою. Уникаючи певних рамок цього аналізу, можна побачити диференціацію 

привілеїв, освіти і прагнень, що переплітаються з гендерною ідентифікацією і 

статтю.  

  При розгляді даних дослідження [103], виявляється, що сучасні режими 

гнучкої праці трансформують сім'ї працівників-експатріантів. Частка одружених 
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іноземців скоротилася протягом 2010-2016 років, з більш ніж 70 відсотків до 

приблизно 60 відсотків. Варто зазначити, що падіння відсотку одружених 

фахівців відбулося майже виключно серед чоловіків-працівників, яке йшло 

паралельно з ростом нового сегмента самотніх жінок-експатріантів. Відповідно, 

частка експатріантів з сім’ями та дітьми, також знизилася з 57 відсотків до 51 

відсотка. Також це подвійне зниження йде паралельно з підйомом відсотка 

самотніх (зазвичай жінок) експатріантів, про що говорилося раніше.  

   Ці зміни, швидше за все, пов'язані з питаннями сімейних доходів і 

зайнятості, які зазвичай дуже страждають при переїздах. За даними аналітичних 

звітів GMAC (2014 р.) [103], близько половини одружених припиняють роботу в 

результаті візових обмежень, нових зобов'язань, побутових і мовних бар'єрів. І 

навпаки, частка сімей, де працюють чоловік і дружина збільшилися з плином 

часу, близько 12 відсотків (раніше) безробітних дружин/чоловіків починають 

працювати під час міжнародного призначення. Деякі організації можуть 

розробляти ініціативи, спрямовані на отримання робочих віз і робочих місць. 

Нарешті, слід зазначити, що побоювання з приводу сімейного матеріально-

технічного забезпечення (житло і освіта), емоційної ізоляції (відстань від родичів і 

друзів), а також перспективи кар'єрного росту чоловіка або дружини є найбільш 

поширеними причинами, чому корпоративні фахівці занепадають в міжнародному 

призначенні (це заявили понад 80 відсотків опитаних). З цих причин, стабільність 

роботи і задоволення в домашніх умовах є ключовими факторами при відмові від 

переміщення.  

  В якості системного зауваження, із суто фінансової точки зору, сім'я 

розглядається як зовнішні витрати та ризик для корпоративних призначень. З цієї 

причини, одружений співробітник має поступово включаються в процес відбору 

та тренінгу з приводу переїзду. Додаючи економічні та емоційні ризики, пов'язані 

з переїздом сім'ї, до більш оперативного характеру роботи експатріантів на 

міжнародному рівні, можна очікувати, що в наступні роки ринок праці 

експатріантів буде мати тенденцію до збільшення відсотка найму молодих і 

самотніх фахівців. 
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Рис. 2.10. Причини відмов співробітників від міжнародних призначень 

Джерело:  звіти GMAC 2014. 

 

На нашу думку, неможливо оцінити, яким чином сімейні питання 

співвідносяться з віком і статтю працівника або тривалістю і місцем 

запропонованих призначень, кожна з яких дуже впливають на рішення працівника 

щодо переїзду. Можна висунути гіпотезу, що пропозиції до тривалих (понад один 

рік) призначень географічно і культурно віддалені регіони будуть натикатися на 

значний опір від одружених співробітників, порівняно з призначеннями на більш 

короткі строки, зроблені для окремих співробітників.  

  Зрештою, немає єдиної думки щодо позитивного або негативного розвитку 

кар'єри при міжнародних призначеннях. У той час як безпека і задоволеність 

своєю поточною роботою відіграють негативну роль у прийнятті міжнародних 

призначень, деякі фахівці вважають, що вони повинні прийняти такі можливості, 

щоб зберегти місце працевлаштування та мати змогу просування по службі в 

довгостроковій перспективі. Як зазначається у дослідженні про провідних 

фахівців в області фінансів: «Усі суб'єкти кажуть, що транснаціональний досвід 

має вирішальне значення в кар'єрі для просування по службі, а культурний 

капітал для роботи в мережі» [68, p. 256]. У зв'язку з цим, навіть 
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висококваліфіковані й освічені працівники відчувають тиск мобільності, зазвичай 

в емоційно болісний спосіб.   

Окреслюючи риси працівників-експатріантів, в даному параграфі 

розглядається, як їх мобільні образи життя визначаються промисловими 

установками, особливо економікою знань. Оскільки різні галузі вимагають різних 

портфелів мобільності [151], ми прагнемо визначити, які є типи мобільності, що, 

як правило, позитивно пов'язані з ІКТ-галузями. Вчені Міллар і Солт  

використали кілька параметрів для порівняння знакових галузей з іншими 

секторами економіки: узгодженість режимів зайнятості експатріантів в рамках 

організації, мета мобільності призначень експатріантів, частота альтернативних 

видів мобільності (порівняно з типовими довгостроковими відрядженнями) та 

культура експатріації серед фахівців галузі. Дані інституційні чинники 

визначають мобільність фахівців, коли вони розглядаються в рамках різних 

економічних, організаційних і соціально-психологічних обмеженнях. 

Щодо корпоративної політики мобільної зайнятості ТНК, варто зазначити, 

що міжнародні призначення імплементуються відповідно до набору 

організаційних цілей і правил. Загальна спрямованість, за даними аналітичних 

звітів GMAC (табл. 2.6), схиляється до встановлення однорідних стандартів і 

процедур на глобальному рівні, включаючи всі підрозділи і дочірні компанії в 

межах організації. Як ми бачимо, більш високі рівні стандартизації, як правило, 

можна знайти у розвинених галузях, чиї продуктивні системи і споживчі ринки 

мають тенденцію бути передбачуваними і стабільними, забезпечуючи тим самим 

умови для формального планування, використання та контролю ресурсів. На 

відміну від цього, нові інноваційні галузі промисловості, як правило, приймають 

більш піддатливий підхід до міжнародної трудової міграції через відносно 

непостійні та мінливі умови праці. 

Незважаючи на відмінності всередині галузей, два основних набори 

моделей визначаються у відповідях. Енергетичний сектор (нафта, газ) відрізняє 

високий рівень стандартизації, що базується на суворих контрактних 
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домовленостях з випадками та відмінностями щодо розміщення певних 

співробітників у маломістких робочих кабінетах. 

 Таблиця 2.6 

Міжнародна трудова міграція - Політика і Цілі. 
 Загальний 

орієнтир  
ТНК хай-тек 
сектору 

ТНК 
фінансового 
сектору 

ТНК 
енергетичного 
сектору 

Стандартизація 
політик та 
практик 
міжнародної 
трудової 
міграції 

Глобально (70%),  
Чисельні угоди  

Глобально 
(80%), гнучка 
(багато-
варіантна) 
політика 

Глобально (70%), 
гнучка 
(багаторівнева, 
регіональна) 
політика 

Глобально (90%),  
Не гнучка 
політика 

Цілі призначень  Заповнення 
кваліфікаційних 
пробілів  (30%), 
розвиток кар'єри 
(25%) 

Проекти, 
заповнення 
кваліфікаційних 
пробілів   

Передача знань 
(35%), розвиток 
кар'єри (35%) 

Проекти та 
клієнти (100%) 
(не має 
призначень задля 
розвитку кар'єри) 

Джерело: звіти GMAC 2014 (дані адаптовані авторами) . 
 

 Це відображає інерційний і передбачуваний характер основної діяльності в 

цих розвинених галузях. Підсумковою точкою зору з цього приводу є те, що 

даний сектор також резонує з корпоративною культурою в сенсі ідеологічного 

самозабезпечення, як суто високотехнічний сектор. На противагу цьому, більш 

широкий ступінь гнучкості в політиці трудової міграції можна знайти в ІКТ-

галузях (фінансова, комп'ютерна та фармацевтична галузі). Хоча багато компаній 

прагнуть визначити загальні стандарти, на практиці вони зазвичай повинні бути 

більш гнучкими з боку контрактних домовленостей. Наприклад, може бути 

запропонований список винагород та пільг (в частині оподаткування, оплати за 

житло, освіту, пенсійні пільги і т.д.). Багаторівневий підхід часто адаптується до 

контрактних пакетів відповідно до організаційних пріоритетів, а також 

ієрархічного рівня, набору навичок і відповідальності призначеного працівника. 

 Через високі витрати і ризики, пов'язані з організаціями і фахівцями, 

міжнародні призначення повинні бути ретельно продумані і обґрунтовані 

особами, що приймають такі рішення. Вони виконують кілька функцій, які слід 

відзначити: заповнення тимчасової відсутності навичок в певному місці 
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знаходження; реалізація проектів або налагодження відносин з клієнтами на 

нових ринках; розвиток кар'єри і проходження навчальних тренінгів; передача 

навичок через внутрішні мережі фахівців; і, зрештою, зміцнення корпоративної 

культури через нові дочірні компанії. Хоча будь-яку з цих цілей можна знайти в 

будь-яких галузях, їх поширеність варіюється в залежності від механізмів роботи, 

технологій і розвитку ринку, виявлених в різних галузях промисловості.  

  У той час як «більша частина міжнародної трудової міграції, пов'язана з 

втіленням проектів» [151, p. 43], значна частина (близько третини) міжнародних 

призначень відповідає за заповнення кваліфікаційних пробілів, виявлених у 

віддалених філіях. Ще один сегмент - це (чверть) призначень присвячена розвитку 

кар'єри ключових кадрів. У випадку з фінансовими компаніями, обґрунтування 

призначень виникає з необхідності передачі певних навичок і підтримки мереж 

обміну фахівцями, які в кінцевому рахунку, актуалізують ефективність і 

прибутковість бізнесу [68]. В цілому, мобільні призначення часто служать 

декільком цілям одночасно. Незважаючи на те, що є різні ступені преференцій на 

стадіях планування та оцінки, ймовірність схвалення збільшується, коли кілька 

цілей і потреб можуть бути досягнуті одним більш ефективним способом.  

 Аналітичне дослідження «Тренди глобальної мобільності» [75]  

підтверджують дані про те, що в інформаційно-насичених галузях низького рівня 

(таких, як енергетика), більшість міжнародних призначень пов’язані з розробкою 

проектів та будуванням відносин з клієнтами. У той час як у цій галузі часто 

застосовується короткострокове навчання, і все ж таки у більш розвинених 

галузях частка призначень щодо розвитку кар'єри є малою. З іншого боку, інша 

картина вимальовується у ІКТ-галузях. В області фінансів, понад 70 відсотків 

міжнародних призначень пов'язані з питаннями передачі знань і розвитку кар'єри. 

У хай-тек секторі (комп'ютерна та фармацевтична галузі), розробка проектів та 

заповнення кваліфікаційних пробілів є переважними цілями. Такі відмінності у 

цілях мобільності між розвиненими галузями, та галузями, що розвиваються, 

можна пояснити особливістю економіки знань, де інновації, знання і людська 

взаємодія відіграють центральну роль у веденні бізнесу.  
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 Взагалі, до недавнього часу довгострокові призначення тривалістю більше 

року і до трьох років не були нормою. Погана адаптація працівника і його сім'ї, 

погана продуктивність праці, звільнення та економічне браконьєрство є 

звичайним явищем. Згідно з непідтвердженою інформацією, міжнародні 

призначення коштують трьохкратної річної зарплатні працівника (така оцінка 

включає в себе прямі і непрямі витрати на рекрутинг, відбір та навчання, 

додаткові винагороди і компенсаційні пакети на переїзд сім'ї, на додаток втрати 

по кривій набуття кваліфікації, а також витрати на репатріацію). Тож не дивно, 

що всупереч твердженням Міллара і Солта, зниження витрат є одним з 

пріоритетів в прийнятті рішень щодо мобільності відповідно до відповідей 

приблизно 75 відсотків респондентів [75].  

   Тому альтернативи для таких довгострокових призначень розшукуються 

більшістю організацій (55 відсотків респондентів). Найпоширенішим рішенням 

було короткочасне призначення, яке визначалося як одноразове відрядження 

тривалістю менше одного року (що прийняте третиною компаній). Далі йде 

«локалізація» працівників-експатріантів, посилаючись на рішення підтримки 

працівників-експатріантів локалізовано. Очевидно, що для досягнення успіху це 

вимагає позитивного дозволу та згоди працівника та членів його сім'ї. Інші 

загальні альтернативи включають наймання місцевих працівників в іноземні філії, 

регулярні ділові поїздки, а також призначення жителів передмістя, які щодня 

їздять на роботу в місто поїздом/автобусом, тобто тих, хто приїжджає і їде в той 

же день. Подібні призначення відносять до регулярного і коливального руху між 

двома локаціями, в той час як ділові поїздки включають в себе поїздки з 

основного місця роботи до різних умовних місць праці і навпаки. І, зрештою, хоча 

як і раніше рідкісні, «віртуальні команди», які включають віддалено 

розташованих колег, що працюють в режимі реального часу за допомогою аудіо-

візуальної комунікації через засоби підтримки телеконференційного зв’язку.  

  Зростання цих альтернативних форм міжнародних призначень знаходить 

своє відображення у зростаючій важливості нематеріальних ресурсів в економіці 

знань. Інформація, ІКТ, кадри і праця людини набувають вирішального значення 
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в управлінні працею та інноваціях в крос-функціональних і транснаціональних 

компаніях. Це підтверджується у порівнянні між двома галузевими групами, що 

використовуються в даному дослідженні. У звичайних (низькотехнологічних) 

галузях промисловості характер виробництва та інвестицій, як і раніше, багато в 

чому визначає відносно передбачуване співвідношення між 

висококваліфікованими спеціалістами та мобільністю. Продуктивні системи, що 

базуються на принципах масового виробництва і ефективності (а не інновацій), 

довгострокових капіталоємних інвестиційних циклів, а також високих бар'єрів для 

нових конкурентів, є факторами, що визначають закономірності корпоративної 

мобільності в звичайному виробництві та добувній промисловості. Маючи в 

основному раціоналізовані операційні процеси, нафтові і газові компанії не мають 

засобів для скорочення витрат шляхом вивчення альтернативних форм 

мобільності.  

   З іншого боку, у організацій сфери високих технологій, фінансів та творчих 

напрямів, можна очікувати більш широке розмаїття типів мобільності. За даними 

дослідження «Тренди глобальної мобільності» понад 60 відсотків фірм, 

заснованих на знаннях, розшукують альтернативи довгостроковим призначенням. 

Це трохи більше, ніж середнє значення по всіх галузях. Але це прагнення може 

бути пом'якшено необхідністю розвинути корпоративну культуру і зміцнити 

довіру за межами міжнародних кордонів, наприклад, як у випадку провідних 

фінансових фірм [152]. Як уже зазначалося, контактна взаємодія притаманна для 

сфери послуг в місці попиту. Важливо відзначити, що короткострокові 

призначення можуть бути дуже поширеним явищем в сфері фінансів, але вони, як 

правило, не пов'язані з розвитком клієнтської бази, бізнесу або кар'єри, а лише 

необхідні для вирішення внутрішніх технічних чи експлуатаційних питань.  

  Порівняно з організаціями з більш низьким рівнем використання ІКТ-

систем, більш високотехнологічні компанії, як правило, вважають за краще 

наймати місцеві кадри або локалізувати експатріантів на постійній основі. Тож не 

дивно, що цифровізовані «віртуальні команди», що спілкуються за допомогою 

телеконференційного зв’язку, також є більш загальними (прийнятно для 10% 
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респондентів на фоні 1% в середньому по всіх галузях). Локалізація і 

комунікативні можливості зв’язку представляють собою способи, за допомогою 

яких наукоємні організації прагнуть оптимізувати продуктивність, а також 

скоротити витрати і ризики міжнародних призначень. «Віртуальна мобільність як 

правило, використовується в якості доповнення, а не замінника, для ділових 

поїздок» [151, p. 44]. Проте, потрібно запитати, що робиться з часом і ресурсами, 

що звільняються через новітні комунікативні можливості зв’язку. Звільнений час 

часто перенаправляють для виконання додаткової роботи, тому додатковий час 

може буде присвячений розвитку будь-яких бізнес-перспектив, виконання 

додаткових поїздок, торговим зусиллям та роботі на душу населення. Іншими 

словами, телекомунікації зменшують потребу в поїздках, а економія часу 

реінвестується в активізацію робочого ритму для збагачення компаній.  

 Незважаючи на високоструктуровані форми мобільності, виявлені у 

розвинених транснаціональних організаціях, фахівці високого рівня мають 

великий міжнародний досвід. Відповідно до одного з аналітичних звітів, вони 

мають більш ніж у два рази досвіду, ніж середньостатистичний експатріант (23 

відсотки експатріантів енергетичного сектору мають попередній міжнародний 

досвід на фоні 10 відсотків в середньому по всіх галузях). У нафтових компаніях, 

такі досвідчені інженери відповідають за безпеку та оперативні питання. Суворий, 

несприятливий характер оперативної діяльності дає створює стресостійку 

професійну культуру, тому що співробітники мають занижені очікування щодо 

віддалених регіонів, куди їх призначають. Деякі з цих компаній розробляють 

спеціальні зобов’язання для  ключових кадрів, пропонуючи їм стабільність під час 

економічного спаду. Така лояльність блокує пропозиції вакансій від конкурентів в 

контексті дефіцитних кадрів. Наявні дані свідчать про те, що показники плинності 

кадрів у розвинених галузях, як правило, нижче, ніж в більш динамічних, 

мінливих – тобто «гнучких» – робочих середовищах наукоємних галузей. 
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Таблиця 2.7 

Типи альтернатив для міжнародної трудової міграції, які використовуються 

в різних галузях промисловості 
 Загальний 

орієнтир  
Хай-тек  
сектор 

Фінансовий 
сектор 

Енергетичний 
сектор 

Короткост-рокові 
призначення  

33% 30% 50% Стандартне 
буріння 

Наймання 
місцевого 
персонал 

14% 30% 10% Не має даних 

Локалізація 12% 30% 20% Не має даних 
Віртуальні 
команди 

1% 10% 1% Не має  

   Джерело: [75]. 
 
  Проте, досвід міжнародних контактів не обов'язково трансформується у 

міжкультурну чутливість, як було виявлено в антропологічних дослідженнях [113; 

159; 212]. Хоча під час попереднього візиту призначеним на місця експатріантам 

та їх сім’ям все частіше надається крос-культурна підготовка, але все ж таки 

акули енергетичного сектору мають уявлювану орієнтацію, тому контакт із 

зовнішньою культурою приймаючої країни має проводитися з обережністю, під 

контролем або навіть зведений до мінімуму. Тож не дивно, що досвід 

міжнародного спілкування обмежується персоналом службовця та його колегами 

багатонаціональних команд на робочому місці. Оскільки ці технічні професійні 

ідеології сповідуються відкрито, то на егалітарному робочому місці національний 

фон не є важливим, а прозорість продуктивності праці має першорядне значення, 

до того ступеню, що деякі фахівці можуть вільно обмінюватися інформацією з 

колегами щодо розміру зарплатні, що буде вважатися кричущим неподобством в 

міському середовищі.  

 Проте, робота і соціальне життя фахівців-експатріантів не є легкими. Навіть 

в «нейтральних» умовах роботи самозайнятих осіб, продуктивність та винагорода 

часто залежить від статі, віку та етнічних відмінностей, що приймає 

кооперативний або конкурентний характер. Наприклад, багатонаціональний 

етнічний склад цінується у високопродуктивних секторах знань, тому що 

різноманітність на робочому місці вважається сприятливою для генерації 
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інноваційних рішень. Проте, як описано в науковій літературі, фахівці-

експатріанти, заповнюючи прогалини у їх зв'язку з іншими експатріантами або 

колегами-земляками, мають труднощі у розвитку конструктивних відносин за 

межами сімейної одиниці [101]. За даними опитування, згідно досліджень 

«Тренди глобальної мобільності», крос-культурна підготовка має деякі позитивні 

ефекти, полегшуючи адаптацію за кордоном. Це дещо дивно, що такі навчальні 

програми є обов'язковими тільки у більшості випадків, з огляду на значні 

фінансові та емоційні ризики, що лежать в основі міжнародної трудової міграції.  

 Ключовим висновком є те, що наукоємні організації використовують більш 

динамічний, різноманітний і непередбачуваний спектр практик мобільності, 

порівняно з тими, що були виявлені у більш традиційних галузях (з більш 

низьким рівнем використання ІКТ-систем). Це ще раз підтверджує твердження, 

що «існує тісний взаємозв'язок між типами міжнародної мобільності і передачею 

знань, але це співвідношення може змінюватися в залежності від сектора і 

компанії» [151, p. 46]. Ми стверджували, що більш динамічні, різноманітні та 

непередбачувані форми мобільності ми виявили в наукоємних організаціях, що 

тісно пов'язані та, ймовірно, відображають більш широкий економічний та 

технологічний тиск з боку гнучкого капіталізму [60; 77; 191].  

 Економіка знань виникла в рамках нинішньої глобальної гнучкої 

капіталістичної системи, яка дистанційно з'єднує галузі у віддалених регіонах, 

використовуючи інформаційні технології в якості основного компонента 

виробничих процесів. Але ці технологічно-економічні режими також посилили 

робочі ритми та важелі управління, розхитавши баланс між роботою та особистим 

життям мимовільними, неконтрольованими та експлуататорськими способами, з 

якими зазвичай стикаються висококваліфіковані фахівці. 

 Як ми бачимо, мобільність і «гнучкість» тісно пов'язані між собою в межах 

поточних економічних режимів. Чим більш глобально інтегрованими та 

інформаційно-орієнтованими стають галузі, тим більш мобільною, непостійною 

та епізодичною стає робота [166; 161]. З падінням систем соціального 

забезпечення, стабільність роботи була замінена можливістю отримати роботу. 



139 
 
Фахівці більше не розраховують на розвиток кар'єри в одній організації до виходу 

на пенсію. Замість цього вони стають гнучкими та згодні на будь-які умови праці: 

подолання довгих дистанцій до місця роботи, часті подорожі, повсюдне 

підключення до мережі, багатозадачність, непевне просування по службі, 

відсутність гарантій зайнятості, значна частина яких, пов'язана з частою зміною 

місць роботи. Кажучи стисло, мобільність може сприяти експлуатації 

висококваліфікованих робітників; в економіці знань мобільність відноситься не 

тільки до практик і режимів просторового руху, але й до численних професійних і 

життєвих можливостей, з якими стикаються такі працівники. Більш конкретно, 

професійна мобільність (просування по службі, можливості працевлаштування) 

регулярно стикається з вимогами до робітників щодо їх просторової мобільності, 

що визначається міжнародними організаційними режимами.  

 Зазвичай романтизоване поняття «кочівного працівника» має бути 

переосмислене за більш широких умов. На нашу думку, традиційні експатріанти 

наразі зникають, та замінюється «кочівними працівниками», чиї безмежні 

можливості до міжнародної мобільності відповідають завданням міжнародного 

бізнесу в процесі глобалізації. Проте, це твердження відноситься до обставин 

наукоємних організацій, що розвиваються. Оскільки мобільність посилюється 

галузями, що динамічно розвиваються, а периферійні ринки набувають 

актуальності в глобальній системі, можна очікувати, що рівень експатріації з 

рідної до приймаючої країни з часом знизиться. Зростаюча складність потоків, 

напрямків і строків міжнародної мобільності відокремилась від класичної моделі 

«від центру до периферії», і тепер запроваджується модель кратності, яка 

характеризується гнучкими, багатоцільовими, короткостроковими та 

цифровізованими переміщеннями в межах міжнародної економіки. 

 Не можна нехтувати тим, що фахівці-експатріанти та їхні родини в 

культурному відношенні стикаються з реаліями, які вони проживають у 

зарубіжних суспільствах і на робочих місцях. Тому повинні розвиватися мережі 

підтримки, вивчення форм відносин, які є ризоматичними, а не вкорінілими, як 

правило, ностальгічними, обмеженими, ефемерними і, ймовірно, ніколи повністю 
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не задовольняючими. Як було відзначено у аналітичних звітах GMAC [103], 

адаптація одружених фахівців є основною проблемою для менеджерів з 

персоналу. Всупереч поширеній думці, адаптація до «подібних» країн є напрочуд 

важкою, тому що очікування легкої адаптації мають неприємні наслідки: через 

схожу знайому мову, етнічні та релігійні схожості, за якими приховані відмінності 

в поняттях, очікування та поведінку, яка швидко руйнує оптимістичні сподівання 

[143]. Ось що можна сказати про досвід на чужині для переміщеного та 

«гнучкого» фахівця на додаток до культурних, прибуткових та психологічних 

ударів, пов'язаних з переїздом, але у якого життя у себе вдома не було таким 

цікавим: нові починання, нові виклики, нові емоції.  

 Якщо корпоративні фахівці «стануть транснаціональними» з метою 

розвитку професійної кар'єри, то проблема адаптації може переформатуватися: де 

ключовим питанням буде який тип мобільної суб'єктивності закладається у 

«гнучкі» режими економіки знань [144; 190]. На нашу думку, для того щоб краще 

адаптуватися до організаційних вимог, мобільні працівники включають 

психосоціальні диспозиції, що необхідні для досягнення успіху в міжнародному 

середовищі. Корпоративні культури як установки очікувань, поведінки та 

винагород можуть підтримувати значення гомогенності (наприклад, серед 

інженерів бурових установок нафтовидобування) або гетерогенності (серед 

фахівців з розвитку бізнесу). З огляду на рівень відмов від призначень, 

незадовільна працездатність та плинність кадрів серед експатріантів, «навички 

міжособистісного спілкування» стають все більш актуальними навіть у тісному 

світі. Іншими словами, гнучка робота вимагає гнучких особистостей (не 

обов'язково в позитивному сенсі цього слова). У той же час, благополуччя сімей 

залишається приватною справою і рідко розглядається організаціями. В якості 

причин та наслідків економічної глобалізації, мобільність впливає на працівників-

експатріантів як з точки зору матеріальних можливостей, так і з точки зору 

емоційних викликів, які представляють собою проблемні прояви економіки знань 

на індивідуальному і сімейному рівнях. 
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2.4. Стратегії управління мобільністю людських ресурсів на прикладі 

міжнародних компаній США з надання сервісних комп’ютерних послуг 

 

 Продовжуючи підтему економіки знань, ми пропонуємо розглянути 

мобільність людських ресурсів транснаціональних компаній в контексті 

комп’ютерних послуг США. Стрімке впровадження та застосування комп'ютерів 

у бізнес діяльності посприяло розвитку попиту на комп'ютерні послуги, як в 

Сполучених Штатах Америки, так в інших країнах. Провідні великі компанії з 

надання комп'ютерних сервісних послуг почали відкривати зарубіжні філії по 

всьому світу, щоб поставляти свої послуги на ці ринки. Вплив на рівень 

зайнятості у США через міжнародну експансію цих фірм є неоднозначним. За 

останні роки рівень зайнятості у материнських компаніях американських 

транснаціональних корпорацій з надання комп'ютерних послуг знизився 

незначною мірою, в той час як у їхніх іноземних філіях (дочірніх компаніях) з 

контрольним пакетом акцій рівень зайнятості зріс. Причини зниження рівня 

зайнятості у материнських компаніях залишаються невизначеними. Крім того, 

рівень зайнятості по всій галузі комп'ютерних послуг у США продовжує стійке 

зростання, і аналітики прогнозують, що це зростання буде продовжуватись 

наступні десять років.  Дані, які ми розглядаємо передбачають, що діяльність 

закордонних філій американських транснаціональних корпорацій, оскільки вони 

здійснюють внутрішньофірмову торгівлю комп'ютерними послугами, має 

забезпечувати помірну кількість вітчизняних робочих місць серед постачальників 

комп'ютерних послуг та робочих місць для інших професій високої кваліфікації та 

з високою заробітною платою.  

 ТНК з надання професійних комп'ютерних послуг надають експертну та 

технічну підтримку, необхідну для того, щоб допомогти підприємствам і 

споживачам більш ефективно використовувати технології, пропонуючи допомогу 

в розробці, впровадженні та управлінні системами інформаційних технологій (ІТ) 

[82]. Такі послуги включають в себе проектування комп'ютерних систем, 

комп'ютерне програмування на замовлення, послуги з керування комп'ютерним 
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устаткуванням, а також інші супутні послуги [94]. Постачальники комп'ютерних 

послуг працюють у широкому спектрі галузей промисловості від фірм, що 

спеціалізуються у наданні комп'ютерних послуг, до консалтингових фірм або 

виробників комп'ютерного обладнання, які пропонують різні комп'ютерні послуги 

на додаток до їх основної діяльності [80]. 

 Економічний спад зберіг тенденцію стійкого зростання на світовому ринку 

комп'ютерних послуг, через скорочення витрат ослаблення попиту на такі послуги 

у 2009 році збереглося на багатьох основних ринках [216]. З 2009 по 2015 рік 

глобальні витрати на комп'ютерні послуги зросли в середньому на 8,2 відсотка і 

досягли обсягу у 945 млрд. дол. США. Це зростання було обумовлене зростанням 

замкнутих комп'ютерних систем з дискретними апаратними та програмними 

компонентами для ведення бізнес діяльності в розвинених країнах [197]. Проте у 

2016 році витрати знизилися на 4 відсотки до 907 млрд. дол. США [216, p. 20].  

 Зниження загального обсягу видатків у 2016 році було багато в чому 

обумовлено скороченням найбільших в світі ринків комп'ютерних послуг США та 

ЄС. Витрати США на комп'ютерні послуги впали на 5,4 відсотка до 311 млрд. дол. 

США, в той час як витрати в Європі скоротилися на 7 % до 219 млрд. дол. США 

[216, p. 26]. США має найбільший в світі ринок комп'ютерних послуг, з цього 

можна зробити висновок, що вони є також домівкою для багатьох провідних фірм 

з надання комп'ютерних послуг у світі (табл. 2.8). Такі компанії як International 

Business Machines, Inc. (IBM) і Hewlett-Packard (HP) спочатку були орієнтовані 

виключно на виробництво, а в даний час є найбільшими в світі компаніями з 

надання комп'ютерних сервісних послуг. У 2016 році IBM отримала більшу 

частину своїх доходів (58 %) від діяльності з надання комп'ютерних послуг; HP у 

сегменті з надання комп'ютерних сервісних послуг заробила 31 % від загального 

доходу, або близько 35,7 млрд. дол. США [120, p. 158]. Американська корпорація 

Computer Sciences Corporation (CSC) є найбільшим у світі незалежним 

постачальником комп'ютерних сервісних послуг, а також третьою найбільшою у 

світі компанією з надання комп'ютерних послуг. Проте американські 

транснаціональні корпорації стикаються зі зростаючою конкуренцією з боку 
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постачальників з країн, що розвиваються, особливо з Індії, про що свідчить 

присутність Tata Consultancy Services Limited (TCS) серед 10 провідних світових 

фірм. Поширення телекомунікаційних мереж і більш низька вартість 

інформатизації дозволяє надавати інформаційні послуги з країн, що розвиваються, 

при цьому постачальники, такі як TCS, можуть пропонувати економічно 

конкурентоспроможні послуги на світовому ринку. 

Таблиця 2.8 

Перша десятка компаній, що спеціалізуються на проектуванні комп'ютерних 

систем та супутніх послугах, 2016 

№ Назва компанії 
Країна штаб-

квартири 

Дохід від 

послуг, 

млрд. 

доларів 

США. 

Частка послуг у 

загальному 

обсязі доходу, % 

1 International Business 

Machines Corporation (IBM)  
США 55.0 58 

2 Hewlett‐Packard Company 

(HP) 
США 34.7 30 

3 Computer Sciences Corporation 

(CSC) 
США 16.1 100 

4 NTT Data Corporation Японія 12.3 100 

5 Capgemini  Франція 11.7 100 

6 Science Applications 

International Corporation 

(SAIC) 

США 10.8 100 

7 Cisco Systems Inc. США 7.6 19 

8 Atos Origin Франція 7.2 100 

9 Tata Consultancy Services 

Limited (TCS)  
Індія 6.4 75 

10 Logica PLC  Великобританія 5.8 100 

Джерело: Bureau van Dijk, Orbis database (станом на 27.02.2017 р.); Веб-сайти 

компаній, річні звіти і дані Комісії з цінних паперів і бірж США . 
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Хоча ринок США залишається найбільш важливим для багатьох компаній,  

що взаємодіють з постійно зростаючим глобалізованим ринком, провідні 

американські компанії з надання комп'ютерних сервісних послуг здійснюють 

міжнародну діяльність. У 2016 році IBM мала філії (дочірні компанії) в 64 

країнах, а філії HP були розташовані в 72 країнах світу, а філії CSC працюють, 

принаймні, у 31 країні світу. Зростаюче значення іноземних ринків для 

американських ТНК за останні десять років ілюструється порівнянням 

американських материнських компаній з її закордонними філіями. 

З 2006 по 2015 рік активи філій американських компаній з надання 

комп'ютерних сервісних послуг зросли більш ніж у три рази з 93,7 млрд. дол. 

США у 2006 році до 299,6 млрд. дол. США у 2015 році, або середньорічний 

приріст склав 14 відсотків, перевищивши доходи їхніх американських 

материнських компаній (Рис. 2.11) [203]. Для порівняння активи, утримувані 

американськими материнськими компаніями збільшилися зі 122,4 млрд. дол. 

США до 180 млрд. дол. США за той же період [204].  Як не дивно, на підставі 

розподілу активів така міжнародна діяльність зазвичай складає значну частку 

доходів компанії. У 2009 році майже дві третини доходів компанії IBM і більше 

третини доходів CSC були зароблені за межами Сполучених Штатів [119]. 

 За останнє десятиліття багато транснаціональних корпорацій США 

зосередили свою увагу на розширенні у напрямку можливостей швидкого 

економічного зростання на ринках, що розвиваються. Беручи до уваги розглянуту 

інформацію, можна зробити висновок, що попит на комп'ютерні послуги в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні стрімко виріс за останні п'ять років, він 

постійно зростав в середньому на 8,5 % у рік з 2011 по 2015 рік. Зокрема, Індія і 

Китай в даний час входять до числа найбільших споживачів комп'ютерних послуг 

в регіоні, поступаючись лише Японії і Австралії. З 2011 по 2016 рік витрати на 

комп'ютерні послуги в Індії різко збільшилися з 3,2 млрд. дол. США до 5,3 млрд. 

дол. США, а в Китаї витрати на комп'ютерні послуги зросли більш ніж в два рази 

з 12 млрд. дол. США до 26,2 млрд. дол. США [216]. Визнаючи нові можливості 

для бізнесу, багато американських ТНК вийшли на ці ринки. Тільки у 2016 році 
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дохід компанії IBM у країнах БРІК (Бразилія, Росія, Індія і Китай) збільшився на 

18 % [120].   

  

Рис. 2.11. Сумарні активи компаній, що спеціалізуються на 

проектуванні комп'ютерних систем, за галуззю материнської компанії, 2006-

2015  

Джерело: Міністерство торгівлі США, Бюро економічного аналізу, 

«Вибрані дані для іноземних філій з контрольним пакетом акцій», 2006-2015 рр. 

 

 Нещодавній економічний спад ще більше підтвердив доцільність такої 

міжнародної діяльності, тому що у 2016 році багато ринків, що розвиваються, 

виявилися більш стійкими до нього, ніж ринки західних країн, тому що попит на 

комп'ютерні послуги залишився стабільним. Азіатсько-Тихоокеанський регіон 

виявився найстійкішим, тому що у 2016 році їхні витрати на комп'ютерні послуги 

збільшилися на 4,2% [216]. У Латинській Америці та Африці витрати на 

комп'ютерні послуги зберегли позитивні показники, хоча з повільним зростанням 

протягом 2016 року, збільшивши доходи на 0,3% і 1% відповідно. 

 В цілому рівень зайнятості в галузі комп'ютерних послуг США зберіг стійке 

зростання за траєкторію, яка згідно з прогнозами продовжиться, незважаючи на 

уповільнення в 2016 році, і рівень зайнятості збільшився в середньому на 4,3 % з 

2011 по 2015 рік. Однак через слабку економіку в 2016 році фірми з надання 

комп'ютерних сервісних послуг зазнали зниження попиту з боку клієнтів у США, 

тому що скоротилися ІТ-бюджети [149] і клієнти стали чутливими до цін, що в 
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результаті призвело до перегляду тарифів та укладання короткострокових 

контрактів [194]. В результаті, зростання рівня зайнятості сповільнилося до 0,5%, 

досягнувши 1,4 млн. Незважаючи на це уповільнення, галузь комп'ютерних 

послуг США, згідно з прогнозами, буде одним із напрямків зайнятості, що буде 

найбільш динамічно розвиватися протягом наступного десятиліття і, майже всі 

професії у сфері комп'ютерних систем, як очікується, будуть демонструвати 

швидке зростання, тому що фірми в усіх галузях вимагають все більш складних 

комп'ютерних мереж, а також нових послуг комп'ютерної безпеки [218]. 

 Серед американських ТНК у сфері надання комп'ютерних послуг рівень 

зайнятості в іноземних філіях зростає швидшими темпами, ніж рівень зайнятості у 

материнських компаніях у США. Рівень зайнятості у більшості іноземних філій 

американських компаній зросла в середньому на 4,2 % в період між 2006 і 2015 

роками [201]. На відміну від цього, рівень зайнятості в американських 

материнських компаніях незначно скоротився з 494 тис. у 2006 році до 484 тис. у 

2015 році, демонструючи зниження на 2 відсотки. В результаті в період з 2006 по 

2015 рік рівень зайнятості у закордонних філіях американських компаній 

перевищив рівень зайнятості в американських материнських компаніях           

(Рис. 2.12.), демонструючи важливість присутності американських компаній у 

сфері надання комп'ютерних сервісних послуг на зовнішніх ринках.  

Регіональні тенденції по рівню зайнятості у філіях, які йдуть паралельно з 

тенденціями по витратах на комп'ютерні послуги, додатково ілюструють 

важливість ринків країн, що розвиваються, для постачальників комп'ютерних 

послуг. Наприклад, хоча зайнятість у філіях американських компаній у Європі має 

невелике зростання в період між 2006 і 2015 роками, рівень зайнятості іноземних 

філій в Латинській Америці та Африці неухильно зростає. Проте, найбільше 

зростання відбулося в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де рівень зайнятості у 

філіях американських компаній виросла більше ніж у два рази, збільшившись з 

111800 у 2006 році до 240200 у 2015 році [202]. 
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 Рис. 2.12. Кількість співробітників в іноземних дочірніх компаній 

(філій) з контрольним пакетом акцій американських компаній з 

проектування комп'ютерних систем перевищила рівень зайнятості в 

американських материнських компаніях у 2011 році 

Джерело: Міністерство торгівлі США, Бюро економічного аналізу, 

«Іноземні дочірні компанії (філії) з контрольним пакетом акцій» та 

«американські материнські компанії», 2006-2015 рр. 

 

 В результаті, протягом періоду з 2006 по 2015 рік регіональний розподіл 

рівня зайнятості у філіях американських компаній змістився (Рис. 2.13.). Частка 

рівня зайнятості у філіях американських компаній в Європі та Канаді знизилася з 

58,7 і 8,5 відсотків до 41,2 і 6,5 відсотків відповідно, в той час як зайнятість по 

філіях в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зросла, складаючи найбільшу частку 

по рівню зайнятості у регіональному секторі у 2015 році (43,5 відсотків) [202].  

 Хоча покращення комунікаційних технологій дозволяє здійснювати 

віддалене надання послуг, основний обсяг торгівлі комп'ютерними послугами 

відбувається через закордонні філії. У 2016 році доходи від експорту 

американських компаній у сфері надання комп'ютерних сервісних послуг 

оцінюються в 10,1 млрд. дол. США. Для порівняння, в тому ж році іноземні філії 

американських компаній надали комп'ютерних послуг на суму 92,5 млрд. дол. 

США [201]. 
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2006 (всього = 383100 працівників) 

 
2015 (всього = 554600 працівників) 

 
Рис. 2.13. Зайнятість іноземних дочірніх компаній (філій) з 

контрольним пакетом акцій американських компаній в США в сфері 

комп'ютерних послуг в Азії і Тихоокеанському регіоні перевищила таку 

роботу в Європі в 2015 році 

Джерело: [202]. 

 Провідні постачальники комп'ютерних сервісних послуг заснували 

масштабні підприємства за кордоном, причому в Індії, можливо, вони є найбільш 

вражаючими. IBM India, дочірня компанія (філія) IBM, в даний час є найбільшою 

філією компанії за межами Сполучених Штатів, на яку працюють більше 100000 

працівників, що робить її другим за величиною в Індії роботодавцем у 

приватному секторі [193]. У 1992 році IBM вийшла на індійський ринок, 
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заснувавши спільне підприємство з місцевою фірмою Tata, а через п'ять років там 

почав працювати сегмент IBM Global Services. У 1999 році IBM викупила частку 

Tata, і IBM India стала повністю володіти дочірньою компанією (філією) з 

материнською компанією IBM у США.  

 HP вийшла на ринок послуг за рахунок придбання, а не заснування нового 

("з нуля") інвестиційного проекту. У 2008 році HP придбала компанію Electronic 

Data Systems (EDS), яка на той час була провідною незалежною компанією у сфері 

надання комп'ютерних послуг [82]. Це придбання не тільки розширило пропозиції 

послуг HP, що робить її однією з найбільших в світі корпорацій у сфері надання 

комп'ютерних сервісних послуг, а й зробило HP другою за величиною ІТ-

транснаціональною корпорацією в Індії [137]. У 2015 році 70%, а саме 64000 

іноземних робітників EDS, працювали в Індії [82].  

 Наявні дані про рівень зайнятості у IBM і HP показують, що рівень 

зайнятості по цих американських фірмах скоротився за останні п'ять-десять років. 

У 2009 році 187000 американських співробітників IBM складали 48% всієї 

робочої сили IBM у світовому масштабі; до 2015 року рівень зайнятості у США 

знизився до 130500, та склав 29% від всієї робочої сили у світовому масштабі 

[122, p. 53]. Аналогічним чином, наявні дані по HP демонструють, що у 2009 році, 

рівень зайнятості у США складав 87350 або 48 відсотків від загальної чисельності 

робочої сили по HP. У 2015 році рівень зайнятості у США знизився до 63510 або 

31 відсотка від загальної чисельності робочої сили по HP [116]. Проте, 

незважаючи на те, що кількість американських працівників знизилася, в обох 

випадках, зайнятість є відносно пропорційною за регіональними доходами; як для 

IBM, так і HP, Сполучені Штати заробили приблизно третину світового обсягу 

доходів у 2015 і 2016 роках [121]. 

 Навіть з цими даними про рівень зайнятості не можливо ізолювати вплив 

міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій у сфері надання 

комп'ютерних сервісних послуг на зайнятість у США. Наприклад, хоча рівень 

зайнятості по IBM у США за звітами знизився до 125000 в 2016, але ці дані не 

можуть охопити використання тимчасових підрядників, хоча це і звичайна 
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практика серед фірм у сфері надання комп'ютерних сервісних послуг, але яка не 

відображається у показниках рівня зайнятості. Крім того, важко ізолювати впливи 

міжнародної експансії від впливу інших факторів, такі як інноваційні технології, 

що впливають на зайнятість у США через діяльність транснаціональних 

корпорацій. Наприклад, як відомо інновації призводять до скорочення трудових 

ресурсів в дата-центрах компанії HP, тому що більшу частину роботи можна 

автоматизувати за рахунок використання програмного забезпечення, кількість 

дата-центрів також зменшується у зв’язку із встановленням більш потужного 

комп'ютерного обладнання, такого як сервери, яке є більш потужним у обробці 

інформації, що дозволяє меншій кількості машин обробляти більшу кількість 

інформації [163]. З огляду на стійке зростання загального рівня зайнятості у США 

в галузі комп'ютерних послуг, цілком ймовірно, що міжнародна експансія цих 

фірм підтримує хоча б невелику кількість робочих місць у штаб-квартирі у США, 

але певний влив на рівень зайнятості через іноземні інвестиції IBM, HP, і 

подібних компаній на рівень зайнятості на внутрішньому ринку залишається 

неоднозначним. 

 Використовуючи дані Міністерства праці США (МПСША), Бюро 

статистики праці (БСП), ми можемо розглянути окреме, але пов'язане з цим 

питання: вплив на рівень зайнятості у США внутрішньо фірмового експорту 

комп'ютерних послуг американськими материнськими фірмами по всіх галузях 

промисловості їхнім закордонним філіям. БСП оцінює вплив на рівень зайнятості 

або кількість робочих місць, базуючись на збільшенні кінцевого попиту на дані 

послуги. Ці оцінки дають інформацію про обсяги і види робіт, які виконуються у 

США, за рахунок збільшення на 1 млрд. кінцевого попиту на комп'ютерні 

послуги. Використовуючи оцінки БСП впливу на рівень зайнятості в поєднанні з 

даними про обсяг внутрішньофірмового експорту комп'ютерних послуг та послуг 

з обробки даних, ми визначаємо кількість робочих місць, задіяних при 

внутрішньофірмовому експорті комп'ютерних послуг американськими 

транснаціональними корпораціями. Проте, слід зазначити, що не можна вважати, 

що попит викликаний закордонними філіями призведе до відповідних ефектів, які 
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викликані внутрішнім попитом. За оцінками БСП у 2015 році кожен додатковий 1 

млрд. комп'ютерних послуг був наданий при залученні 10500 робочих місць у 

США, з яких приблизно половина знаходиться в галузях, пов'язаних з 

комп'ютерами. З них 4131 робоче місце в галузі проектування комп'ютерних 

систем (Табл. 2.9) [206]. Розглядаючи комп'ютерні послуги та послуг з обробки 

даних на загальну суму 3,4 млрд. доларів, що у 2015 році були експортовані 

американськими материнськими компаніями своїм закордонним філіям, ми 

бачимо, що ці цифри говорять про те, що внутрішньо фірмовий експорт 

комп'ютерних послуг відбувається при залученні 25560 робочих місць у США, з 

яких найбільша частина знаходилася у галузі проектування комп'ютерних систем. 

Масштабний розподіл робочих місць, задіяних у галузі проектування 

комп'ютерних систем (у галузь комп'ютерних послуг) є помітним, тому що робочі 

місця в цій галузі, як правило, вимагають дуже освічених і висококваліфікованих 

працівників [207]. У 2016 році 55% працівників, зайнятих в галузі комп'ютерних 

послуг у США, були професійними робітниками у сфері комп'ютерних послуг, а 

саме у сфері розробки програмного забезпечення, комп'ютерного програмування 

або комп'ютерного системного аналізу.  

Частково через високий відсоток фахівців в цій галузі, в середньому, 

працівники у сфері надання комп'ютерних послуг США отримують більш високу 

річну зарплатню, ніж пересічний працівник у США - 85050 дол. США у 2016 році, 

в порівнянні з середньорічною заробітною платою у 44460 дол. США [205]. По 

галузі середньорічна заробітна плата коливається від 47850 дол. США для 

фахівців у сфері технічної комп'ютерної підтримки і до 116230 дол. США для 

фахівців у сфері комп'ютерних та інформаційних досліджень. 
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Таблиця 2.9 

Робочі місця в США, які утворилися внаслідок надання комп'ютерних 

послуг на 1 мільярд доларів, топ-10 галузей – 2015 

Галузь Збільшення кількості 
робочих місць 

Проектування комп'ютерних систем та пов'язані з ним послуги  3831 
Послуги з працевлаштування  592 
Оптова торгівля  344 
Сфера громадського харчування та місця продажу алкогольних напоїв  236 
Обробка даних, хостинг, супутні послуги та інші інформаційні 
послуги 228 

Управлінські, наукові і технічні консультаційні послуги  187 
Послуги у сфері будівництва та житла  163 
Архітектурні, інженерні та суміжні послуги 147 
Управління компаніями та підприємствами  142 
Видавництво програмного забезпечення  134 
Всі інші  366 
Разом  8387 

Джерело: Міністерство праці США, БСП, Таблиця вимог по внутрішній 
зайнятості, 10 грудня 2015 року. 
   

 Крім безпосереднього впливу на кількість робочих місць в галузі 

комп'ютерних послуг, робочі місця також підтримуються в інших різних галузях. 

Другий за величиною вплив на рівень зайнятості, що слідує за комп'ютерними 

послугами, знаходиться в кількості робочих місць в сфері надання послуг з 

працевлаштування. Фірми з працевлаштування включають рекрутингові 

агентства, професійні організації роботодавців та послуги тимчасової допомоги 

[200]. Служби зайнятості задовольняють запити фірм, таких як постачальники 

комп'ютерних послуг, щодо найму тимчасових або постійних працівників, 

дозволяючи їм запобігти управлінських витрат, що пов'язані з наймом або 

звільненням працівників [162]. Висококваліфіковані працівники, такі як 

робітники сфери комп'ютерних послуг, зараховуються до зростаючої частки 

тимчасових працівників. 

 Вакансії комп'ютерників та математиків є одними з найбільш 

розповсюджених в службах зайнятості, збільшившись на 41,2% з 2009 по 2016 
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[145]. Попит на комп'ютерні послуги також надає додаткові робочі місця в інших 

пов'язаних комп'ютерних галузях, хоча і в меншій мірі, а саме у сфері видання 

програмного забезпечення та обробки даних, хостингу та надання інших 

інформаційних послуг. Інші галузі, в яких постійно збільшується попит на 

комп'ютерні послуги, включають оптову торгівлю, а також послуги у сфері 

харчування та у місцях продажу алкогольних напоїв. 

 Багато з вторинних впливів на рівень зайнятості (або впливів за межами 

галузі комп'ютерних послуг) існує у висококваліфікованих галузях, таких як 

галузь у сфері надання управлінських та консультаційних послуг; архітектура, 

проектування, будівництво та управління ними. Може це дивно, але збільшення 

на 1 млрд. дол. США у попиті на комп'ютерні послуги має відносно невеликий 

вплив на галузі, пов'язані з апаратними засобами, такими як виробництво 

комп'ютерів та периферійних пристроїв, де підтримуються тільки 14,5 робочих 

місць. Ця невідповідність впливів на рівень зайнятості може бути пов'язана з 

трудоємним характером багатьох професійних послуг, таких як консультування з 

питань управління та техніка управління; капіталомісткі галузі, такі як 

виробництво, не можуть вимагати стільки додаткових трудових ресурсів для 

задоволення зростаючого попиту. 

 За останнє десятиліття галузь комп'ютерних послуг зазнала значних змін. 

Американські ТНК слідували бізнес-стратегії, орієнтовану на мобільність, 

гнучкість та географічну експансію, в результаті чого іноземні філії зазнали 

величезного зростання. Одночасно з цим, внутрішній рівень зайнятості у США 

серед працівників галузі комп'ютерних сервісних послуг також продовжував 

зростати, хоча і більш повільними темпами. На нашу думку, попит на комп'ютерні 

послуги зріс разом з підприємствами в усіх галузях, продовжуючи включати все 

більш складні та витончені технології в усіх аспектах бізнес діяльності. Проте, 

певні впливи міжнародної експансії окремих американських фірм у сфері надання 

комп'ютерних сервісних послуг на внутрішній рівень зайнятості залишаються 

неоднозначними. Рівень зайнятості в деяких найбільших американських 

транснаціональних корпораціях у сфері надання комп'ютерних послуг скоротився 
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за останні роки, але причини цього скорочення залишаються невизначеними. При 

більш широкому розгляді ТНК вплив на рівень зайнятості від внутрішньо 

фірмового експорту комп'ютерних послуг стає зрозумілішим. Підвищений попит 

на комп'ютерні послуги, як видно, надає помірну кількість робочих місць, багато з 

яких знаходяться в галузях високої кваліфікації та з високою заробітною платою. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Зростання рівня зайнятості в рамках міжнародних корпорацій в сучасних 

умовах транснаціоналізації та глобалізації виробничих процесів відбувається в 

результаті зростання кількості ПІІ та міжнародного аутсорсингу певних задач  

виробництва, що є, завдяки транснацоналізації, двома основними формами 

створення робочих місць. Аутсорсинг в підрозділах ТНК дозволяє більш швидко 

та професійно виконувати окремі виробничі завдання, при загальній економії 

коштів для ТНК. При цьому ТНК отримує стабільну, надійну, якісну та 

професійно надану послугу від працівника на аутсорсингу, в той час як для 

аутсорсера ключовими перевагами є вища оплата праці та відсутність 

необхідності зміни постійного місця проживання. Іноземні інвестиції мають 

особливо вагомий вплив на якість міграційного переміщення в рамках ТНК, 

зокрема підвищуючи продуктивність праці, та покращуючи організаційні методи 

роботи на тлі появи нових робочих місць в регіонах зростаючої пропозиції 

робочої сили. Ефекти від інвестицій для ринку праці значною мірою залежать від 

макроекономічних факторів в окремій приймаючій країні, а також корпоративної 

стратегії та організаційної структури ТНК.  

 Протягом останніх 25-30 років чисельність працівників іноземних філій 

ТНК стабільно зростає, а більшість робочих місць розміщене в таких галузях як: 

автомобільна промисловість, нафтова промисловість, електро-, газо- і 

водопостачання, телекомунікації, а також фінансові та бізнес-послуги. 

Аналізуючи діяльність ТНК, наше дослідження показало наявність тісного 

кореляційного зв’язку між обсягами ПІІ та кількістю створених робочих місць у 
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філіях ТНК. Нами було виділено 4 групи країн: 1) з найбільш високими 

позитивними значеннями кореляції (44% від загальної кількості), 2) група країн, 

що мають невисокі позитивні значення кореляції (30%), 3) країни з невисокими 

негативними значеннями кореляції (13,5%), 4) держави з високими негативними 

значеннями кореляції (12,5%). Виявлено, що первісні інвестиції мають більший 

вплив на створення нових робочих місць, ніж злиття та поглинання. Різниця між 

первісними інвестиціями та інвестиціями від злиттів і поглинань складає 0,0003 

рази, що в перерахунку на величини 9-го порядку складає 300 тис. дол. США. 

Ключовими чинниками, які визначають мобільність трудових ресурсів в рамках 

ТНК, згідно з нашими розрахунками, виступають ПІІ (пряма залежність – 

коефіцієнт 0,35-0,38), а також рівень оплати праці (обернена залежність – 

коефіцієнт -1,04). Однак, вагомою  залишається (близько 34%) відносна величина 

інших чинників, які безпосередньо впливають на міжнародну мобільність 

робітників в рамках ТНК, і визначаються в першу чергу поведінковими та 

особистісними характеристиками робітників, а також ефективністю управління 

людськими ресурсами в рамках конкретних ТНК. 

 Нами запропоновано  інструментарій дослідження механізму формування 

мобільності трудового потенціалу підприємства ВЯСС – «Визначення якості 

соціально середовища в ТНК». В інструментарії ВЯСС виділені сім аспектів 

соціально-трудової ситуації, вимір якої дозволяє відслідковувати рівень 

задоволеності робітниками важливих, з їх точки зору, потреб, а саме: робоче 

середовище, професійний ріст і розвиток, стимул, колектив, керівництво, 

соціальна сфера, інформованість. Другим компонентом інструментарію  ВЯСС є 

схильність робітника до мобільної поведінки. Проведений кореляційний аналіз 

між виділеними вище елементами дозволив виявити наступні прямі 

закономірності: а) чим більше особистість схильна до мобільної поведінки, тим 

більше він або вона рухливий і навпаки, б) чим більше особистість схильна до 

мобільної поведінки, тим більше він або вона проявляє трудову активність, і 

навпаки, в) чим більше людина рухлива, тим більше вона проявляє трудову 

активність і навпаки. Результати опитування 7 філій ТНК в Україні, проведеного з 
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використанням інструментарію ВЯСС дані дозволяють вважати середовище на 

досліджуваних ТНК весною 2016 року достатньо спокійною: загальна 

задоволеність працею складає 0,5; схильність до мобільної поведінки - 0,1. 

Середньозважена оцінка даних компонентів концентрується в зоні “ентузіазму і 

наснаги”, яка сигналізує про активну трудову позицію робітників. При цьому 

напруженість на ринку праці в даний момент складає 0,26;  що говорить про 

превалювання попиту над пропозицією на ринку праці. Однак, найменші зміни 

соціальної обстановки в бік погіршення можуть призвести до збільшення 

неорганізованих трудових переміщень за межі організації. 

 Економіка знань виникла в рамках нинішньої глобальної гнучкої 

капіталістичної системи, яка дистанційно з'єднує галузі у віддалених регіонах, 

використовуючи інформаційні технології в якості основного компонента 

виробничих процесів. Міжнародна мобільність праці є тісно переплетеною з 

гнучкими режимами економіки знань і виступає одним з визначальних 

інструментів економічної глобалізації, яка, в свою чергу, трансформує географію 

корпоративної мобільності, спрямовуючи потоки мігрантів слідом за потоками 

капіталу, виробництва і споживання. Більш високі рівні стандартизації є 

характерними для розвинених галузей (енергетичний сектор), а інноваційні галузі 

(комп’ютерні, фінансові, фармацевтичні галузі) є більш гнучкими щодо 

менеджменту персоналу (може бути запропонований багаторівневий список 

винагород та пільг відповідно до організаційних пріоритетів, ієрархічного рівня, 

набору навичок і відповідальності призначеного працівника). Наукоємні 

організації використовують більш динамічний, різноманітний і непередбачуваний 

спектр практик мобільності, порівняно з тими, що були виявлені у більш 

традиційних галузях з більш низьким рівнем використання ІКТ-систем.  

 На основі дослідження досвіду американських ТНК у сфері надання 

комп'ютерних послуг було виявлено, що зайнятість працівників в іноземних 

філіях зростає швидше, ніж аналогічний показник у материнських компаніях у 

США. Рівень зайнятості в таких філіях є синхронізованим з витратами на 

комп’ютерні послуги в країнах перебування, при значному розширенні частки 
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Азіатсько-Тихоокеанського регіону і сталому зростанню регіону Європи за 

абсолютними показниками, і значному скороченню за відносними. Розширення 

сектору комп’ютерних послуг має також позитивний екзогенний ефект на 

зайнятість у суміжних секторах зайнятості (зокрема, збільшення попиту на 

рекрутингові, інформаційні послуги тощо), в перше чергу в країнах Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в таких 

наукових працях: [40; 41; 42; 43; 45; 46; 47]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ СВІТОГОСПЛАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

НА РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Методи та стратегії формування трудового потенціалу людських 

ресурсів в ТНК, що представлені в Україні 

 

 Нинішній ринок праці окрім економічних відносин включає ще й соціальні, 

правові та психологічні аспекти. В сучасних умовах в Україні окремі елементи, 

які забезпечують функціонування ринку праці, відсутні або знаходяться в стадії 

формування. Проте і в інших країнах процес становлення ринку праці також 

відбувався нерівномірно внаслідок впливу різних умов і відмінностей як в 

економічній, так і в неекономічних сферах. Внаслідок цього кожна країна 

характеризується специфічними саме для неї відмінностями в процесах 

підготовки працівників, їх найму та організації профспілок. В світовій практиці 

регулювання ринку праці виокремлюють три основні моделі: США, Швеції та 

Японії, що формувалися протягом тривалого періоду і під впливом таких 

масштабних економічних перетворень, як світова економічна криза 1929-1933 рр., 

світова криза 1974-1975 рр. та глобальна світова криза 2008-2009 років. 

 Науково-технічний прогрес та подальший розвиток соціально-економічних 

відносин сприяли появі значних змін в межах класичних моделей формування та 

регулювання ринку праці, тому в сучасних умовах запропонована нова 

класифікація, в межах якої виокремлюється п’ять основних моделей [8]: 

 1. Європейська (континентальна) модель має такі риси, як високий рівень 

правової захищеності працівника, жорсткі норми трудового права, орієнтовані на 

збереження робочих місць, галузеве тарифне регулювання та відносно невелика 

диференціація оплати праці. 

 2. Англосаксонська модель характеризується такими особливостями, як 

високий рівень розвитку трудового та цивільного права, відсутність 

централізованої системи управління зайнятістю та боротьби з безробіттям, 
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надання широких прав і свобод роботодавцям щодо наймання й звільнення 

працівників, функціонування моделей корпоративних колективно-договірних 

відносин та відсутність таких відносин на рівні галузей та регіонів, мінімальна 

оплата праці в країні котра, як правило, законодавчо не закріплюється. Дана 

модель поширена в таких країнах, як США, Великобританія, Австралія, Нова 

Зеландія. 

 3. Японській моделі соціально-трудових відносин властивим є поширення 

принципу довічного наймання працівника, пряма залежність розмірів заробітної 

плати і соціальних виплат від тривалості роботи на фірмі, високий рівень 

розвитку внутрішньофірмового патріотизму та пов’язаних з ним методів 

мотивації праці, унікальні внутрішньофірмові системи росту і просування 

працівників. 

 4. Китайська модель поєднує жорстке регулювання трудових відносин і 

відносно високу соціальну захищеність робітників у державному секторі і повну 

відсутність правового регулювання в приватному і концесійному секторах. Ця 

модель може діяти в умовах розвитку індустріалізації, постійного тиску на ринок 

праці надлишкового населення і жорсткого авторитарного політичного режиму, 

який виключає робітничий рух. 

 5. Для швецької моделі характерним є те, що держава здійснює лише 

законотворчу функцію і створює правові основи для діяльності господарюючих 

суб’єктів. 

 Незважаючи на велику кількість специфічних рис окремих моделей 

регулювання рикну праці з точки зору правового регулювання трудових відносин, 

у світовій практиці виокремлюється дві головні тенденції – дерегулятивна та 

правоутворююча. Дерегулятивна тенденція набула поширення у Великобританії, 

США, Канаді, а правоутворююча тенденція, характерна для Західної Європи. 

Дерегулятивна модель трудових відносин базується на тому, що в основу 

регулювання трудових відносин покладено індивідуальний трудовий контракт як 

вияв вільного вибору працівниками умов своєї роботи, а колективні договори 

розглядаються як спосіб протидії такому вільному вибору. При цьому профспілки 
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розглядають політику поширення індивідуальних трудових контрактів як 

намагання роботодавців «локалізувати» працівників від профспілок та знизити 

рівень їх соціального захисту, який є традиційно більш високим при системі 

колективних договорів. Як свідчить практика, у країнах, де переважно 

застосовується дерегулятивна модель регулювання трудових відносин, 

законодавством обмежується діяльність профспілок та містяться певні вимоги до 

них щодо надання доказів того, що делегування працівниками права вести 

колективні переговори від їх імені є добровільним.  

 На основі вищезазначеного найбільш характерною моделлю соціально-

трудових відносин для українського ринку праці можна вважати швецьку модель, 

оскільки держава створює законодавчу базу регулювання відносин між 

роботодавцями і працівниками та приймає участь у регулюванні ринку. Разом з 

цим в Україні спостерігаються й деякі риси інших моделей, наприклад, на деяких 

державних підприємствах існує залежність розмірів заробітної плати і соціальних 

виплат від тривалості роботи на фірмі, в країні має місце тарифне регулювання 

оплати праці на регіональному та галузевому рівні.  

 Зрозуміло, що повністю відтворити модель взаємовідносин між 

працівниками і роботодавцями іншої держави неможливо, тому необхідно 

обирати ті підходи, які будуть прийнятними для сторін соціально-трудових 

відносин в Україні. Проблема застосування оптимальної моделі соціально-

трудових відносин на вітчизняному ринку праці, яка б задовольнила інтереси як 

працівників, так і роботодавців, обумовлена значною диференціацією 

властивостей ринків праці окремих держав. 

 Проблеми функціонування інституційних складових на ринку праці України 

вказують на недосконалість засобів державного регулювання даної сфери 

економіки і необхідність приведення існуючої законодавчої бази у відповідність 

до міжнародних умов та сучасних тенденцій розвитку світового ринку праці. За 

умов виокремлення національного та регіонального ринків праці доцільним є 

застосування принципів англосаксонської моделі щодо загальнодержавного 



161 
 
регулювання зайнятості населення, та положень японської моделі щодо 

регіонального регулювання взаємодії суб’єктів ринку праці України. 

 Також, на нашу думку, в сучасних умовах глобалізації та 

транснаціоналізації економіки, входження України до Європейського Союзу, з 

урахуванням економічних та політичних процесів, які відбуваються в Україні, 

потрібен постійний моніторинг та аналіз ринку праці України. Для підвищення 

конкурентоспроможності українського ринку праці, необхідна розробка нових 

стратегічних напрямів розвитку ринку праці в Україні.  

 Сучасне посилення напруженості в сфері зайнятості має об’єктивні 

передумови, оскільки негативні тенденції в економічній сфері, спричинені дією 

численних факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, зберігаються. 

Зокрема, за оцінками Державної служби статистики України, у 2015 році, 

порівняно з попереднім роком, обсяг промислового виробництва скоротився на 

13,6 %, у тому числі добувної промисловості – на 14,5 %, переробної – на 13,1 %, 

машинобудування – на 14,6 %, постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 12,0 %. За минулий рік зафіксовано і спад 

виробництв сільськогосподарської продукції на 4,8 %, де ще попередні два роки 

спостерігалась незначна позитивна динаміка [15].  

 Серед основних факторів погіршення економічної ситуації в країні в умовах 

продовження воєнних дій на Сході України є: руйнація інфраструктури на 

територіях промислових регіонів, де відбуваються бойові дії, та дезорганізація 

усталених виробничих зв’язків і критично важливих постачань ресурсів; 

ускладнення, внаслідок загострення політичної ситуації, відносин з основними 

торгівельними партнерами, що призвело до часткової втрати зовнішніх ринків; 

погіршення інвестиційного клімату, що призвело до зменшення обсягів 

інвестиційних потоків; скорочення внутрішнього попиту внаслідок спаду 

виробничих процесів та падіння купівельної спроможності населення.  

 Обмежений доступ до кредитних ресурсів погіршує можливості розширення 

виробництва економічно активних підприємств. Несприятливі фінансово-

економічні та політичні умови призводять до збільшення кількості збиткових 
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підприємств, частка яких у третьому кварталі 2015 р. становила 40,3 % (на 5,8 в.п. 

більше ніж на кінець попереднього року). Це суттєво погіршує умови реалізації 

продукції та отримання доходів, призводить до загострення ситуації в трудовій 

сфері.  

 Згідно з офіційною статистикою, кон’юнктура зареєстрованого ринку праці 

протягом 2014 – 2015 рр. та в січні 2016 р. характеризується значним 

перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Потреба підприємств у 

працівниках на заміщення вакантних робочих місць та посад в січні 2016 р. 

становила 31,3 тис. осіб, що на 25 % менше ніж у січні 2015 р. А в окремих 

областях України, зокрема, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій та 

Чернігівській кількість вакансій за останній рік скоротилась вдвічі. При цьому 

кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі 

зайнятості, становила 508,6 тис. осіб. Таким чином, навантаження на 1 вільне 

робоче місце (вакантних посад) в середньому по Україні в січні 2016 р. становило 

16 осіб, що у 1,8 разів більше, ніж у січні 2014 р. В окремих областях, зокрема, в 

Запорізькій та Львівській – на 1 вакансію претендувало 42 – 75 осіб [15].  

 Водночас, гостро стоїть проблема структурної диспропорції між попитом на 

робочу силу та її пропозицією за професіями, що обмежує можливості 

працевлаштування безробітних і не сприяє задоволенню потреб роботодавців у 

працівниках. На кінець грудня 2015 року найбільшою була потреба у 

кваліфікованих робітниках з інструментом (20,1 % від загальної кількості вільних 

робочих місць), працівниках найпростіших професій у сфері торгівлі (16,2 %), 

робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування (14,7 %).  

 На кінець 2015 року, порівняно з груднем 2014 р., майже на 30 % 

скоротилась потреба у робітниках з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування та на 19 % у 

кваліфікованих робітниках з інструментом. Це свідчить не лише про те, що 

структура підготовки кадрів є деформованою, але й про поглиблення проблеми 

створення нових робочих місць для економіки інноваційного типу, оскільки 
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остання потребує, насамперед, фахівців інженерного профілю, ІТ та сфери 

обслуговування.  

 Серед осіб, які поповнили лави зареєстрованих безробітних протягом 

останнього року, вивільнені у зв’язку з реорганізацією підприємства склали 6,8 % 

(33,1 тис. осіб), звільнені за згодою сторін та у зв’язку з закінченням  строку 

договору – 57,4 % (281,8 тис. осіб) [15]. Окрім того, за даними Державної служби 

зайнятості, у січні 2016 р. роботодавці проінформували про попередження 

планового масового вивільнення ще 39,0 тис. працівників [15]. Значне збільшення 

чисельності безробітних в Україні в останній період зумовлене проведенням 

заходів щодо оптимізації зайнятості в бюджетній сфері, в наслідок чого зростає 

кількість безробітних за такими професійними групами, як: вищі державні 

службовці, законодавці, керівники, менеджери, професіонали, освітяни, науковці 

(переважна більшість це особи з високим рівнем освіти та професійних навиків). 

Потреба роботодавців у працівниках за цими професійними групами за минулий 

рік скоротилась на 28 %.  

 Одним з найбільш серйозних викликів розвитку ринку праці нині в Україні 

є збільшення частки довготривалих безробітних та зростання середньої тривалості 

безробіття населення. Аналіз безробіття за віковими групами свідчить про те, що 

найбільш поширеним воно залишається серед молоді у віці до 15 – 24 років – 21,3 

% та віці 25 – 29 років – 11,6 %, як у міській так і у сільській місцевостях (Рис. 

3.1). Матеріальні проблеми, психологічний дискомфорт через відсутність роботи 

й неможливість налагодити стабільний спосіб життя змушують молодь займатися 

нерегламентованими видами діяльності, які є часто небажаними і небезпечними 

як для самої особи, так і для держави. Повернення молодої особи, яка була 

тривалий час безробітною, у поле зайнятості є практично неможливим, особливо 

враховуючи невисокий рівень оплати праці на першому робочому місці. Слід 

наголосити, що серед безробітних у віці 15 – 70 років майже 15 % становлять ті, 

що не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації. Попри все, варто зазначити, що у 2015 році рівень 

безробіття в Україні був нижчим, ніж в країнах ЄС, де він становив 13% (зокрема, 
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в Іспанії та Греції, відповідно, 26% та 27%, Хорватії – 18%, Португалії – 17%, 

Кіпрі – 16%, Словаччині – 14%, Ірландії та Болгарії – 13%, Італії, Латвії та Литві – 

12%, Франції – 11,0%, а у Польщі, Угорщині та Словенії – 10%) [14]. 

 

 
Рис. 3.1. Рівень безробіття населення України за віковими групами (за 

методологією МОП), % 

Джерело: [14]. 

 

На нашу думку, основними причинами безробіття є:  

• низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці;  

• невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці;  

• політичні та економічні події, що відбуваються в країні та в світі;  

• нераціональна структура галузевої зайнятості, істотне перевищення 

пропозиції робочої сили над попитом;  

• незадоволеність умовами праці;  

• обмежені можливості кар’єрного зростання, відсутність перспектив і 

можливостей поліпшення кваліфікації [8]. 

 Такі несприятливі тенденції у сфері зайнятості є причиною втрати та 

погіршення якості трудового потенціалу, призводять до скорочення бюджетних 

надходжень та збільшення державних витрат. Тільки у 2015 році розмір витрат на 

виплату допомоги по безробіттю становив близько 5,8 млрд. гривень. 
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 Загрозливих масштабів в Україні набула тіньова зайнятість. Надмірна 

експансія неформальної зайнятості, її тісне переплетіння з формальною 

обумовлює нерегульованість і неконтрольованість процесів у соціально-трудовій 

сфері. За офіційною статистикою, кількість зайнятих у неформальному секторі 

економіки становить 4,4 млн. осіб або 26,5 % від загальної кількості зайнятого 

населення віком 15 – 70 років. Більше половини неформально зайнятих 

спостерігається серед сільського населення, де неформальний сектор є 

переважаючим місцем прикладання праці для кожної другої особи з числа 

зайнятих. Серед видів економічної діяльності найбільш поширеною є 

неформальна зайнятість у сільському, лісовому та рибному господарствах 

(38,3%); в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів 

(22,6%) та будівництві (15,5%).  

 Поширення неформальної зайнятості має негативні наслідки для держави та 

суспільства в цілому, і. в першу чергу, це недоотримання надходжень до бюджету 

та соціальних фондів, які могли б бути спрямовані на розвиток соціальної та 

економічної сфери, підвищує ризик нестабільної зайнятості та отримання 

постійного доходу населення. Протягом 2015 року внаслідок скорочення зайнятих 

у формальному секторі та зростання тіньової зайнятості чисельність 

застрахованих осіб, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування зменшилося на 560 тис. осіб та на початок 2016 

становила лише 10,4 млн. осіб [30]. Нині в тіні знаходиться від 30 до 50 % фонду 

заробітної плати (близько 200 млрд. грн.), тобто щорічно доходна частина 

бюджету країни втрачає приблизно на 30 млрд. грн.; фонди соціального 

страхування від 70 до 90 млрд. грн., в тому числі пенсійний фонд – біля 70 млрд. 

гривень (надходження Пенсійного фонду у 2015 р. склали 264,7 млрд. грн.) [5].  

 Серйозною загрозою, що впливає на загострення ситуації у сфері 

зайнятості, є знецінення праці. Заробітна плата більшості працюючих не виконує 

стимулюючої, мотиваційної та відтворювальної функції. На жаль, в Україні 

питома вага заробітної плати у загальних обсягах доходу населення в цілому по 

країні складає біля 40 %, а в окремих регіонах ледь сягає 30 %-ї позначки. 



166 
 
Середній розмір заробітної плати штатних працівників у 2015 р. склав 5230 грн. 

(3,3 раз більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб), у всіх регіонах 

середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з 

тим лише в м. Києві, Донецькій та Київській областях заробітна плата 

перевищила середню по країні.  

 Складна економічна ситуація в країні та постійна девальвація гривні в 2014-

2018 роках негативно позначилася на купівельній спроможності та номінальній 

заробітній плати населення. Негативні явища в реальному секторі економіки, 

викликані розгортанням кризових явищ, проявляються і на активному зростанні 

заборгованості із виплат заробітної плати, уподовж 2015 року її сума збільшилася 

більше ніж на 50 % та на кінець року становила 1880,82 млн. грн. Збільшення 

суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося 

у 18 регіонах країни, серед видів діяльності найвагоміше збільшення суми 

невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого 

вугілля, водопостачанні, каналізації, поводженні з відходами, у сфері наукової та 

технічної діяльності, у будівництві, виробництві меблів, іншої продукції, ремонту 

і монтажу машин і устаткування, постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря.  

 Вагомим чинником погіршення ситуації на ринку праці в Україні 

виступають наслідки російської агресії, в результаті якої значна кількість 

населення втратила роботу. За офіційними даними, з початку окупації АР Крим та 

проведення антитерористичної операції на Сході до державної служби зайнятості 

звернулися за допомогою у працевлаштуванні 64,3 тис. вимушених переселенців з 

АР Крим, Донецької та Луганської областей [14]. Безробітними серед 

переселенців є у переважній більшості особи з вищою освітою (70 %), за віковою 

структурою – молодь у віці до 35 років (40 %). В кризових умовах, що призвели 

до суттєвого звуження сфери прикладання праці, неврегульована мобільність 

працездатного населення по території України, без врахування структурних 

особливостей регіональних ринків праці, призводить до зростання навантаження 

на локальних ринках праці та генерує проблеми щодо працевлаштування, 
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соціальної реінтеграції і адаптації, доступу до освіти тощо. На нашу думку, 

питання реінтеграції та адаптації вимушених переселенців на новому місці, 

можливість їх соціалізації та підвищення економічної активності є досить 

важливим. Окрім того, серед соціальних ризиків вимушеного переселення слід 

відзначити можливість посилення напруженості та конкуренції на ринку праці, 

що, відповідно, може поглиблювати конфліктність стосунків між місцевим 

населенням та переселенцями. Урегулювання даних проблем потребує активної 

позиції держави, місцевої влади, громад в частині інтеграції переселенців та їх 

трудової та соціальної адаптації. 

 В цілому ситуацію в сфері прикладання праці в Україні можна оцінити як 

напружену та таку, що сприяє загостренню соціальних проблем, суттєво впливає 

на соціально-економічне самопочуття населення і робить значний внесок у 

посилення загального рівня соціальної напруженості.  

 Проте, на нашу думку, варто відзначити і позитивні тенденції на ринку 

праці України, наголошуючи на сильних сторонах української робочої сили. 

Також, в контексті залучення іноземних інвестицій в Українську економіку, варто 

виділити основні принади українського людського ресурсу, які є ключовими для 

транснаціональних компаній. Найкращу позитивну динаміку показує сфера 

надання IT послуг в Україні, тому, ми вирішили дати характеристику трудового 

потенціалу українського ринку праці та виділити переваги українського 

людського ресурсу на прикладі даної сфери. 

В даний час у всьому світі, і в Україні зокрема, відбуваються процеси 

глобалізації та діджиталізації; є і демографічні проблеми: відбувається процес 

старіння населення, зменшується частка економічно активного населення, росте 

рівень міграції – все це впливає на пропозиції кадрів на ринку і створює виклики 

для роботодавців.  

Комп’ютерні технології і програмне забезпечення дають Україні та 

транснаціональним компаніям надзвичайно великі можливості, оскільки не 

потребують жодного обладнання чи устаткування окрім комп’ютера, а переважна 

більшість виробничих витрат припадає на робочу силу. За рахунок різниці ставок 
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заробітної плати виготовлення того ж програмного продукту в Україні обходиться 

на кілька порядків дешевше, ніж у США. Тобто український науково-дослідний 

інститут, весь бюджет якого не перевищує кількох мільйонів гривень, може 

створювати реальну конкуренцію західним ТНК з їх багатомільярдними 

оборотами. Ще більше можливостей надає глобальна комп’ютерна мережа 

Інтернет – закріплення на цьому ринку не потребує жодних капіталовкладень, 

крім витрат на мінімальне комп’ютерне забезпечення.  

Також варта уваги тема офшорингових послуг в Україні. Обсяг ринку 

офшорингових послуг в Україні сьогодні досить важко визначити, адже він не є 

чітко вираженим і лише починає набирати обертів, показуючи щорічне зростання; 

більш того останні роки зростання відбувається в геометричній прогресії.  

Ринок офшорингових послу тісно переплітається зі сферою IT послуг в 

Україні. Умовно ринок офшорингових послуг в Україні можна поділити на ринок 

програмного забезпечення, ринок IT послуг та ринок надання бізнес послуг. В 

Україні існує досить стабільний попит на окремі види офшорингу. Здебільшого це 

стосується інтелектуальних послуг (консалтинг, маркетинг, юридична практика) і 

транспортних перевезень. 

Розглянемо основні передумови та перспективи створення офшорних 

підрозділів ТНК в Україні в порівнянні з іншими країнами регіону і світу та 

наголосимо на сильних сторонах української робочої сили: 

1. Зрілість ринку IT-технологій. В Україні ринок інформаційних технологій 

є достатньо зрілим. Його обсяг сьогодні оцінюється в 1,25 млрд. доларів США. На 

внутрішньому ринку інформаційних технологій України існує стійкий попит на 

прикладні програми управління підприємством (у тому числі їх ліцензування та 

впровадження), а також на уніфіковані програмні рішення — готові системи 

бухгалтерського обліку та готові бізнес-пропозиції [130]. 

2. Високий рівень розробки та технічної підтримки програмного 

забезпечення (ПЗ). Структура української галузі розробки програмного 

забезпечення є такою: ПЗ на замовлення — 40%, торгування на іншу платформу 

— 30%, програмні продукти для підтримки бізнесу — 30%. Якщо розглядати 
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структуру розробки ПЗ з перспективи внутрішнього і зовнішнього ринків, то 

близько 40% українського ПЗ виробляється для власних потреб, а решта 60% — 

для потреб зовнішнього ринку. За цих умов щорічні обсяги замовлень на розробку 

ПЗ зростають на 30% [147]. 

Серед українських програмних продуктів найбільшим попитом на 

міжнародному ринку інформаційних технологій користуються розробки в галузі 

забезпечення інформаційної безпеки, корпоративні системи обліку та планування, 

системи управління ресурсами підприємств, взаємодії з постачальниками і 

покупцями (ERP, SCM, CRM), фінансові й економічні рішення (білінг, біржові 

інструменти). 

3. Порівняно низький рівень заробітної плати. Наприклад, стартова 

заробітна плата оператора в Україні складає близько 4000-6000 дол. на рік (для 

порівняння, у США вона складає 20600 дол. на рік). 

Низький рівень заробітної плати може компенсуватися відсутністю досвіду 

в наданні послуг, аналогічних тим, що їх надають «віртуальні підрозділи» ТНК. 

Це може призвести до зростання витрат на підготовку персоналу (тренінг, більш 

тривалий випробувальний термін тощо) та позначитися на якості таких послуг. 

4. Висока кваліфікація робочої сили. В Україні традиційно сильною є 

підготовка програмістів та спеціалістів з інформаційних технологій, що ще 

частково збереглася з радянських часів. Окрім того, нині в країні є велика 

кількість випускників навчальних закладів, які мають бізнес-спеціальності і 

непогано орієнтуються в бізнес-процесах компаній. Проте недоліком української 

робочої сили з погляду її кваліфікації є недостатня кількість професійних 

менеджерів. 

5. Володіння іноземними мовами та близькість до західної культури. Західні 

культурні цінності більш зрозумілі для українців, ніж східні, тому західним 

компаніям досить легко знайти порозуміння зі своїми працівниками, а 

дотримання корпоративної етики допомагає працювати більш ефективно. Крім 

того, рівень володіння іноземними мовами українських фахівців є високим [130]. 
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Можна відзначити такі характеристики українського ІТ-ринку: зростання 

професіоналізму серед ІТ-фахівців та компаній-замовників, що сприяє 

грамотнішому вибору технологій виконання бізнес-завдань із урахуванням 

майбутнього розвитку; зростаючий інтерес організацій та підприємств до бізнес-

рішень для підвищення ефективності роботи; усвідомлення необхідності 

автоматизації процесу управління інформацією та збереженням даних з метою 

отримання конкурентних переваг; необхідність відповідності законодавчих вимог; 

прагнення до збільшення прозорості бізнесу та інвестиційної привабливості.  

Як свідчить статистика, ринок IТ-галузі в світі за останні кілька років 

зростає в середньому на 10 % на рік. Навіть у 2008 р., під час гострої фази 

глобальної фінансової кризи, аналітики Gartner не тільки назвали Україну однією 

з топ-30 країн для ІТ аутсорсингу, а також долучили її до трійки найбільш 

економічно привабливих країн у регіоні EMEA. Варто зауважити, що з 13 країн 

регіону EMEA, які досягли топ-30, усі, за винятком Марокко та України, 

продемонстрували падіння обсягів експорту ІТ. Роком раніше в рейтинг 2008 Top 

Ten ITO Offshore: Eastern/Central Europe від дослідницького агентства The Black 

Book of Outsourcing увійшло дві українські компанії та ще п’ять компаній з 

великими центрами розробки в Україні. Отже, загалом Україна була представлена 

сьомою з десяти лідерів ринку Центральної та Східної Європи. П’ять із них 

входять до Асоціації “IT України”.  

Крім того, Україна отримала звання ITO Destination of the Year 2011 від 

Outsourcing Center – провідного галузевого веб-ресурсу, який об’єднує фахівців з 

аутсорсингу, поширює кращі практики, та є засновником премії Outsourcing 

Excellence Awards. Відповідно у 2011 році помітний стрибок галузі стався в самій 

Україні (зокрема, у 2009–2011 рр. відбулося подвоєння обсягів експорту 

програмної продукції України, 70 % якої спрямовано на американський ринок [3]) 

– Асоціація “ІТ України” успішно лобіювала законопроект на підтримку ІТ 

компаній, що було прийнято як закон “Про державну підтримку розвитку 

індустрії програмного забезпечення” в 2012 році. Інформація від Світового банку 

за 2011 р. підтверджує справедливість високої оцінки аналітиків. Експорт ІТ 
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досягнув 1275 млн. доларів, що відповідає 35 % річному зростанню. За індексом 

технологічної готовності у 2010–2011 рр. Україна займала 83 місце, мережевої 

готовності – 90 місце, електронної готовності – 64 місце, а за показником 

телекомунікаційної інфраструктури – 73 місце. Україна посідає 11 місце у світі за 

тарифами на фіксований широкосмуговий доступ до Інтернет і 16 місце за 

місячними тарифами телефонного зв’язку для бізнес-користувачів – двома 

чинниками, які безпосередньо впливають на ІТ бізнес [38].  

За прогнозами міжнародних аналітичних агентств, високі темпи зростання 

ринку збережуться і протягом наступних п’яти років і становитимуть в 

середньому 9 % на рік. Так, за 10 років – з 2006 по 2016 роки – за оцінками 

експертів, обсяг фінансових надходжень з продажу програмного продукту 

збільшився у10 разів: з 125 млн дол. США до 1 млрд. 250 млн. дол. США. І якщо у 

2016 році частка IТ-ринку у ВВП України становить 0,5–0,8 %, а експорт 

комп’ютерних та інформаційних послуг становив на 39 % більше ніж у 2015 році 

з часткою у загальному обсязі українського експорту 9,9 %, то до 2018 р. 

очікується, що його частка становитиме 2,5–3,0 % [24]. 

 На нашу думку, низька ціна робочої сили залишається однією з 

конкурентних переваг України, оскільки і українська економіка в цілому пере-

важно характеризується моделлю «дешевої людини». Робочій силі в Україні 

притаманна відносно слабка схильність до самоорганізації (з певними 

регіональними відмінностями), що є додатковим чинником відносно низького 

рівня заробітної плати і незадовільних умов праці. Це також є однією з причин 

гальмування інноваційних процесів в економіці країни, оскільки високий рівень 

заробітної плати є додатковим стимулом для підприємців заміщувати працю 

людей технікою (для тих видів економічної діяльності, де це технологічно 

можливо), що в довгостроковій перспективі є більш вигідним з точки зору зни-

ження витрат. Орієнтація на дешеву робочу силу в Україні як чинник, що може 

компенсувати низький рівень ефективності виробництва та технологічну від-

сталість, є безперспективним з точки зору загроз для національної безпеки 

України. Одним з факторів неможливості розбудови економічної моделі 
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дешевої людини на зразок китайської в Україні пов’язаний з демографічною 

кризою. Окрім того, безвіз та зростання відкритості української економіки 

спричиняє виїзд частини робочої сили з України в інші країни, де ситуація на 

ринках праці є відносно кращою.  

Внаслідок застарілої технологічної бази спостерігається низький рівень 

продуктивності праці, що об’єктивно загострює проблему забезпечення робочою 

силою. Відповідно ця проблема поряд із впливом глобалізаційних процесів 

сприятиме припливу дешевої робочої сили з менш розвинених, відносно 

перенаселених країн в Україну. Зростаюча проблема забезпечення робочою силою 

на тлі консервації технологічної відсталості та низької продуктивності праці 

посилюватиме тенденцію до зростання частки зайнятих (нелегальних) іноземних 

мігрантів, що в цілому створюватиме додаткові чинники соціальної та 

криміногенної нестабільності, послаблюючи національну безпеку України. Ще 

однією вагомою перевагою для діяльності ТНК є геополітичне розташування, а 

також традиційні економічні зв’язки управлінських компаній із компаніями країн 

СНД, Балтії, що склалися в попередні роки і зберігають своє значення на 

сучасному етапі, – це робить Україну привабливим плацдармом для освоєння 

ринків зарубіжними країнами. 

На заваді розвитку діяльності ТНК в Україні стають такі проблеми, як: 

• відсутність в Україні стабільної стратегії та окресленого національного 

плану дій; 

• недосконалість національної нормативно-правової бази, нечітка правова 

система, нестабільність економіко-політичної ситуації; 

• високий рівень корупційності в усіх сферах господарської діяльності та 

нездатність судової системи належним чином реалізовувати покладені на 

неї функції; 

• невисокий платоспроможний попит населення України; 

• ускладнене спілкування з урядовими та приватизаційними органами; 

• надмірна обтяженість регуляторними нормами та складність податкової 

системи, високе податкове навантаження; 
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• інформаційна ізоляція і велика кількість міфів щодо України. 

Для більш повної оцінки стану інвестиційної привабливості України для ТНК 

використано SWOT-аналіз (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

SWOT-аналіз інвестиційного клімату для розвитку ТНК в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Потужний ресурсний потенціал (наявність 
ґрунтів, дешева робоча сила). 
Привабливе геополітичне положення. 
Відкритість і прозорість економіки для 
інших держав. 
Певний рівень довіри міжнародних 
організацій до України. 
Укладення міжнародних угод про 
заохочення і захист інвестицій, обмін 
інформації щодо нормативно-правових 
актів у сфері інвестиційної діяльності. 

Високий рівень інфляції. Корупція та 
тінізація економіки (іноземним і 
вітчизняним інвесторам важко отримати 
оперативну й об’єктивну інформацію про 
ринок). 
Недостатність державної підтримки. 
Ріст монополізації прибуткових галузей 
економіки. 
Відсутність довіри іноземних інвесторів до 
вітчизняних владних структур. 

Можливості Загрози 
Мінімізація втручання органів виконавчої 
влади в господарську діяльність ТНК. 
Побудова стабільної та передбачуваної 
нормативно-правової  бази. 
Забезпечення прозорості процедури 
прийняття рішень органами виконавчої 
влади. 
Ріст темпів розвитку споживчих галузей та 
сфери послуг. 
Залучення інвесторів, які мають 
довгострокові інтереси. 
Зниження податкового навантаження, 
оптимізація та підвищення прозорості 
адміністрування податків. Подолання 
бюрократизму і проявів корупції. Зміцнення 
банківської системи України. 
Стимулювання залучення інвестицій у 
наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність. 

Імовірність втрати інвестицій і доходу від 
них. Відсутність дієвого механізму 
правового захисту інвесторів від боржників 
та недобросовісних партнерів. Значний 
адміністративний контроль і бюрократичні 
перешкоди. 
Нерозвиненість транспортної 
інфраструктури та значні недоліки у 
функціонуванні енергетичного комплексу. 
Відсутність конкурентних переваг при 
залученні іноземних інвестицій через високі 
ставки податків. Тяжкий фінансовий стан 
багатьох підприємств. Низька купівельна 
спроможність населення і фактор недовіри 
населення. 
Нестабільність економічної і податкової 
політики та її залежність від організаційних 
змін на урядовому рівні. 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Як  бачимо,  Україна  володіє кількісним і якісним людський ресурсом, який 

готовий працювати за відносно невелику винагороду; значним внутрішнім 

ринком; розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом; 

багатими і різноманітними  природними  ресурсами; а також вигідним 
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геополітичним положенням, тому може стати одним із провідних реципієнтів 

інвестицій ТНК. 

На нашу думку, нині для держави головним завданням для залучення 

інвестицій ТНК до своєї економіки є вжиття відповідних заходів щодо 

покращення інвестиційного клімату, тому що при раціональному підході Україна 

може отримати цілу низку конкурентних переваг від присутності на її  територій  

іноземних  корпорацій. 

 Таким чином, можемо переконатись, що Україна має дуже непогані 

перспективи для залучення іноземних інвестицій ТНК, і як наслідок розвитку 

багатьох галузей економіки. Вважаємо одним із важливих кроків на шляху до 

залучення іноземних інвестицій – вдосконалення ринку праці та розвиток 

людського капіталу України.  

 Заходи щодо розвитку ринку праці країни повинні бути гнучкими та мати 

економічний та соціальний ефект, тому перспективи подальшого розвитку та 

вдосконалення ринку праці України пов’язані з підвищенням рівня зайнятості та 

зменшенням рівня безробіття. Для досягнення цієї мети потрібно сформулювати 

пріоритетні напрямки реформування ринку праці. До них ми можемо віднести:  

1. першочерговим завданням є прийняття Трудового кодексу України, який 

дасть поштовх розвитку механізму правового регулювання трудових 

відносин у сучасних умовах розвитку держави і суспільства; 

2. вдосконалення системи оплати праці з метою відродження основних 

функцій заробітної плати. Створення мотиваційного потенціалу працівників 

за рахунок збільшення заробітної плати відповідно до професійних надбань 

того чи іншого працівника; 

3. збільшення попиту на робочу силу як з боку приватного так і з боку 

державного сектору економіки. Впровадження механізмів щодо 

працевлаштування випускників навчальних закладів: взаємодія 

роботодавців з професійно-технічними навчальними закладами, участь 

роботодавців у створенні сучасної навчально-виробничої бази, створення 

центрів перепідготовки та фахового навчання працівників;  
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4. створення нових робочих місць через створення сприятливого 

інвестиційного режиму в країні для зарубіжних ТНК та за рахунок розвитку 

малого та середнього бізнесу. Державна підтримка малого та середнього 

бізнесу, може бути досягнута за допомогою надання податкових канікул та 

пільгового кредитування українським виробникам або ж впровадження, так 

званих, «податкових канікул» терміном до 3 років;  

5. подолання тіньової зайнятості шляхом концентрації зусиль усіх гілок влади 

на комплексному здійснені радикальних економічних, адміністративних, 

управлінсько-огранізаційних заходів. Бажаного ефекту можна досягти 

шляхом покращення ділового клімату, створення додаткових стимулів для 

офіційного працевлаштування, посилення відповідальності роботодавців за 

дотримання законодавства в сфері прикладання праці;  

6. удосконалення механізму застосування праці іноземців в Україні з метою 

запобігання їх нелегальній зайнятості;  

7. державна підтримка на ринку праці, може бути досягнута за рахунок 

надання субсидій на підвищення кваліфікації чи перепідготовку 

працівників, надання пільгових кредитів і податкових пільг для відкриття 

нових підприємств в проблемних регіонах;  

8. створення умов для працевлаштування молоді та випускників вищих 

навчальних закладів. Це можливо досягнути як за рахунок створення нових 

робочих місць, так і за рахунок зменшення кількості робітників, які досягли 

пенсійного віку;  

9. укладення двосторонніх міжнародних договорів про працевлаштування, 

соціальне та пенсійне забезпечення, приєднання до багатосторонніх 

міжнародних договорів у сфері трудової міграції;  

10. в процесі реорганізації Державної служби зайнятості в Національне 

агентство зайнятості, що здійснюється з метою підвищення гнучкості та 

мобільності у наданні професійних послуг з працевлаштування, слід 

врахувати доцільність запровадження процедури моніторингу та оцінки 
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дієвості цих інституцій та ефективність використання бюджетних витрат на 

впровадження та адміністрування організації.  

 Подальших досліджень потребує детальне вивчення перспектив участі 

України в загальноєвропейському ринку праці, можливості впровадження 

зарубіжного досвіду в сфері ринку праці в Україні, перспективи переходу 

українського ринку праці на європейські стандарти. 

 Виклики сьогодення ставлять перед урядом нашої країни важливі питання, 

серед яких питання про макроекономічну стабільність та безпеку. Звичайно, в 

період скорочення рівня економічного розвитку, скорочення робочих місць, уряд 

був задоволений виходом зарубіжних ТНК на український ринок. Власники ТНК 

не обіцяли створити нові робочі місця, проте зберігали ті, що все були створені. 

Підтримуючи рівень зайнятості на попередньому значенні, вони утримували 

загальний рівень занятості в країні (рис. 3.2). Крім того, уряд був позбавлений 

необхідності виконувати обтяжливі для бюджету соціальні видатки – виплати по 

безробіттю. 

 

 
Рис. 3.2. Чисельність співробітників в іноземних філіях, млн. осіб 

Джерело: Державна служба зайнятості України. 
 

Приймаючи до уваги даний графік, можемо ще раз переконатися щодо 

тенденції розширення транснаціональними компаніями ринків своєї діяльності і, 

зокрема, їх закріплення на українському ринку. Збільшення робочих місць – 

взагалі є хорошим показником, проте треба зауважити, що деякі зарубіжні ТНК 
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порушують соціально-економічні права працівників. Серед грубих порушень 

можна виділити наступні: зарубіжними ТНК в Україні порушується трудове 

законодавство стосовно тривалості робочого дня, режиму праці, набули значного 

поширення незаконна підміна трудових договорів цивільно-правовими угодами та 

протиправна система штрафів; профспілкові організації зазнають  тиск зі сторони 

адміністрації при створенні профспілок та веденні колективних переговорів, 

відбувається дискримінація за ознакою членства в профспілці. Відстояти 

порушення норм законодавства в таких випадках неможливо, оскільки робітники 

свідомо підписують такі договори. Відмова від його підписання – відсутність 

робочого місця. У виборі між роботою та безробіттям робітник обирає контрактну 

форму. Тому до цієї теми вже неодноразово зверталися національні і галузеві 

профспілкові об’єднання України: про стурбованість із приводу захисту прав 

працівників та профспілок у ТНК. 

 

3.2. Мобільність працівників у філіях ТНК у контексті розвитку 

українського ринку праці 

       

 Динамізм притаманний всім сторонам соціального розвитку суспільства. Не 

складає виключення і трудова мобільність, яка впливає не тільки на соціальну 

структуру суспільства, але і на власний стан і функціонування. В результаті 

змінюються напрями трудових переміщень, масштаби та інтенсивність, що і може 

призвести до неоднакових соціальних наслідків [142].   

 Динамічний характер трудової мобільності лежить в основі свого 

визначення, так як сукупність трудових переміщень людей здійснюються в 

змінюваному просторі суспільного поділу праці, яке припускає існування різних 

видів трудової діяльності по соціально-економічним ознакам, а саме, по змісту і 

умовам праці та по набору запропонованих благ. Даний вид простору є одним з 

найважливіших аспектів функціонування ринку праці, який визначається як 

динамічна система соціально-економічних відносин між вільними працездатними 

власниками трудового потенціалу, які потребують працю за наймом для 
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задоволення своїх потреб, і фізичними або юридичними власниками засобів 

виробництва, що пред’являють попит на власників трудового потенціалу з метою 

їх розподілення, перерозподілення, найму і включення в процес суспільного 

виробництва [215]. Це дозволяє нам розглядати характер трудової мобільності в 

ТНК через аналіз процесів переміщень по місцям праці в межах організації, а саме 

«на вході», тобто наймання працівників і «на виході», тобто їх звільнення [95]. 

Причому, на нашу думку, в даному процесі можливо використовувати як 

статистичні данні, так і результати емпіричних досліджень.     

       Говорячи про трудову мобільність варто відзначити, що двигуном трудових 

переміщень є динамічні процеси в суспільстві, які впливають на зміну параметрів 

системи місць праці і на структуру потреб індивідів. Це, в свою чергу, 

позначається на руху попиту і пропозиції трудових послуг, створюючи 

конкуренцію між роботодавцями на кваліфікованих співробітників. Саме 

конкуренція, на наш погляд, змушує індивідів, які хочуть отримати роботу, 

використовувати всі можливі канали трудової мобільності для досягнення своїх 

цілей, а керівників напрацьовувати внутрішньо-організаційні методи регулювання 

трудових переміщень [133]. 

       До числа найбільш популярних каналів трудової мобільності можна віднести 

систему професійної освіти [211] (інститути, коледжі, технікуми, школи і так 

далі), яка розставляє індивідів по різним осередкам соціальної структури 

суспільства, створюючи передумови для зміни людьми свого соціального 

положення протягом їх трудової кар’єри. Проте, окрім системи професійної 

освіти, існують і інші подібні канали трудових переміщень. Це соціальний і 

професійний ріст співробітників безпосередньо в трудових колективах, 

справедлива і вимоглива система оцінки працівників всіх рангів, які дозволяють 

людині відчувати не тільки моральне задоволення, але і покращує його або її 

матеріальне положення.      

       Існує ще один канал трудової мобільності – «позаслужбові» зустрічі. До таких 

відносять спільні походи до кафе, ресторанів, аматорські заняття спортом і тому 

подібне. На наш погляд, при наявності здатностей і можливостей для їх розвитку, 
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подібні канали можуть забезпечити індивіду досягнення доволі високого 

положення в суспільстві.   

       Важливо також зазначити, що немалу роль в трудових переміщеннях, відіграє 

і соціальний капітал, який представляє собою систему соціальних зв’язків, 

відносин [157]. Наявність таких зв’язків дозволяє отримувати інформацію про 

існуючий попит на ринку праці, влаштовуватися на робочі місця, які 

користуються великим попитом і зазвичай мають великий конкурс. Як показало 

проведене автором економічно-соціологічне дослідження, найбільш популярним 

джерелом рішення даних питань є особисті і сімейні зв’язки [57] (Рис. 3.3). Так, на 

питання «По яким каналам Ви знайшли роботу?» – 23% опитаних працівників при 

прийомі і звільнені на семи досліджуваних транснаціональних корпорацій 

відзначили рідних і знайомих, які працюють на підприємстві.   

 

 
Рис. 3.3. Канали пошуку місць праці 

Джерело: складено автором на основі [57]. 

 

Одним із показників, що відображає характер трудової мобільності 

індивідів, є їх обіг на підприємствах, що включає в себе прийом і вибуття 

працівників. Зокрема аналіз інтенсивності обігу співробітників в цілому і його 

складових дозволяє, по-перше, краще зрозуміти механізми функціонування ринку 

праці, способи адаптації працівників в організації [178], шляхи вдосконалення 
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процесів регулювання трудової мобільності; а, по друге, підвищити якісний стан 

трудового потенціалу підприємства за рахунок утримання працівників, які є 

ресурсом для компанії, тобто тих, хто відповідає якісним потребам робочих місць 

і сучасним цілям функціонування і розвитку підприємства. 

 Якщо піддавати аналізу обіг працівників в Україні, то необхідно зауважити, 

що перехідний період в економіці супроводжувався значними масштабами 

трудової мобільності, як по притоку, так і по відтоку персоналу. Практично кожен 

робітник в Україні один раз на рік звільнювався або наймався на роботу. Таким 

чином, валовий обіг працівників в 1990-их роках складав приблизно 50%. В 

середині 1990-их років найбільш активно нові працівники залучались в 

будівельну галузь та житлово-комунальне господарство і побутове 

обслуговування. В результаті зайнятість скорочувалась щорічно в середньому на 

7,4% в першому випадку і збільшувалась на 6,0% в другому. Рівень найму в 

промисловості був дещо нижчим ніж в середньому в економіці, тоді коли вибуття 

відбувалось більш активно. Це в свою чергу позначилось на зміні зайнятості в 

промисловості. Так, в 1992 році в промисловості було зайнято 30,3% всіх 

робітників, а в 2015 році – всього 21,7% [15]. Ці цифри свідчать, по-перше, про те 

що привабливість різних галузей народного господарства України була не 

однаковою, а промисловість не слугувала привабливою сферою для праці; а по-

друге, працівники, зазвичай, були не задоволені місцями своєї праці, тому і 

залишали підприємство; по-третє, місцеві керівники підприємств різноманітних 

галузей мало піклувались про регулювання трудової мобільності і формування 

трудового потенціалу, що відповідає потребам сучасних підприємств і економіки.     

До останнього моменту ситуація на ринку праці в України мало чим 

відрізнялась. Так, в 2015 році більше всього було прийнято на роботу в сферу 

побутового обслуговування (70,9% від середньооблікової чисельності), 

будівництво (55,2%) і сферу комунальних, соціальних і персональних послуг 

(41,3%). Відтік в цих галузях також найбільш інтенсивний (60,5%, 64,2% і 31,8% 

відповідно). В промисловості спостерігається практично однаковий процент 

прийнятих працівників і тих, що вибули (39,9% і 44,3% відповідно) [15]. 



181 
 
  Із отриманих даних видно, що в промисловості і будівництві приплив 

персоналу перевищує відтік, що може свідчити або про низьку якість трудового 

потенціалу працівників, або про несприятливу організаційну середу. В інших 

представлених сферах праці ситуація дещо краще, проте і тут плинність кадрів 

висока.  

 Говорячи про ринок праці в України на прикладі досліджуваних 7 ТНК, 

необхідно зазначити, що за період з 2012 р. по 2016 р. в русі працівників 

спостерігалось переважання інтенсивності їх вибуття над прийомом (Рис.3.4.). 

Виняток становить лише 2016 рік, коли різниця між коефіцієнтом прийому і 

вибуття має позитивну величину.   

 
Рис. 3.4. Коефіцієнти прийому і вибуття працівників ТНК в 2012-2016 

роках 

Джерело: складено автором на основі Додатку Г. 

 

Загальний обіг працівників досліджуваних 7 ТНК представлених в Україні 

за 2012-2016 роки коливається від 23,4% до 34,1% (Рис.3.5.). Найбільший рух 

спостерігається серед чоловіків робітничих спеціальностей і у працівників 

низького рівня кваліфікації у віці до 30 років (Додаток Г, табл. Г.1). Це 

пояснювалось переважанням на момент дослідження на ринку праці попиту на 

кваліфікованих працівників. Згідно інформації Державної служби зайнятості 

України, в загальному числі вакансій переважали місця праці робочих 

спеціальностей і працівників низького рівня кваліфікації (75,8%) [14].  
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Рис. 3.5. Коефіцієнт обігу працівників ТНК в 2012-2016 роках 

Джерело: складено автором на основі Додатку Г. 

  

 Необхідно зауважити, що в інтенсивності обігу працівників має велике 

значення вивільнення співробітників в результаті закриття нерентабельних 

підприємств, скорочення адміністративно-управлінського апарату та інше. В 

перехідний період в українському суспільстві спостерігались масові скорочення. 

Це вимагало від держави відійти від звичних способів регулювання трудових 

переміщень (планування, розподіл і перерозподіл економічно активного 

населення, планомірне розміщення виробництва) і перейти до розробки і 

реалізації нової стратегії їх управління, сучасної та більш гнучкої. Головним 

завданням стає формування мобільного робітника, здатного достатньо швидко 

адаптуватися до нових виробничих і соціально-психологічних умов, здатного і 

бажаючого опановувати протягом трудової діяльності декілька професій, 

налаштованого на безперервну освіту та постійне підвищення своєї кваліфікації.  

 Трудові переміщення досліджуваних ТНК, що представлені в Україні, 

останнім часом характеризувались значним збільшенням масштабів вивільнення 

робітників із регіональних підприємств: всього за період з січня по грудень 2015 

року було вивільнено 8275 чоловік, що на 2165 чоловік менше аналогічного 

періоду 2013 року (так за січень-грудень 2013 року фактично було скорочено 6110 

чоловік). Проте сучасна світова фінансова криза, яка бере початок з кінця 2008 

році, внесла свої корективи в даний процес. Нині, на нашу думку, після всіх 
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можливих потрясінь України і української економіки відбувається пожвавлення 

бізнесової діяльності і незначний проте стабільний ріст економіки, і, як наслідок 

пожвавлення ринку праці України.        

 Варто зазначити, що до останнього часу збільшувався відтік робітників. 

Щорічно роботодавці досліджуваних українських представництв ТНК змінювали 

близько 14% всіх робітників працездатного віку на нових співробітників. 

Звільнення у зв’язку з нерегулярністю заробітку зросли з 1,6% до 2,9% [14]. Нині 

робітники, що залишають ТНК за власним бажанням практично відсутні, проте 

невдоволеність рівнем заробітної плати достатньо висока. Так, згідно проведеного 

нами дослідження, в 2016 році лідируюче місце серед причин зміни роботи займає 

невдоволеність заробітною платою – її відзначили 34% опитаних.  

 Найбільш показову картину про трудові переміщення працівників  ТНК в 

Україні відображає вивчення локального ринку праці. Статистичні данні рівня 

динаміки руху працівників семи ТНК показують, що до останнього часу 

спостерігалась тенденція збільшення плинності співробітників. Так, у порівнянні 

з 2014 роком вона збільшилась на 18% і склала в 2015 році 7,5% (Рис.3.6.).   

 

 
Рис. 3.6. Коефіцієнт плинності працівників на промислових 

підприємствах у 2012-2016 р. 

Джерело: складено автором на основі Додатку Г. 
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 Як показали отримані дані дослідження автора, основний контингент серед 

тих, хто звільняється з ТНК за власним бажанням, складають чоловіки робочих 

спеціальностей та низько кваліфіковані працівники у віці до 30-ти років, що ще 

раз відображає тенденцію сучасного ринку праці, а саме, переважання попиту на 

персонал робочих професій і працівників низького рівня кваліфікації. 

Спостерігається достатньо великий процент добровільних трудових переміщень 

працівників, що пропрацювали в ТНК до 3-х років (Рис.3.7).  

 

 
 Рис. 3.7. Коефіцієнт інтенсивності плинності персоналу по стажу праці в 

ТНК в 2012-2016 роках 

Джерело: складено автором на основі Додатку Г. 
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«адаптантами» і зазнає певних труднощів в процесі пристосування до організації і 

її роботи. Недостатня увага адміністрації компанії до питань закріплення нових 

співробітників призводить до формування в них відчуття невдоволеності, яке в 

свою чергу, впливає на рішення залишити компанію. Як наслідок, збільшується 

кількість випадків звільнення співробітників за власним бажанням, що тягне за 

собою підвищення витрат [213].   

 Отримані дані показують, що в спостережуваний період намітилась 

тенденція збільшення долі неорганізованих переміщень співробітників, що 

пропрацювали в ТНК більше 10 років. Як правило, це професійно грамотні, 

компетентні працівники, що мають відповідну кваліфікацію, життєву позицію і 

чітко сформовані потреби. Все це спонукає бажання реалізувати свої інтереси, і 

якщо робоче місце це зробити не дозволяє, то виникає пошук нового. Як показує 

статистика, працівник зазвичай переходить на нове місце праці, так як в середині 

організації такої можливості не має (Рис. 3.8). 

 

 
 Рис. 3.8. Коефіцієнт внутрішньої мобільності досліджуваних ТНК, які 

мають представництво в Україні 

Джерело: складено автором на основі Додатків Г, Д. 
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років. Всі інші причини статистично незначні. В той же час, трудова мобільність-

відтік дозволяє звільнитися від персоналу з невисоким трудовим потенціалом. Як 

показало проведене автором економічно-соціологічне дослідження [57], 

практично кожна десята людина із тих, хто звільнюється за власним бажанням на 

момент звільнення мала порушення трудової дисципліни і/або громадського 

порядку.  

 В останні роки дослідження відмічалось, що в оцінках, яке робить 

керівництво ТНК професійно-кваліфікаційному рівню підготовки своїх 

робітників, відбулися значні зміни. Якщо до 2012 року дані оцінки, як правило, 

були позитивними, то, починаючи з 2014 року, ситуація стала змінюватись. 

Переважна частина керівників і спеціалістів виказує схвильованість не тільки тим, 

що рівень професійності робітників не відповідає в повній мірі потребам 

виробництва, але і тим, що знайти на ринку праці людину потрібної кваліфікації 

практично неможливо. Багато з них вважають, що нині державна система 

професійної освіти не орієнтована на задоволення потреб промислового 

виробництва [38]. Не випадково поняття «персонал» і «трудовий потенціал» 

закріплюються до умов функціонування конкретного ТНК і визначаються як 

ресурс для даної організації. Також, система освіти орієнтована на підготовку 

спеціалістів по достатньо масовим професіям з можливістю спеціалізації на 

заключному етапі навчання. Це відбувається тому що, процес навчання також є 

свого роду виробничим процесом. В чинному до сих пір на деяких підприємствах 

тейлорівского підходу до організації праці основним фактором ефективності є 

поточний метод, масове виробництво, дешевизна. На індивідуальну підготовку у 

ряду ТНК поки нема коштів, і/або бажання реалізовувати таку масштабну 

програму. Крім того, щоб її здійснити, викладачі повинні добре знати специфіку 

майбутнього робочого місця студента. В такому випадку така підготовка 

можлива, якщо робоче місце відоме заздалегідь, викладач має можливість 

вивчити його специфіку, а підприємство – оплатити таку підготовку [89].  

 Зрозуміло, що в рамках системи загальної освіти можлива підготовка тільки 

по типовим елементам знання професій, спеціальності. Не багатьом великим 
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підприємствам вдалось зберегти або створити власні системи підготовки 

персоналу, проте навіть подібні заклади не в змозі підготувати спеціалістів для 

всього різноманіття робочих місць. Також варто зазначити, що ступінь цього 

різноманіття значно зріс у зв’язку з повною свободою в створенні підприємств і 

організації праці на них [169]. Таким чином, трудовий потенціал робітників 

позиціонується як симбіоз загальної освіти з вміннями та навичками, набутими за 

час роботи в конкретній організації, в специфічних умовах її в багатьом 

унікальної системи поділу і організації праці. Саме завдяки такому поєднанню 

компонентів трудового потенціалу працівники, що володіють ним, стають 

людським ресурсом для конкретної організації. Дж. Батнагар резюмує загальну 

думку кажучи: «здібності працівника до обробки інформації і навчання 

виховуються переважно за допомогою навчання в процесі специфічної для фірми 

координації. Такі здібності неможливо отримати готовими до моменту участі в 

системі фірми, і їх цінності не можливо ретельно засвоїти в ізоляції від неї» [71, p. 

29]. У зв’язку з цим, для збільшення трудового потенціалу ТНК і їх ефективності, 

на наш погляд, має велике значення вивчення трудової мобільності  працівників, 

які є ресурсом для компанії. 

 
Рис. 3.9. Джерела отримання інформації про вакантні місця 

працівниками, які є ресурсом для ТНК 

 Джерело: складено автором на основі Додатків Г, Д. 
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Як показало наше дисертаційне дослідження, це достатньо активні люди, які 

при пошуку нового місця роботи використовують такі джерела отримання 

інформації про умови праці, як Інтернет, особисті або сімейні зв'язки, а також 

служби зайнятості (Рис. 3.9.). Інші джерела є статистично незначущими. 

 Відповідно до результатів дисертаційного дослідження, серед працівників, 

які добровільно залишають ТНК, 40% є ресурсом для компаній. Практично кожен 

третій працівник з числа, що залишають організацію за власним бажанням є 

людським ресурсом для ТНК, звільнення якого тягне зниження трудового 

потенціалу компанії. У зв'язку з цим одним із завдань в процесі регулювання 

трудової мобільності, на наш погляд, є розробка управлінських технологій, що 

дозволяють залучати та утримувати працівників, які є ресурсом для ТНК. 

 Велике значення в даному напрямку відіграє HR-брендінг, який представляє 

собою планомірну роботу зі створення бренду компанії як роботодавця, найбільш 

привабливого на ринку праці. Причому популяризація ТНК повинна проходити як 

в очах співробітників, тобто у внутрішньо організаційному середовищі, так і в 

зовнішньому середовищі потенційних кандидатів. У зв'язку з цим необхідним є 

відстеження мотивів, якими керуються працівники при виборі компанії. 

 Як показують отримані автором соціологічні та економічні дані, для 

співробітників, які є ресурсом для ТНК, основними мотивами вибору того чи 

іншого підприємства є (Рис. 3.10): 

• стабільність в роботі організації з гарантією зайнятості і регулярною 

виплатою заробітної плати (63,6%); 

• можливість працювати за фахом, відповідно отриманій освіті (33%); 

• можливість працювати в ТНК, що вважається престижною в світі та 

має гарну репутацію (30,2%). 

 При цьому для жінок важливіше стабільність в роботі компанії (69,8%), а 

для чоловіків - можливість реалізувати свій професійний потенціал (30,8%) 

(Додаток Д, табл. Д.4). 

 Категоріальне розгляд отриманих даних дозволяє виділити ще один 

статистично значимий мотив, характерний для фахівців і керівників, а саме 
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можливість просуватися по службі (Додаток Д, табл. Д.5). В основному, це 

характерно для співробітників у віці до 25 років (Додаток Д, табл. Д.6). 

 
 Рис. 3.10. Мотиви працівників, які є ресурсом для ТНК, при виборі 

місця працевлаштування 

 Джерело: складено автором на основі Додатку  Д. 
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санкцій за невиконання поставлених завдань, незадовільне виконання 

функцій); 

o будь-яка організація зацікавлена отримати від кожного працівника 

максимальну ефективність трудової діяльності і не викликати у нього 

деструктивної трудової поведінки. 

 В результаті перетину осей, заснованих на даних постулатах - мотивація і 

трудова поведінка – будується типологічна модель, в якій виділяються наступні 

мотиваційні типи: інструментальний, професійний, патріотичний, хазяйський, 

люмпенізований. 

 Працівників інструментального типу цікавить: 

o величина заробітку та інших благ, одержуваних в якості винагороди 

за працю; 

o можливість «заробити» одержувані гроші (досить точно розраховану 

очікувану працівником суму), а не отримувати їх в якості спонтанної 

надбавки завдяки щедрості керівника; 

o розвинена соціальна гідність - можливість забезпечити свою сім'ю 

тим життєвим стандартом, який він або вона вважає гідним. 

 Працівники професійного типу орієнтовані: 

• на змістовну сторону роботи (її різноманітність, захопливість, 

творчий характер); 

• можливість самовираження, професійного визнання як кращого у 

своїй професії; 

• професійне вдосконалення. 

 Для працівників патріотичного типу необхідні: 

o ідея, яка буде ними рухати; 

o участь в реалізації спільної та важливої для організації справи; 

o додаткова відповідальність; 

o загальне визнання їх участі в загальному досягненні. 

 Хазяйський тип працівників характеризується: 
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• добровільно прийнятої на себе відповідальністю за виконувану 

роботу; 

• прагненням до максимальної самостійності в роботі; 

• нетерпінням до контролю. 

 Люмпенізований тип працівника відрізняють: 

o прагнення мінімізувати свої трудові зусилля; 

o низька активність; 

o відсутність прагнення підвищувати кваліфікацію; 

o низька відповідальність, прагнення перекласти її на інших. 

 В рамках дисертаційного дослідження зазначалося, що з метою збільшення 

трудового потенціалу ТНК необхідно надавати умови для самореалізації та 

задоволення потреб працівникам, які є ресурсом для компанії. Серед 

перерахованих типів трудової мотивації тільки останній не належить 

працівникам, які можуть бути людським ресурсом. Для всіх інших важливі умови, 

створені керівництвом підприємства для мотивування працівників. Для першого 

типу необхідно забезпечити гідний рівень заробітної плати; для другого типу - 

змістовність праці і професійну самореалізацію; для третього типу - можливість 

особистісної та суспільної активності; для четвертого - самостійність і творчість. 

 Кожна людина являє собою поєднання всіх або декількох вище описаних 

типів в певній пропорції. Іншими словами, у кожного індивіда є свій 

індивідуальний мотиваційний профіль, впливаючи на який, від людини можна 

отримати відповідну реакцію і вибрати найбільш підходящий метод 

стимулювання [4]. 

 Результати авторського соціологічно-економічного дослідження показують, 

що серед працівників, які є ресурсом для ТНК, переважає професійний 

мотиваційний тип (47,1%). Досить великий відсоток і «інструментальників» 

(32,2%) (Додаток Д, табл. Д.3). Причому найбільший відсоток їх спостерігається 

серед працівників низької кваліфікації (Рис. 3.11.). 
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 Рис. 3.11. Розподілення мотиваційних типів працівників, які є ресурсом 

для ТНК, в залежності від статусу посади 

Джерело: складено автором на основі Додатку Д. 

 

 Серед спеціалістів і керівників переважають «професіонали». Кореляційний 

аналіз між статусом працівника і його мотиваційними типами показав невеликий 

позитивний зв'язок з професійним типом мотивації (0,25), невелику зворотно 

пропорційний зв'язок з хазяйським (-0,29) і незначний негативну зв'язок з 

інструментальним типом мотивації (-0,14). Іншими словами, в ряді випадків 

можлива наступна залежність: чим вище статус працівника в ТНК, тим більше 

вона схильна до професійного типу мотивації і менш – до хазяйського, ще менш – 

до інструментального. 

 Необхідно відзначити і вікові відмінності в розподілі мотиваційних типів 

працівників, які є ресурсом для ТНК (Рис. 3.12). Найбільша кількість 

«професіоналів» серед людей старшого віку (49,0%), тобто дані працівники 

вважають за краще самостійність в роботі і відрізняються професійною гідністю. 

Молодь більше орієнтована на величину заробітку і отримання будь-яких благ. 

Іншими словами, праця є для них «інструментом» для задоволення інших потреб. 
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 Рис. 3.12. Розподіл мотиваційних типів працівників, які є ресурсом для 

ТНК, за віком. 

 Джерело: складено автором на основі Додатку Д. 

 

 Гендерний розподіл мотиваційних типів працівників, які є ресурсом для 

ТНК, показує, що серед чоловіків найбільше «інструментальників» (50,2%) (Рис. 

3.15.). Серед жінок переважають «професіонали» (40,7%). Таким чином, в роботі 

чоловік орієнтований на високий заробіток. Тоді як для жінок головним в роботі є 

її зміст, можливість самовираження. 

 

  
 Рис. 3.13. Розподіл мотиваційних типів працівників, які є ресурсом для 

ТНК, за статтю 

Джерело: складено автором на основі Додатку Д. 
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 Порівняння отриманих даних дисертаційного дослідження зі статистичними 

даними по Україні показує, що мотиваційний тип працівників, які є ресурсом для 

досліджуваних ТНК, відрізняється від середньостатистичного українця. Він менш 

люмпенізований, спрямований на професійний розвиток, відрізняється 

самостійністю при виконанні поставлених завдань. У зв'язку з цим, на наш 

погляд, для утримання людського ресурсу необхідно розробляти певну систему 

управлінського впливу на них, дотримуючись таких принципів: 

o Для співробітників робочих спеціальностей і нижчого рівня 

привабливими є висока заробітна плата, існування змінної частини 

заробітку, що залежить від результату особистої трудової діяльності. 

При цьому їм необхідно надавати невелику самостійність, можливість 

самоконтролю якості і результатів роботи. 

o Для працівників вищого статусу (інженерно-технічні працівники, 

керівники) життєво необхідне професійне визнання як кращого. У зв'язку 

з цим для них привабливішим буде місце прикладання праці, що 

відрізняється різноманітним, цікавим характером, що дозволяє 

професійно вдосконалюватися. 

 При вивченні трудових переміщень велике значення має потенційна 

мобільність, що є прихованою установкою на зміну місця роботи. Термін 

«потенційна мобільність» відноситься до категорії індивідів, які ще не 

звільнилися з компанії, але вже бажають змінити місце роботи. При цьому 

залишається невідомим: реалізують вони цей намір чи ні, і якщо реалізують, то 

де: всередині організації або за її межами. Проте, потенційна мобільність являє 

собою початкову стадію процесу руху працівників, від якої залежать 

інтенсивність і розміри реальних трудових переміщень. 

 Бажання змінити роботу висловив практично кожен з опитаних працівників, 

які є ресурсом для ТНК (92,2%) (додаток Д, табл. Д.7). Установки на подібну 

зміну в своєму житті практично не розрізняються в залежності від категорії, віку і 

статі. Однак бажання змінити роботу найбільш актуально, перш за все, для досить 
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молодих працівників у віці від 25 до 40 років, чоловіків кваліфікації нижчого 

рівня і робочих спеціальностей. 

 

 
Рис. 3.14. Причини виникнення установки на зміну місця роботи 

опитаних працівників, які є ресурсом для ТНК 

Джерело: складено автором на основі Додатку Д. 

 

 Лідируюче місце серед причин займає незадоволеність заробітною платою - 

її відзначили 48,2% від числа опитаних, які висловили бажання змінити роботу 

(Рис. 3.16). Статистично значущими є також такі мотиви, як погані умови праці 

(24,4%), недостатня можливість професійного та кар'єрного зростання (27,0% і 

26,9% відповідно), незадоволеність функціональними обов’язками (20,5%). 

 Досить різняться причини виникнення бажання змінити роботу в різних 

групах опитаних. Молодь до 25 років найбільше нарікає на погані умови праці 

(45,7%), працівники старшого віку на неможливість просуватися по службі 

(46,6%), співробітники у віці від 41 року до 55 років незадоволені рівнем 

заробітної плати (45,3 %), а старше 55 років - можливістю професійного розвитку 

(20,6%) (додаток Д, табл. Д.10.). В інших причинах по схожості поглядів умовно 

можна виділити дві групи. Перша це молоді співробітники у віці до 40 років, для 
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яких статистично значущими установками на зміну роботи є збільшення оплати 

праці, велика можливість професійного і кар'єрного зростання, зміна 

функціональних обов'язків. Люди старше 40 років крім збільшення оплати праці 

хотіли б змінити її систему і покращити соціальний пакет. 

 Статусні відмінності також зумовлюють деякі особливості установок 

трудової мобільності. Керівники частіше за інших відзначають бажання мати 

більшу можливість кар'єрного і професійного зростання (46,4% і 39% відповідно). 

Власників більш низового статусу на зміну роботи частіше за інших штовхає 

незадоволеність заробітною платою (фахівці - 48,6%, робітники - 47,1%) (додаток 

Д, табл. Д.9). 

 Підводячи підсумки даного параграфа, відзначимо, що якісні і кількісні 

характеристики трудової мобільності визначаються тим, що сукупність трудових 

переміщень працівників здійснюється в змінюваному просторі суспільного 

розподілу праці, яке передбачає існування різних видів трудової діяльності по 

соціально-економічних ознаках, а саме за змістом і умовам праці, по набору 

наданих благ. 

 Простір суспільного розподілу праці – це динамічна система соціально-

економічних відносин між вільними працездатними власниками трудового 

потенціалу, які потребують роботи по найму для задоволення своїх потреб, і 

фізичними або юридичними власниками засобів виробництва, котрі висувають 

попит на власників трудового потенціалу з приводу їх розподілу, перерозподілу, 

найму і включення в процес суспільного виробництва, яке регулюється ринком 

праці. 

 Сучасний ринок праці характеризується, з одного боку, кількісними 

ознаками стабілізації стану трудового потенціалу, з іншого боку, погіршенням 

його якісних характеристик. Як показав вторинний аналіз сучасної соціологічної 

інформації, переважна частина керівників і фахівців висловлюють незадовільні 

відгуки про рівень професіоналізму працівників; їх компетенції не в повній мірі 

відповідають вимогам виробництва. На ринку праці практично неможливо знайти 

фахівця необхідної кваліфікації. Все це веде до скорочення серед економічно 
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активного населення частки людей, які є ресурсом для ТНК. У зв'язку з цим 

необхідно будувати внутрішньо організаційні системи підготовки та підвищення 

кваліфікації, спрямовані на виявлення та розвиток працівників компаній, які є для 

них ресурсом. Це, в свою чергу, сприяє збільшенню трудового потенціалу 

компаній і її ефективності. 

 За результатами дисертаційного дослідження серед працівників, які 

добровільно звільняються з ТНК, майже 40% є людськими ресурсами, чиї 

професійні знання, досвід, творчі та підприємницькі здібності забезпечують 

організації прибутковість і конкурентні переваги. Вони менш люмпенізовані, 

спрямовані на професійний розвиток, відрізняються самостійністю при виконанні 

поставлених завдань. Їхнє звільнення з компанії позначається на трудовому 

потенціалі підприємства і її успішному функціонуванні. 

 Отже, одним з основних завдань транснаціональних компаній, які прагнуть 

забезпечити собі конкурентоспроможність, на наш погляд, повинна стати 

розробка комплексної системи регулювання трудових переміщень, спрямованих 

на утримання людських ресурсів в організації, і, відповідно, їх успішний 

розвиток. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

 Науково-технічний прогрес  і сучасна динаміка соціально-економічних 

зв’язків заклали основу для формування та регулювання ринку праці  на основі 

п’яти основних моделей європейської (континентальної), англосаксонської, 

японської, китайської та швецької моделей, серед яких остання є найбільш 

сприятливою для України. Водночас, можливості реформування української 

системи регулювання ринку праці знаходяться під значним впливом 

несприятливої економіко-політичної кон’юнктури. Серйозною загрозою, що 

впливає на загострення ситуації у сфері зайнятості, є знецінення праці. Заробітна 

плата більшості працюючих не виконує стимулюючої, мотиваційної та 

відтворювальної функції. Надмірна експансія неформальної зайнятості, її тісне 
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переплетіння з формальною обумовлює нерегульованість і не контрольованість 

процесів у соціально-трудовій сфері. Вагомим чинником погіршення ситуації на 

ринку праці в Україні виступають наслідки російської агресії, в результаті якої 

значна кількість населення втратила роботу. Одним з способів покращення 

ситуації на ринку праці України є розширення офшорингових пслуг в нашій 

країні. Перспективи створення офшорних підрозділів ТНК в Україні 

визначаються такими чинниками як зрілість ринку ІТ-технлогій, високий рівень 

розробки та технічної підтримки програмного забезпечення, порівняно низький 

рівень заробітної плати, висока кваліфікація робочої сили, володіння іноземними 

мовами та близькість до західної культури.  

 Ринок праці в Україні на прикладі досліджуваних 7 ТНК, необхідно 

зазначити, що за період з 2012 р. по 2016 р. в русі працівників спостерігалось 

переважання інтенсивності їх вибуття над прийомом. Як показали отримані дані 

дослідження автора, основний контингент серед тих, хто звільняється з ТНК за 

власним бажанням, складають чоловіки робочих спеціальностей та низько 

кваліфіковані працівники у віці до 30-ти років, що ще раз відображає тенденцію 

сучасного ринку праці, а саме, переважання попиту на персонал робочих професій 

і працівників низького рівня кваліфікації. Спостерігається достатньо великий 

процент добровільних трудових переміщень працівників, що пропрацювали в 

ТНК до 3-х років. В інтенсивності обігу працівників має велике значення 

вивільнення співробітників в результаті закриття нерентабельних підприємств, 

скорочення адміністративно-управлінського апарату та інше. Нині, на нашу 

думку, після всіх можливих потрясінь України і української економіки 

відбувається пожвавлення бізнесової діяльності і незначний проте стабільний ріст 

економіки, і, як наслідок пожвавлення ринку праці. Відповідно до результатів 

дисертаційного дослідження, серед працівників, які добровільно залишають ТНК, 

40% є ресурсом для компаній. Практично кожен третій працівник з числа, що 

залишають організацію за власним бажанням є людським ресурсом для ТНК, 

звільнення якого тягне зниження трудового потенціалу компанії. У зв'язку з цим 

одним із завдань в процесі регулювання трудової мобільності, на наш погляд, є 
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розробка управлінських технологій, що дозволяють залучати та утримувати 

працівників, які є ресурсом для ТНК. Велике значення в даному напрямку відіграє 

HR-брендінг, який представляє собою планомірну роботу зі створення бренду 

компанії як роботодавця, найбільш привабливого на ринку праці.  

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в таких 

наукових працях: [42; 44; 45; 46; 47]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 1. Міжнародна трудова міграція в рамках ТНК обумовлюється складною 

системою взаємодії інтересів усіх учасників процесу міжнародної трудової 

міграції, в тому числі робітників (трудових мігрантів) та роботодавців у країні 

призначення ТНК. Незважаючи на наявність численних тлумачень міжнародної 

трудової міграції в науковій літературі, міжнародна мобільність кадрів в ТНК у 

більшості випадків пояснюється неокласичною концепцією, з урахуванням 

трансдисциплінарного підходу до вивчення міграційних процесів. Неокласична 

концепція раціонального вибору, зважаючи на припущення про раціональність 

поведінки всіх індивідуумів, найкраще пояснює міжнародну мобільність кадрів у 

рамках ТНК, оскільки ТНК більше схильні до ринкового механізму 

саморегулювання, використовуючи внутрішньокорпоративний ринок робочої 

сили для оптимізації затрат на оплату праці та підвищення своєї міжнародної 

конкурентоздатності. Теоретична модель соціального капіталу розглядає 

міжнародну міграцію через призму концепції міграційних мереж, основний 

постулат якої полягає в тому, що міграція зростає, доки міграційні зв’язки є 

достатньо широкими, аби люди, які бажають іммігрувати в країну, могли зробити 

це без будь-яких ускладнень. Цю особливість міграційного переміщення 

необхідно враховувати ТНК при локалізації своєї діяльності та розробленні 

стратегії управління персоналом у країні перебування. 

2. Система регулювання процесу трудової міграції в рамках ТНК є симбіозом 

ендогенних стратегій розвитку ТНК та екзогенних факторів впливу на економічну 

діяльність ТНК. Ці чинники є динамічними і по-різному впливають на міграційну 

мобільність, як за силою, так і за характером ефектів. Для сучасних ТНК вагомого 

значення набуває пріоритетне утримання кваліфікованих працівників, а не 

масштабне залучення нових робітників, оскільки висока частка неорганізованої 

мобільності працівників може вказувати на серйозні недоліки в адміністративній 

діяльності ТНК. Вносячи організаційні, техніко-економічні, соціально-

психологічні зміни в управління, ТНК можуть зменшити такі трудові 
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переміщення, тим самим підвищуючи ефективність використання кадрового 

потенціалу. 

3. У сфері регулювання міжнародної трудової мобільності намітилася 

тенденція зміни вимог до працівника. Сучасні ТНК в динамічному і 

конкуруючому бізнес-середовищі вимагають: а) нових якостей працівника 

(адаптивність, готовність до освоєння нових знань упродовж життя); б) вміння 

орієнтуватися у великому діапазоні професій і спеціальностей, здатність і 

бажання до їх освоєння; в) прагнення до досягнення успіху, що є основною 

вимогою. Все це вимагає розроблення комплексу заходів, який повинен спиратися 

на перетворення в сфері трудових відносин, формування індивідуально-

корпоративного сектору, безперервне підвищення кваліфікації. 

4. Транснаціоналізація та фрагментація виробництва в сучасних умовах 

впливає на формування системи мобільності в рамках ТНК. Новим проявом такої 

системи є аутсорсинг, що дозволяє більш швидко та професійно виконувати 

окремі виробничі завдання при загальній економії коштів для ТНК. При цьому 

ТНК отримує стабільну, надійну, якісну та професійно надану послугу від 

працівника на основі аутсорсингу, водночас для аутсорсера ключовими 

перевагами є вища оплата праці та відсутність необхідності зміни постійного 

місця проживання. Отже, розвиток аутсорсингу кардинально впливає на 

інституційни  форми міжнародної  міграції робочої сили. 

5. На підставі аналізу динамічних процесів міграції персоналу в рамках ТНК 

зроблено висновок, що протягом останніх 25–30 років чисельність працівників 

іноземних філій ТНК стабільно зростає (з 21,5 тис. працівників іноземних філій 

ТНК у 1982 р. до 128,8 тис. – у 2016 р.), а більшість робочих місць припадає на 

такі галузі як автомобільна промисловість, нафтова промисловість, електро-, газо- 

і водопостачання, телекомунікації, а також фінансові та бізнес-послуги. Аналіз 

зв’язку між обсягом ПІІ та кількістю робочих місць у філіях ТНК 23 країн показав 

наявність щільного кореляційного зв’язку між цими показниками, що дозволило 

виділити на його основі 4 групи країн: 1) країни з найвищими позитивними 

значеннями кореляції, 2) країни з невисокими позитивними значеннями кореляції, 
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3) країни з невисокими негативними значеннями кореляції, 4) країни з високими 

негативними значеннями кореляції. Ключовими чинниками що визначають 

мобільність трудових ресурсів в рамках ТНК, згідно з проведеними розрахунками, 

виступають ПІІ (пряма залежність – коефіцієнт 0,35–0,38), а також рівень оплати 

праці (обернена залежність – коефіцієнт -1,04). Однак вагомою  залишається 

(близько 34%) відносна величина інших чинників, які безпосередньо впливають 

на міжнародну мобільність робітників в рамках ТНК і визначаються насамперед 

поведінковими та особистісними характеристиками робітників, а також 

ефективністю управління людськими ресурсами в рамках конкретних ТНК. 

6.  Нами було запропоновано комплексну систему регулювання мобільності 

людських ресурсів в ТНК в складі двох взаємопов’язаних підсистем (1 – по роботі 

з новими працівниками, 2 – з вже існуючими). Діяльність по регулюванню 

трудової мобільності в запропонованому нами механізмі здійснюється службою 

управління персоналом (HR) і керівниками структурних підрозділів. Основним 

суб’єктом в даному процесі є служба управління персоналом, яка зорієнтована на 

досягнення прописаних вище цілей механізму шляхом вдосконалення 

адміністративної діяльності, створенні і впровадженні нових організаційних 

процедур, що направлені на раціоналізацію роботи з робітниками. Основне 

завдання першої підсистеми полягає в запобіганні спонтанної неорганізованої 

трудової мобільності нових співробітників, які є ресурсом для підприємства. 

Першим етапом системи надання дієвої допомоги новому працівнику є процес 

вибору найкращого з наявних претендентів на основі вивчення і оцінці їх 

професійних і особистих якостей. Такий відбір має на меті забезпечити 

раціональний підбір і розподіл працівників по структурним підрозділам ТНК у 

відповідності до їх трудового потенціалу. Оціночні процедури можна проводити 

за допомогою різноманітних методів: психологічне і професійне тестування, 

Ассессмент-центр, співбесіда по компетенціям. Другим етапом першої підсистеми 

є проведення орієнтовних програм за видами: 1) програма введення в компанію, 

направлена на формування позитивного відношення до підприємства у нових 

співробітників; 2) програма введення у підрозділ, що направлений на формування 
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у нових співробітників відчуття приналежності до колективу; 3) програма 

введення на посаду, що направлена на успішне і швидке засвоєння новими 

співробітниками інформації необхідної для виконання необхідної роботи. 

Представлений у дисертаційному досліджені механізм формування мобільності 

трудового потенціалу підприємства передбачає наявність локальних 

регламентуючих документів, які дозволяють досягти необхідних результатів, а 

також інструментарію, який служить сигналом про схильність робітників до 

неорганізованої форми трудової мобільності. З такою метою нами пропонується 

розроблений нами інструмент «Визначення якості соціально середовища в ТНК», 

який включає сім аспектів соціально-трудової ситуації. 

7. Міжнародна мобільність праці тісно переплетена з новою моделлю 

економічного розвитку на основі економіки знань, яка виступає одним із 

визначальних інструментів сучасної економічної глобалізації, яка, в свою чергу, 

трансформує географію корпоративної мобільності, спрямовуючи потоки 

мігрантів слідом за потоками капіталу, виробництва і споживання. Більш високі 

рівні стандартизації умов працевлаштування є характерними для розвинених 

галузей (енергетичний сектор), а інноваційні галузі (комп’ютерні, фінансові, 

фармацевтичні галузі) є більш гнучкими щодо менеджменту персоналу 

(необхідним є використання багаторівневого списку винагород та пільг 

відповідно до організаційних пріоритетів, ієрархічного рівня, набору навичок і 

відповідальності призначеного працівника). Наукоємні компанії використовують 

більш динамічний і різноманітний практик мобільності порівняно з тими, що були 

виявлені у більш традиційних галузях з більш низьким рівнем використання ІКТ-

систем. 

8. Нами було виявлено, що зайнятість на філіях ТНК США, що здійснюють 

свою діяльність у сфері ІКТ технологій (зокрема, надання комп’ютерних послуг), 

зростає більш високими темпами, ніж це відбувається в їх материнських 

структурах. Зростання занятості відбувається у кореляції зі зростанням обсягу 

витрат на  комп’ютерні послуги в країнах перебування, що є найбільш 

характерним для Азіатсько-Тихоокеанського регіону (найбільша частка 
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зростання). Водночас, в регіоні Європи спостерігається стале зростання 

зайнятості в даному секторі за абсолютними показниками при значному 

скороченні за відносними. Розширення сфери комп’ютерних послуг також має 

позитивний екзогенний вплив на зайнятість у суміжних секторах зайнятості 

(внаслідок збільшення попиту на рекрутингові, інформаційні послуги тощо), 

насамперед у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. 

9. Високий рівень кваліфікації робочої сили та низький рівень заробітної 

плати в Україні, що дозволяє ТНК економити свої ресурси, є одними з ключових 

факторів розміщення ТНК аутсорсингової діяльності в Україні, що можна 

розглядати як нову форму внутрішньокорпоративної міграції робочої сили. 

Україна входить до топ-30 країн ІТ-аутсорсингу, належачи до трійки найбільш 

економічно привабливих країн за цим показником у регіоні Європи, Близького 

Сходу та Африки. Якісними характеристиками українського ІТ-ринку є: 

зростання професіоналізму серед ІТ-фахівців та компаній-замовників, що сприяє 

більш грамотному вибору технологій виконання бізнес-завдань; підвищення 

ефективності бізнес-рішень, що стимулює зростання інтересу ТНК до ринку праці 

в Україні; автоматизація процесу управління інформацією та збереженням даних з 

метою отримання конкурентних переваг; збільшення прозорості бізнесу та 

інвестиційної привабливості, в тому числі завдяки використанню можливостей 

Інтернет-фандрайзингу. 

10. Емпіричне дослідження мобільності працівників у філіях ТНК в Україні за 

період 2012–2016 рр. продемонструвало переважання інтенсивності вибуття 

працівників над прийомом, основний контингент серед звільнених за власним 

бажанням складають чоловіки робочих спеціальностей та низькокваліфіковані 

працівники у віці до 30 років, що відображає тенденцію переважання попиту на 

персонал робочих професій і працівників низького рівня кваліфікації і 

задоволення місцем роботи висококваліфікованої робочої сили. Відповідно до 

результатів дисертаційного дослідження, серед працівників, які добровільно 

залишають ТНК, 40% є критичним людським ресурсом для компаній, що 

негативно впливає на трудовий потенціал компанії. Розроблення управлінських 
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технологій для залучення та утримування працівників, які є ресурсом для ТНК, 

стає одним із головних завдань стратегії внутрішньокорпоративного регулювання 

трудових ресурсів. Велике значення в цьому напрямку відіграє HR-брендінг, який 

являє собою планомірну роботу зі створення бренду компанії як роботодавця, 

найбільш привабливого на ринку праці. 
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університету імені Тараса Шевченка (2015–2017 рр.), а також апробовано на 3 

міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема: 
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1. Круглий стіл «Ризики глобальної рецесії: механізми протидії» (м. 

Київ, 2013 р.). 

2. Круглий стіл «Інформаційна революція та економічний розвиток 

країн» (м. Київ, 2013 р.).  

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 2015 р.).
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Додаток Б 
Таблиця Б.1  

Співвідношення динаміки обсягу ввезених ПІІ та чисельності працівників, зайнятих в зарубіжних підрозділах ТНК в країнах прийому, 
1990-1996 рр. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівник
и, тис. чол. 

Австрія 239,3 251,0 327,5 351,0 208 335,0 216,1 334,0 115,2 366,0 169,2 370,0 183,4 386,0 

Китай 57 н/д 265 н/д 430 н/д 916 н/д 1419 н/д 1956 н/д 2244 130,0 

Німеччина 342 1 636,0 328,7 1637,0 754,5 1536,0 1711,1 1 526,0 534,4 1 474,0 875,5 1484,0 2319, 2 1 500,0 

Італія 577 н/д 1127 н/д 617 н/д 1189 н/д 1321 н/д 1071,7 467,1 -171,8 н/д 

Малайзія 933 235,2 1265 237,1 1397 212,0 1261 223,1 797 216,9 695 198,1 489 195,6 

Сінгапур 1236 149,4 1660 148,1 1602 137,5 1134 140,0 1302 148,9 1047 139,6 1710 139,3 

Тайвань н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 149 339,0 199 261,6 342 298,1 

США 16930 2 033,9 25190 2416,6 12474 2 448,1 10470 2 546,5 24760 2 714,3 20010 2862,2 3542 2 937,9 

Примітка: 1. ПІІ – ввезені прямі іноземні інвестиції: Джерело: UNCTAD - Foreign Direct Investment Statistics. Interactive Database. URL: 
http://stats.unctad.org/FDI/ (дата звернення: 10.06.2017). 
2. Робітники – чисельність робітників в зарубіжних підрозділах ТНК в країні прийому: Джерело: статистика UNCTAD: URL: URL: 
http://stats.unctad.org/FDI/ (дата Звернення: 10.06.2017). 
3. «н/д» - «немає даних». 
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Таблиця Б.2  
Співвідношення динаміки обсягу ввезених ПІІ та чисельності працівників, зайнятих в закордонних підрозділах ТНК в країнах 

прийому, 1997-2003 рр. 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

Австрія 395,5 378,0      445,4 405,0 582,0 440,0 653,0 454,0 360,0 413,0 1432,9 396,0 1136,6 382,3 

Китай   2314,0 210,0 3194,0 310,0 3393,0 470,0 3487,0 660,0 4366 1650,0 11007,5 2210,0 27515,0 2880,0 

Німеччина 2114,0 1511,0     1163,1 1515,0 6928,0     1674,0 2962,0 1789,0 4727,4 1871,0 -2117,0 1861,0 401,0 1758.0 

Угорщина н/д н/д н/д н/д н/д н/д 553,8 н/д 1470,4 н/д 1477,0 384,6 2443,0 н/д 

Ірландія 322,5 н/д  257,0 н/д 192,8 70,6 621,9 73,8 1361,7 74,7 1458,2 75,9 1077,9 78,6 

Італія 4174,6 472,1     6801,4 н/д 2528,6 520,8 6344,9 н/д 2481,6 516,0 3209,8 н/д 3746,6 499,7 

Японія 1165,0 н/д    -485,00 169,0 -1054,0 175,0 1753,0 182,3 1284,3 207,2 2755,6 191,8 210,4 169,1 

Малайзія 422,7 215,0    719,4 251,8 1667,9 292,6 2611,0 н/д 4043,0 н/д 5138,0 н/д 5741,0 н/д 

Норвегія н/д н/д     н/д н/д 1740,6 28,8 1563,8 26,9 302,3 23,6 -668,1 24,7 991,5 26,3 

Сінгапур 2836,2 160,5     3655,0 193,4 2886,5 201,9 5574,8 209,8 4887,1 208,1 2204,3 203,6 4686,3 195,9 

Швеція н/д н/д     н/д н/д н/д н/д 1971,2 203,8 н/д н/д н/д н/д н/д 210,3 

Тайвань 326,0 306,3   715,0 282,8 961,0 291,6 1604,0 291,6 1330,0 387,6 1271,0 394,0 879,0 348,5 
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Примітка 
1. ПІІ – ввезені прямі іноземні інвестиції: Джерело: UNCTAD - Foreign Direct Investment Statistics. Interactive Database. URL: http://stats.unctad.org/FDI/ 
(дата звернення: 10.06.2017). 
2. Робітники – чисельність робітників в зарубіжних підрозділах ТНК в країні прийому: Джерело: статистика UNCTAD: URL: URL: 
http://stats.unctad.org/FDI/ (дата Звернення: 10.06.2017). 
3. «н/д» - «немає даних». 
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Таблиця Б.З  
Співвідношення динаміки обсягу ввезених ПІІ та чисельності працівників, зайнятих в закордонних підрозділах ТНК в країнах 

прийому, 2004-2010 рр. 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

Австрія 2102 204,7     1904,5 207,7 4425,8 211,7 2653,6 211,5 4533 228,5 2974, 5 228,4 8839,7 251,2 

Китай 33766 ,5 4060,0  37520,5 5130,0 41725, 5 5400,0 45257 5810,0 45462 5870, 0 40318,7 6120, 0 40714, 8 6420, 0 

Чехія 878 н/д     2568 н/д 1435 н/д 1286 н/д 3700 н/д 6324 469,8 4984 586,0 

Фінляндія 1577, 5 55,3     1063,1 74,8 1108,7 95,3 2114,1 103,9 12143, 6 127,1 4610,3 199,5 8834,0 218,2 

Франція 15574,7 н/д      23673,2 876,0 21961,5 903,0 23173,7 928,0 30983,2 971,0 46547 979,0 43252, 3 1048,0 

Німеччина 7290 1 686,0     11985 1 684,0 6429. 1 662,0 12796 1 706,0 26336 1745,0 55907 2046,0 210085 2098,0 

Угорщина 1143, 4 н/д     5103,5 н/д 3300 н/д 4167,3 н/д 3334,9. 580,7 3311, 9 584,1 2763,2 606,7 

Індонезія 2191 680,9     4427,9 н/д 6245 758,1 4729 н/д 207 н/д -1838 н/д -4495 н/д 

Ірландія 857 83,5     1442,9 90,0 2617 97,3 2135,9 130,6 8865,1 140,0 18210 ,6 149,9 25779, 4 164,9 

Італія 2236, 0 н/д     4816,5 527,3 3535,1 н/д 4961,5 560,4 4280,2 н/д 6911,2 560,1 13374, 8 н/д 

Японія 888,4 226,5    41,5 225,1 .228 230,4 3225 243,0 3192 264,1 12742 315,9 
 8322,8 330,6 
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Продовження таблиці Б.3 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівник
и, тис. 
чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівн
ики, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Праців
ники, 
тис. 
чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Праців
ники, 
тис. 
чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівн
ики, 
тис. 
чол. 

Люксембург н/д н/д н/д 59,7 н/д 62,0 н/д 55,8 н/д 63,4 н/д 75,7 н/д 91,4 

Макао, 
Китай 

3,48 н/д 2,19 н/д 5,94 н/д 2,31 н/д -17,89 н/д 9,42 н/д -0,79 н/д 

Малайзія 4581 н/д 5815 н/д 7297 н/д 6323 н/д 2714 н/д н/д н/д н/д н/д 

Норвегія 2776,5 32,5 2409,4 57,0 3211,1 83,7 3981,5 74,7 3934,9 70,3 6790 77,8 7090,4 78,3 

Португалія н/д н/д н/д н/д 7376,5 133,6 9045,0 130,6 10409, 2 139,2 18711,9 151,9 22555, 7 160,3 

Сінгапур 8550,2 201,3 1 1535,3 203,0 9682,1 197,4 13752, 7 192,6 7313,9 176,4 16578 168,1 16484, 5 164,1 

Словенія н/д н/д н/д н/д 173,5 32,4 334,2 37,2 215,5 45,0 106,6 46,0 137,4 50,0 

Шрі-Ланка н/д н/д 65 228,9 133 248,6 433 279,8 150 303,6 201 326,1 173 352,0 

Швеція 6350 214,0 14448,3 243,0 5437,4 278,0 10967, 6 301,1 19835, 6 333,4 60960, 6 397,7 23405, 2 446,9 

Швейцарія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 19255, 3 127,7 

 Тайвань 917 372,2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Примітка 
1. ПІІ – ввезені прямі іноземні інвестиції: Джерело: UNCTAD - Foreign Direct Investment Statistics. Interactive Database. URL: http://stats.unctad.org/FDI/ 
(дата звернення: 10.06.2017). 
2. Робітники – чисельність робітників в зарубіжних підрозділах ТНК в країні прийому: Джерело: статистика UNCTAD: URL: URL: 
http://stats.unctad.org/FDI/ (дата Звернення: 10.06.2017). 
3. «н/д» - «немає даних». 
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Таблиця Б.4 
Співвідношення динаміки обсягу ввезених ПІІ та чисельності працівників, зайнятих в зарубіжних підрозділах ТНК в країнах прийому, 

2011-2016 рр. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники, 
тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівник
и, тис. 
чол. 

 Австрія 5919,2 245,6 356,3 244,8 7144,0 240,9 3890,5 232,8 10784,5 220,7 7933,4 н/д 

 Китай 46877,6 6710,0 52742,6 н/д 53504,7 н/д 60630 н/д 72406 н/д 72715 н/д 

 Чехія 5638,9 613,6 8492,8 599,4 2021,6 600,1 4978,8 620,4 11602,8 636,6 5459,4 694,7 

 Фінляндія 3731,5 219,2 8046,0 н/д 3319,0 н/д 2826,5 н/д 4750,2 н/д 7651,7 н/д 

 Франція 50476,8 1 063,0 49035 н/д 42498,4 н/д 32560,4 н/д 84951,3 н/д 78154,3 н/д 

 Німеччина 26171 2 165,0 53605 2 143,0 30934 2 162,0 -9803 2 280,0 41065 2 138,0 55941 н/д 

 Угорщина 3935,4 160,5 2992,2 154,1 2136,2 149,1 4508,2 149,5 7705,8 150,4 7531,9 153,4 

 Індонезія -2841,7 н/д 233,16 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 Ірландія 9650,2 н/д 29323,8 н/д 22781,3 н/д -10607,6 н/д -31689,3 н/д -5542,31 н/д 

 Італія 14870,6 н/д 14545,2 н/д 16414,7 н/д 16814,7 н/д 19974,6 н/д 39239 н/д 

 Японія 6241,3 328,9 9239,3 293,7 6324,3 434,9 7815,7 430,9 2775,4 525,6 -6505,6 н/д 

 Люксембург н/д 99,1 4058,5 98,8 2913,5 99,5 5192,2 72,6 5979,6 74,9 28282,0 н/д 
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Продовження таблиці Б.4 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники, 
тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

  ПІІ, 
 млн. $ 

Працівни
ки, тис. 

чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівники
, тис. чол. 

ПІІ, 
млн. $ 

Працівник
и, тис. 
чол. 

 Макао,                       
Китай 

160 34,8 374,9 н/д 410,8 28,6 484,4 36,7 1240 45,2 1608 69,3 

 Мозамбік н/д н/д н/д н/д 336,7 13,6 244,7 13,2 107,9 15,1 н/д н/д 

 Норвегія 2122,6 81,9 791,1 78,9 3470,7 78,6 2543,8 н/д 5413 н/д 6415 н/д 

 Португалія 23165,7 152,2 22745 150,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 Сінгапур 15093,1 166,4 6381,2 160,4 11800,2 155,0 20053,5 157,6  14374,2 162,0 27680,3 161,8 

 Словенія 369 58,3 1620,3 64,9 305,3 62,1 826 64,0  587,6 64,6 643,9 н/д 

 Шрі-Ланка 171,8 363,6 196,5 380,7 228,7 397,2 233 415,7  272 430,5 480 444,7 

 Швеція 10917,6 520,1 12289,2 492,0 4973,1 564,2 11017,9 544,6  10080 557,5 27247,0 572,7 

 Швейцарія 8855,8 137,8 6276,5 143,8 16503,5 301,2 932,3 315,0  -951,2 324,1 30838,7 н/д 

Примітка 
1. ПІІ – ввезені прямі іноземні інвестиції: Джерело: UNCTAD - Foreign Direct Investment Statistics. Interactive Database. URL: http://stats.unctad.org/FDI/ 
(дата звернення: 10.10.2017). 
2. Робітники – чисельність робітників в зарубіжних підрозділах ТНК в країні прийому: Джерело: статистика UNCTAD: URL: URL: 
http://stats.unctad.org/FDI/ (дата звернення: 10.10.2017). 
3. «н/д» - «немає даних».  
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Таблиця Б.5.  
Частка суми угод у секторі М&А в загальному притоці ПІІ по найбільш великим країнам прийому іноземних інвестицій, % 
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11
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  2
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20
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Китай 0 0 0 0,2 9 2,9 2,0 2,0 2,1 1,1 4,6 4,1 1,8 5,9 5,5 5,0 3,9 0,76 н/д н/д н/д 

Італія 14,9 45, 5 119 34 155, 7 114, 4 100 309 85 78 68 105 163 141 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Малайзія н/д 2,8 42 3,3 3,2 0,89 9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Ірландія н/д н/д 381 95, 7 20,7 5,7 135 28, 4 40, 7 27,7 106, 8 17 26 20, 3 63, 7 н/д н/д н/д н/д н/д 

Японія н/д н/д н/д 8 13,9 8 44 84 130 4 754 36 126 129 187 243 61, 6 173 113, 6 91 н/д 

Норвегія н/д н/д 34, 5 42, 9 279 н/д 190 14 11 68 67 30 128 150 145 273 161 н/д н/д н/д 

Франція н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 32 62 77 54 51 81 29 н/д н/д н/д н/д н/д 

Макао н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0 29 0 0 56 18 

Португалія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 11 0,9 4,1 1Д 13 1,8 5 н/д н/д н/д н/д 

Словенія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 17,3 40 0 13, 1 0 103 93 362 20 25 н/д 

Австрія 2,0 57 5,5 28, 9 67,8 7,5 36, 7 25, 7 32 19,3 85,1 78, 3 12, 8 6,5 155 10,5 29,6 45,9 55 48, 6 

Люксембург н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 72, 7 33 1,3 13 4 125 

Мозамбік н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 26,0 н/д н/д н/д 

Джерело: UNCTAD - Foreign Direct Investment Statistics. Interactive Database. URL: http://stats.unctad.org/FDI/ (дата звернення: 10.10.2017) 
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Таблиця Б.6 
Ранжування потенційних ефектів ПІІ на кількість, якість та розміщення робочих місць 

 
Імпортовані ПІІ Експортовані ПІІ 

Прямий ефект      Непрямий ефект Прямий ефект          Непрямий ефект 

 

Позитивний Негативний Позитивний Негативний Позитивний Негативний Позитивний Негативний 

Кількість 

Сприяє 
нарощуванню 

чистого 
капіталу і 

створює робочі 
місця в галузях, 

що 
розвиваються 

ПІІ після 
придбання 

можуть 
вести до 

раціоналізаці
ї і втрати 
робочих 

місць 

Створюють 
робочі місця 

завдяки 
запізнілим і 

випереджаючим 
зв'язкам, а 

також 
мультиплікацій
ним ефектам в 

місцевій 
економіці 

Опора на імпорт і 
переміщення 

існуючих фірм 
призводить до 
втрати робочих 

місць 

Створює і зберігає 
робочі місця 

всередині основної 
країни базування, 

наприклад, для 
обслуговування 

потреб представництв 
за кордоном 

Переміщує або 
сприяє експорту 
робочих місць, 
якщо зарубіжні 

підрозділи 
заміщають 
продукцію 
місцевих 

виробників 

Створює або 
зберігає робочі 

місця в домашній 
економіці, які 
обслуговують 

зарубіжні 
підрозділи 

Втрата робочих 
місць у фірмах, 

галузях, 
пов'язані з 

виробництвом, 
яке було 

переміщено 
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Джерело: World Investment Report 2013. Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge. - United Nations. 

United Nations Conference on Trade and Development. New York and Geneva, 2014.  

Якість 

Сприяє більш 
високій оплаті 

за працю і 
більш високої 

продуктивності 

сприяє 
небажаним 
практикам 

найму 

надає 
місцевим 

фірмам нові 
організаційні 

методи роботи 

Послаблює рівень 
заробітної плати, так 

як місцеві фірми 
знаходяться в 

умовах конкуренції 

Підвищується рівень 
професіоналізму 

відповідно до 
зростання 

виробництва 
продукції з більш 
високою доданою 
вартістю внаслідок 
реструктуризації 

виробництва 

Зниження рівня 
заробітних 

плат як 
прагнення 

зберегти робочі 
місця в країні 

базування 

Розквіт передових 
галузей 

Посилення 
тиску на 
заробітні 
плати і 

стандартні 
потоки до 

постачальників 

Розмі-
щення 

Сприяє 
введенню нових 

і можливо 
більш кращих 

робіт на 
територіях з 

високим рівнем 
безробіття 

сприяє 
перепов-
ненню 

міських 
територій та 

створює 
регіональний 

дисбаланс 

стимулює 
переміщення 

фірм на ті 
території, де є 

пропозиція 
праці 

Сприяє 
переміщенню 

місцевих 
виробників, 
посилюючи 
регіональне 

безробіття, якщо 
зарубіжні 
підрозділи 

заміщають місцеву 
продукцію або 
відбувається 

зміщення 
споживчого попиту 

на імпорт 

Деякі робочі місця 
можуть бути 

виключені, але 
також можуть бути 

заміщені більш 
висококваліфіковани

ми роботами, 
удосконалюючи 
умови праці на 

місцевому ринку 
праці 

«Експорт» 
робочих місць 

може посилювати 
негативні 

наслідки на 
місцевому ринку 

праці 

Втрата робочих 
місць «синіми 

комірцями» може 
бути 

компенсована більш 
високим попитом на 

місцевих ринках 
праці на робочі 

місця, де 
створюється 
продукція з 

більш високою ДВ, 
що йде на експорт 
або бере участь у 

міжнародному 
виробництві 

Спіраль попиту 
на місцевому 
ринку праці, 

запущена 
звільненнями, 

може призвести 
до скорочення 

зайнятості 
на 

підприємствах 
основної країни 

базування 
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Додаток В 
 

Інструментарій «Визначення якості соціального середовища в ТНК» 
АНКЕТА 

Запрошуємо Вас взяти участь у опитуванні з метою 

вивчення різних сторін трудової діяльності персоналу компанії. 

Отримані дані дозволять краще висвітлити проблеми, які потребують 

вирішення, тому Ваша участь має велике значення. 

Будь ласка, уважно прочитайте питання і відзначте галочкою варіант 

відповіді, який найбільше відображає Вашу думку. 

Бажаємо Вам успішної роботи над анкетою та дякуємо за участь в 

опитуванні. 

 
1. Оцініть, наскільки Ви задоволені наступними  

аспектами трудової діяльності від -2 до +2, де  

-2 – означає, що ви повністю незадоволені даним аспектом; 

-1 – скоріше не задоволений ніж задоволений; 

0 –   важко відповісти; 

+1 – скоріше задоволений, ніж незадоволений; 

+2 – повністю задоволений 

(необхідно зазначити відповідь по кожній позиції) 

№ ФАКТОР -2 -1 0 +1 +2 

1. Функціональні обов'язки      

2. Матеріально-технічна оснащеність робочого місця      

3. Санітарно-гігієнічні умови праці      

4. Виробничо-побутові умови праці      

5. Режим праці і відпочинку      

6. Система професійного розвитку (навчання) персоналу      

7. Система просування персоналу (кар'єрне зростання, підвищення 

розрядів) 

     

8. Рівень заробітної плати      

9. Способи та методи матеріального стимулювання      

10. Способи та методи морального стимулювання      
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11. Відповідність матеріальної винагороди вашим витратам праці      

12. Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу      

13. Відносини з колегами      

14. Злагодженість дій в колективі      

15. Емоційна обстановка в колективі      

16. Політика керівництва компанії      

17. Стиль керівництва начальника Вашого структурного підрозділу      

18. Уміння вашого безпосереднього начальника організовувати роботу      

19. Уміння вашого безпосереднього начальника встановлювати 

контакт з підлеглими 

     

20. Соціальна захищеність працівників компанії      

21. Можливість отримати підтримку від компанії у важкій життєвій 

ситуації 

     

22. Система отримання соціальних пільг та допомог в компанії      

23. Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з питань, 

необхідних при виконанні ваших посадових обов'язків 

     

24. Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з 

соціальних аспектів діяльності компанії 

     

25. Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, 

дошки оголошень і т.п.) 
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2. Оцініть наскільки ви задоволені наступними аспектами трудової діяльності від -2 

до +2, де  

-2 – означає, що ви повністю незадоволені даним аспектом; 

-1 – скоріше не задоволений ніж задоволений; 

0 –   важко відповісти; 

+1 – скоріше задоволений, ніж незадоволений; 

+2 – повністю задоволений 

(необхідно зазначити відповідь по кожній позиції) 

 

№ Професійні плани    -2   -1    0   +1    +2 

1. Домогтися більш високих результатів праці      

2. Просунутися службовими сходами  

(підвищення в посаді, розряду і т.п.) 

     

3. Підвищити рівень своєї кваліфікації  

(отримання додаткової освіти, відвідати семінари, 

самостійне вивчення літератури і т.п.) 

     

4. Взяти участь в деяких конкурсах,  

що проводяться в компаніях 

     

5. Освоїти ще одну (суміжну) професію      

6. Перейти працювати в іншу компанію      

 

3. Дані про себе (переконливо просимо зазначити по кожній позиції): 

 

Стать Вік 
Досвід роботи в 

компанії 

Досвід роботи по 

професії 

М 
до 25 років до 3 років до 1 року 

25-40 років 3-10 років 1-3 років 

Ж 
41-55 років 11-20 років 4-10 років 

більше 55 років більше 20 років більше 11 років 
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Додаток В 
 

Довідка про проведення економічно-соціологічного дослідження  

«Характер трудових переміщень працівників ТНК» 

 

Цілі дослідження: 
1. визначення характеру трудової мобільності працівників ТНК; 
2. виявлення особливостей неорганізованої форми трудової мобільності 
працівників, які є ресурсом для компаній. Дослідження проводилося в період з 
01.06.14г. по 31.05.16г. в семи зарубіжних транснаціональних компаній, які 
представлені в Україні:  

1. Приватне Акціонерне Товариство «Глини Донбасу», Київ (Sibelco Group, 

Belgium);  

2. Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз», Дніпро (Публичное 

акционерное общество «Северсталь», Россия); 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський Глиноземний 

завод», Миколаїв (United Company RUSAL, Russia); 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 

«Цепелін Україна» (ZEPPELIN GmbH, Germany); 

5. Акціонерне товариство "СКФ Україна" (публічне), Луцьк (AB SKF, 

Sweden); 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Уніхімтєк-Україна», Київ  

(«Научно-производственное объединение закрытое акционерное общество 

«УНИХИМТЕК», Россия); 

7.  Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР І МАККЕНЗІ», Київ 

(Private company Baker & McKenzie). 

Тип вибірки: суцільна 

 Для досягнення поставлених цілей дослідження була проведена наступна 

робота: 

• розроблені анкети для опитування персоналу що приймається і 

звільняється (див нижче форма 1 і 2 відповідно.); 
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• проведено опитування працівників при «вході» і на «виході» з компаній 

(1100 осіб); 

• з числа потоку працівників що приймаються і звільняються виявлені 

працівники, які є ресурсом для підприємств, (819 співробітників), зріз 

думок яких відбувався при їх прийомі і звільнення за допомогою анкет 

(форм 1 і 2), а також в ході індивідуальної співбесіди (форма 3); 

• визначено мотиваційний профіль людських ресурсів за допомогою 

модифікованої методики Ю.К. Балашова та А.Г. Коваль, побудованої на 

типологічній моделі «Motype» В.І. Герчикова (4 форма). 

 

Форма 1 

АНКЕТА 

Ми раді Вас вітати в числі працівників (найменування компанії) і просимо 

відповісти на запропоновані нижче питання. Для цього після прочитання питання 

виберіть і підкресліть відповідь що збігається з Вашою думкою або напишіть свій 

варіант. Дякуємо за співпрацю! 

 

1. З яких джерел Ви отримали інформацію про вакансії? 

a. На зустрічах з представниками підприємства 

b. У службі зайнятості 

c. Оголошення в засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення) 

d. Від рідних або знайомих, які працюють в компанії 

e. В результаті обходу підприємств в пошуках роботи 

f. Десь ще (напишіть самі):__________________________________ 

2. Напишіть, будь ласка, чого Ви очікуєте в результаті роботи в ТНК: 

_________________________________________________________ 

3. Що Вас спонукало влаштуватися працювати на дане підприємство? 

(Можна відзначити кілька варіантів відповіді) 

- Можливість працювати на підприємстві, користуються 

повагою в районі 
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- Зручне розташування з місцем проживання 

- Відносно високий заробіток 

- Можливість працювати за фахом, відповідної отриманій освіті 

- Стабільність в роботі підприємства з гарантією зайнятості і 

регулярною виплатою зарплати 

- Можливість просуватися по службі 

- Можливість поєднати профіль роботи з навчанням 

- Щось ще (напишіть самі) 

4. Відзначте галочкою, будь ласка, що Вам сподобалося чи не сподобалося 

з нижче перерахованого у Вашій роботі на попередньому місці роботи? 

 Сподобалось Не сподобалось 

Професія по якій Ви працювали   

Ваш режим праці і відпочинку   

завантаженість роботою   

умови праці   

Можливість підвищення своєї кваліфікації   

Матеріально-технічне забезпечення Вашого 

робочого місця 

  

ритмічність роботи   

Розмір Вашої зарплати   

Ставлення з боку адміністрації   

Відносини з працівниками колективу   
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Форма 2 

АНКЕТА 

 

Для вдосконалення різних сторін (найменування ТНК) просимо Вас відповісти на 

такі запитання. Після прочитання питання виберіть і 

підкресліть відповідь що збігається з Вашою думкою або напишіть свій варіант. 

Дякуємо за співпрацю! 

 

1. Поставте відмітки, будь ласка, що Вам сподобалося чи не сподобалося з 

перерахованого нижче у Вашій роботі в ТНК? 

 Сподобалось Не сподобалось 

Професія по якій Ви працювали   

Ваш режим праці і відпочинку   

Завантаженість роботою   

Умови праці   

Можливість підвищення своєї кваліфікації   

Матеріально-технічне забезпечення Вашого 

робочого місця 

  

ритмічність роботи   

Розмір Вашої зарплати   

Ставлення з боку адміністрації   

Відносини з працівниками колективу   

 

2. Що могло б Вас змусити передумати йти з підприємства? 

(Відзначте тільки одну, найбільш вагому, причину) 

 перспектива росту і кар’єрного просування; 

 більш спокійна обстановка в колективі; 

 можливість працювати за фахом, відповідно до отриманої освіти; 

 поліпшення умов праці; 

 можливість підвищувати рівень своєї кваліфікації; 

 поліпшення в організації праці; 
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 підвищення рівня заробітної плати; 

 нічого; 

 ваш варіант: ____________________________________. 

 

3. Ви вже підшукали іншу роботу? Так / ні. 

 

4. Якщо Ви вже підшукали іншу роботу, то вкажіть, будь ласка: 

по яких каналах Ви знайшли роботу? 

- через рідних або знайомих 

- через оголошення в засобах масової інформації  

- через службу зайнятості (кадрові агентства) 

- від представників підприємства 

- по іншим (напишіть самі):__________________________. 

чим Вас приваблює організація, в яку Ви йдете працювати? 

- можливість працювати в ТНК, яке користуються повагою; 

- зручне розташування з місцем проживання; 

- відносно високий заробіток; 

- можливість працювати за фахом, відповідно до отриманої освіти 

- стабільність в роботі підприємства з гарантією зайнятості і 

регулярною виплатою зарплати; 

- можливість просуватися по службі; 

- можливість поєднати профіль роботи з навчанням 

- чимось ще (напишіть самі):_________________________. 
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Форма 3 

Питання при індивідуальній співбесіді 

 

 Скажіть, будь ласка: якби у Вас була можливість перейти в іншу компанію, 

то перейшли б? (так / ні) 

 У разі позитивної відповіді: вкажіть, будь ласка, не більше трьох умов, при 

яких Ви перейшли б в іншу компанію? 

• в разі зміни умов праці на краще; 

• в разі збільшення оплати праці; 

• в разі збільшення соціального пакета; 

• в разі зміни системи оплати праці; 

• в разі зміни режиму праці; 

• в разі зміни політики керівництва; 

• в разі зміни організаційної структури; 

• в разі більшої можливості кар'єрного росту; 

• в разі більшої можливості професійного зростання; 

• в разі зміни функціональних обов'язків. 
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Форма 4 

 

Анкета для визначення мотиваційного профілю працівника 

 

Метою даного опитування є збір інформації, що дозволяє розробити пропозиції 

щодо поліпшення системи стимулювання персоналу. У зв'язку з цим, просимо Вас 

уважно прочитати наведені нижче питання і відзначити той варіант відповіді, 

який найбільше відображає Вашу думку.  

Дякуємо за співпрацю! 

 

1. Яка робота для Вас є цінним?  

(Відзначте один або два варіанти відповіді) 

• робота, яка дає мені можливість самому вирішувати, що і як робити 

• робота, яка дає мені можливість проявити те, що я знаю і вмію 

• робота, яка дозволяє відчувати себе корисним і потрібним 

• робота, за яку відносно добре платять 

• особливо нічого не ціную, але люблю роботу, яка мені добре знайома і 

звична; 

2. Як Ви вважаєте за краще працювати?  

(Відзначте один або два варіанти відповіді) 

• вважаю за краще робити те, що знайоме і звичне; 

• волію, щоб в роботі постійно з'явилося щось нове, що дозволяє не стояти 

на місці; 

• щоб було точно відомо, що потрібно зробити і що я за це отримаю; 

• вважаю за краще працювати під повну особисту відповідальність; 

• готовий (а) робити все, що потрібно для організації. 

3. Наскільки важливі для Вас перераховані нижче джерела доходу? 

(Дайте відповідь по кожній позиції, поставивши «х» в тій колонці, яка 

найбільше відповідає Вашу думку) 
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 Дуже 
важливо 

Не дуже 
важливо 

Зовсім не 
важливо  

Заробітна плата і премії, пенсії    
Доплати за кваліфікацію    
Доплата за важкі та шкідливі умови 
роботи 

   

Соціальні виплати і пільги, допомоги    
Доходи від капіталу, акцій    
Будь-які додаткові заробітки    
Підробітки, але не будь-які, а тільки по 
своїй спеціальності 

   

Доходи від особистого господарства, 
дачної ділянки і т.п. 

   

Виграш в лотерею, казино тощо.    
  

4. На яких принципах, на Вашу думку, повинні будуватися відносини між 

працівником і компанією?  

(Відзначте тільки один варіант відповіді) 

• працівник повинен ставитися до організації як до свого дому, віддавати їй 

все і разом переживати труднощі і підйоми; організація повинна відповідно 

оцінювати відданість і працю співробітника; 

• працівник продає організації свою працю і якщо йому не дають хорошу 

ціну, то він має право знайти іншого покупця; 

• працівник приходить в організацію для самореалізації і ставиться до неї як 

до місця реалізації своїх здібностей; організація повинна забезпечувати 

працівнику таку можливість, отримувати з цього вигоду для себе і на цій 

основі розвиватися; 

• працівник витрачає на організацію свої сили, а організація повинна 

натомість гарантувати йому заробітну плату і соціальні блага. 

5. Як Ви вважаєте, чому в процесі роботи люди проявляють ініціативу, 

вносять різні пропозиції?  

(Відзначте один або два варіанти відповіді) 

• відчувають особливу відповідальність за свою роботу; 
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• через прагнення реалізувати свої знання і досвід, вийти за встановлені 

роботою рамки; 

• найчастіше через бажання поліпшити роботу своєї організації; 

• просто хочуть «виділитися» або завоювати прихильність начальства; 

• хочуть заробити, так як будь-яка корисна ініціатива повинна 

винагороджуватися. 

6. Що Ви насамперед враховуєте, коли оцінюєте успіхи іншого 

працівника? (Відзначте один або два варіанти відповіді) 

• його зарплату, доходи, матеріальне становище; 

• рівень його професіоналізму, кваліфікації; 

• наскільки добре він «влаштувався»; 

• наскільки його поважають в компанії; 

• наскільки він самостійний, незалежний. 

7. Уявіть, що в ТНК, в якій Ви працюєте, погіршився стан справ. На які 

зміни у Вашій роботі Ви погодитеся, щоб залишитися працювати в 

даній компанії?  

(Можна відзначити декілька варіантів відповіді) 

• освоїти нову професію; 

• працювати неповний робочий день або перейти на менш кваліфікаційну 

роботу і менше отримувати; 

• перейти на менш зручний режим роботи; 

• працювати більш інтенсивно; 

• погоджуся просто терпіти, бо діватися нікуди; 

• швидше за все просто піду з цієї організації. 

8. Інформація про себе (переконливо просимо зазначити по кожній позиції) 

Стать Вік 
Стаж роботи в 

компанії 
Стаж роботи за 

фахом 
Ч  
 
Ж 

до 25 років 
25-40 років 
41-55 років 
старше 55 років 

до 3 років 
3-10 років 
11-20 років 
Більше 20 років 

до 1 років 
1-3 років 
4-10 років 
Більше 11 років 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Рівень динаміки руху персоналу 
(дані семи ТНК, які представлені в Україні) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1. Коефіцієнт обороту       

персоналу, % 33,2 26,8 31,4 23,4 34,1 
1.1.  за статевою ознакою      

• жінки 32,7 33,4 28 14,3 27 
• чоловіки 33,5 23,6 33,6 29,4 38,9 

1.2 по категорії      
• керівники 18,8 15,8 19,8 13,9 28 
• спеціалісти 39,3 22,7 19,8 20,7 29,4 
• робітники 34,1 30,8 35,1 25,3 36 

1.3 по віку      
• 18-25 років 89,4 63,7 96,4 86,6 92,2 
• 26-30 років 33,2 30,1 37,6 34,4 44,4 
• 31-40 років 26,1 23,8 27 17,2 31,2 
• 41-50 років 19,2 17,2 27 13,9 17,5 
• 51-60 років 14,8 22,2 18,1 8,3 24,4 
• більше 60 років 14,3 28,5 19,2 39 77,6 

1.4 за освітою      

• базова загальна 50,3 70,1 85,3 35,7 80,9 
• повна загальна середня  23,9 30,7 21,7 23 33,7 

• початкова      
професійна зд 5,4 91,7 26,5 32 

• середня      
професійна 23,7 21,4 26,6 19,4 32,8 

• вища       
професійна  25,1 22,7 28,9 22,9 33,5 

2. Коефіцієнт прийому      
персоналу, % 14,1 8,7 12,7 10,1 18,6 

2.1.  за статевою ознакою      
• жінки 13,5 6,3 10,5 6,5 15,1 
•  чоловіки 14,4 10 14,1 12,5 21 
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• спеціалісти 18,1 7,2 6,2 8,4 14,2 

      2.2. по категорії 
         • керівники 

• спеціалісти 
• робочі 

 
 6,1 
18,1 
14,5 

 
      4,8 

7,2 
9,6 

 
5,3 
6,2 
14,9 

 
4,9 
8,4 
11,2 

 
15,9 
14,5 
19,9 

2.3 по віку      
• 18-25 років 15 36,8 56,3 51,1 60,2 
• 26-30 років 12,2 12 13,6 14,6 22,8 
• 31-40 років 9,4 7,6 10,6 6,1 16,5 
• 41-50 років 6,6 3,3 10,5 5,6 11,1 
• 51-60 років 2,7 1,7 3,8 1,9 10,7 
• більше 60 років 2,3 1,4 2,2 3,8 16,4 

2.4 за освітою      
•  базова загальна 33,3 45,1 66,4 20,8 39,4 
•  повна загальна середня 1,6 9,5 2,7 8,7 16,8 

• початкова      
професійна 1,2 1,2 61,4 11,8 16,9 

• середня      
професійна 9,8 6,5 11,1 8,6 18,9 

• вища 
професійна 

     
12,4 9,3 12,1 9,5 19,2 

3. Коефіцієнт вибуття       
персоналу, % 19,1 18,1 18,7 13,3 15,5 

3.1.  за статевою ознакою      
•  жінки 19,2 27,1 17,5 7,8 11,9 
• чоловіки 19,1 13,6 19,5 16,9 17,9 

3.2 по категорії      
• керівники 12,7 11 14,5 9 12,1 
• спеціалісти 21,2 15,5 13,6 12,3 15,2 
• робочі 19,6 21,2 20,2 14,1 16,1 

3.3 по віку      
• 18-25 років 74,4 26,9 40,1 35,5 32 
• 26-30 років 21 18,1 24 19,8 21,6 
• 31-40 років 16,7 16,2 16,4 П,1 14,7 
• 41-50 років 12,6 13,9 16,5 8,3 6,4 
• 51-60 років 12,1 20,5 14,3 6,4 13,7 
• більше 60 років 12 27,1 17 35,2 61,2 

3.4 за освітою      
•  базова загальна 17 25 18,9 14,9 41,5 
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•  повна загальна середня 22,3 21,2 19 14,3 16,9 

• ночаткова      
              професійна 1,9 4,7 31,3 14,7 15,1 

• середня      
               професійна 13,9 14,9 15,5 10,8 13,9 

• вища 12,7 13,4 16,8 13,4 14,3 
професійна 
 

     

4. Різниця між      
коефіцієнтами прийому і -5 -9,4 -18,7 -13,3 3,1 

вибуття персоналу, %      
4.1. за статевою ознакою      

• жінки -5,7 -20,8 -7 -1,3 3,2 
• чоловіки -4,7 -3,6 -5,4 -4,4 3,1 

4.2 по категорії      
• керівники -6,6 -6,2 -9,2 -4,1 3,8 
• спеціалісти - з д  - 8,3 -7,4 -3,9 - 1 
• робочі -5,1 - 11,6 -5,3 -2,9 3,8 

4.3 по віку      
• 18-25 років - 59,4 9,9 16,2 15,6 28,2 
• 26-30 років - 8.8 -6,1 - 10,4 -5,2 - 18,8 
• 31-40 років -7,3 -8,6 -5,8 - 5 1,8 
• 41-50 років -6 - 10,6 -6 -2,7 4,7 
• 51-60 років -9,4 - 18,8 - 10,5 -4,5 -3 
• більше 60 років -9,7 -25,7 - 14,8 -31,4 -44,8 

4.4 за освітою      
•  базова загальна 16,3 20,1 47,5 5,9 -2,1 
•  повна загальна середня -20,7 -11,7 - 16,3 -5,6 -0,1 
• початкова      

професійна -0,7 -3 30,1 -2,9 1,8 
• середня      

професійна -4,1 -8,4 -4,4 -2,2 5 
• вища      

професійна -0,3 -4,1 -4,7 -3,9 4,9 

5.  Коефіцієнт плинності      
персоналу, % 2 3,4 6,4 7,5 8,3 

6. Коефіцієнт      
інтенсивності плинності       
персоналу, %      

6.1.  за статевою ознакою      
• жінки 0,9 1,1 1,6 1,8 1,9 
• чоловіки 3,3 4,6 9,5 11,4 12,6 

6.2 по категорії      
• керівники 1,8 2 4,2 3,8 6,2 
• спеціалісти 2 2,3 4,7 3,5 4,7 
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• 31-40  років 3,9 4,1 6,2 7,9 10,3 
• 41-50  років 1,8 2 4,7 4,6 4,5 
• 51-60  років 1 1 1,4 1,5 1,6 
• більше 60 років - - - - - 

6.4 за освітою      
•  базова загальна 45,2 41,7 9,8 4,5 17,7 
•  повна загальна середня 0,98 1 2,1 7,4 9,1 
• початкова      

професійна 50 49,1 40,1 10,3 9,7 
• середня      

професійна 2,4 2,6 4,5 6,2 6,2 
• вища      

професійна 3,2 3,6 6 6,2 7,6 
6.5 по стажу роботи      

в компанії      
• до 1 року 55,7 35,8 36 34 31,4 
• від 1 до 3 років  21,1 30,3 12,5 16,7 13,5 
• від 3 до 5 років 9 12,5 7,7 9,2 7,3 
• від 5 до 10 років 11,1 10,8 18,4 16,4 13,3 
• від 10 років і більше зд 10,6 25,4 23,7 34,5 

7. Коефіцієнт 
внутрішньої мобільності, % 1,9 1,3 3,2 2,5 1,2 

 
 
 
 
 

• робочі 2,9 3,8 7 8,8 9,3 
6.3 по віку      

• 18-25 років 8,1 9 16,4 24,7 24,3 
• 26-30  років 4,8 5 10,7 13,6 15,5 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 
 

Результати соціологічно-економічного дослідження «Характер трудових 
переміщень працівників ТНК, які представлені в Україні» 

 
Основні мотиви звільнення персоналу з підприємств з власної ініціативи 

Мотиви звільнення 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Незадоволеність розміром заробітної 
плати 

35% 47,7% 41,9% 52,5% 48,1% 

Виїзд за межі міста 8,3% 7,6% 8,6% 7,1% 6,3% 
Відсутність можливості для 
підвищення кваліфікації 

1,5% 1,2% 3,7% 3,5% 3,2% 

Погані відносини з адміністрацією 3,4% 2,1% 5% 0% 2,4% 

Погані відносини в колективі 0,4% 0,5% 1,3% 0,5% 0,6% 

Використання не за фахом 0,6% 2,1% 0,5% 1,4% 2,4% 

Віддаленість місця проживання від 
місця роботи 

1,7% 2,8% 2,6% 3,8% 1,8% 

Незадоволеність професією 0,9% 3,3% 2,9% 1,4% 3,8% 

Незадоволеність режимом праці 0,7% 2,6% 0,5% 1,6% 3,2% 

Важка фізична, стомлююча робота 0,9% 0,9% 1,8% 2,1% 2% 

Робота у шкідливих для здоров'я 
умовах або вироблений пільговий 
стаж роботи 

1,5% 2,1% 1,6% 0,5% 0,6% 

Незадоволеність 
санітарно-гігієнічними 
умовами 

0,4% 0,9% 1,3% 0,2% 0% 

Бажання поєднати профіль роботи з 
профілем навчання 

0,1% 0,2% 0,8% 0,2% 0,4% 

неритмічність роботи 0% 0,7% 0,3% 0,2% 0,2% 
Приховане порушення трудової 
дисципліни та громадського порядку 

11,2% 15% 12,8% 11,8% 9,3% 

Відмова вказати причину відходу 33,4% 10,3% 14,4% 13,2% 15,7% 
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Таблиця Д.2 

Мотиви персоналу при виборі місця роботи 
(дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 

Мотив вибору % 
Зручне розташування організації з місцем проживання 8,8 
Можливість працювати за фахом, відповідної отриманій освіті 9,7 
Стабільність в роботі організації з гарантією зайнятості і 
регулярною виплатою заробітної плати 

 
12,2 

Можливість працювати в ТНК,  яке користується повагою в світі 4,9 
Можливість просуватися по службі 17,3 
Можливість поєднати профіль роботи з навчанням 1,5 
Відносно високий заробіток 45,6 

 
Таблиця Д.3 

 
Розподіл мотиваційних типів персоналу, що є ресурсом для ТНК 

(дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 
Мотиваційний тип % 

Інструментальний 33,4 
Професійний 49,8 
Патріотичний 9,2 
Хазяйський 6,7 
Люмпенізований 0,9 

 
Таблиця Д.4 

 
Мотиви персоналу, що є ресурсом для ТНК,  

при виборі місця роботи за статевою ознакою 
 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 

Мотив вибору Чоловіки, % Жінки, % 
Зручне розташування організації з місцем проживання 22,4 14,1 
Можливість працювати за фахом, відповідної отриманій освіті 30,3 40,2 
Стабільність в роботі організації з гарантією зайнятості і 
регулярною виплатою заробітної плати 

53,8 74,6 

Можливість працювати в ТНК,  яке користується повагою в світі 25,9 36,5 
Можливість просуватися по службі 21,7 27,9 
Можливість поєднати профіль роботи з навчанням 3,8 11,0 
Відносно високий заробіток 14,0 15,7 
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Таблиця Д.5 
 

Мотиви персоналу, що є ресурсом для ТНК,  
при виборі місця роботи по категоріям 

 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 
 

Мотив вибору Робочі, % Спеціалісти, % Керівники, % 
Зручне розташування організації з 
місцем проживання 

18,5 29,7 25,5 

Можливість працювати за фахом, 
відповідної отриманій освіті 

29,9 58,2 43,6 

Стабільність в роботі організації з 
гарантією зайнятості і регулярною 
виплатою заробітної плати 

60,8 62,4 69,8 

Можливість працювати в ТНК,  яке 
користується повагою в світі 

26,9 49,7 54,9 

Можливість просуватися по службі 21,2 48,6 43,8 
Можливість поєднати профіль 
роботи з навчанням 

8,8 6,3 2,2 

Відносно високий заробіток 13 15,8 25,5 
 
 

Таблиця Д.6 
 

Мотиви персоналу, що є ресурсом для ТНК,  
при виборі місця роботи за віком 

 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 
Мотив вибору До 25 

років, % 
25-40 

років, % 
41-55 

років, % 
Старше 55 
років, % 

Зручне розташування організації з 
місцем проживання 

21,6 22,3 19,0 17,2 

Можливість працювати за фахом, 
відповідної отриманій освіті 

39,8 30,9 23,6 24,2 

Стабільність в роботі організації з 
гарантією зайнятості і регулярною 
виплатою заробітної плати 

55,1 70,0 74,5 69,8 

Можливість працювати в ТНК,  яке 
користується повагою в світі 

28,3 31,9 29,5 29,8 

Можливість просуватися по службі 32,1 28,2 12,4 6,3 
Можливість поєднати профіль роботи 
з навчанням 

18,9 8,2 0,2 0 

Відносно високий заробіток 13,8 16,0 12,8 6,0 
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Таблиця Д.7 
 

Розподіл думки опитаного персоналу, що є ресурсом 
для ТНК, на питання:  

«Чи перейшли б ви працювати в іншу компанію якби була можливість?» 
 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 

Варіант відповіді % 
Перейшли б за певних умов: 
• зміни умов праці на краще 
• збільшення оплати праці 
• збільшення соціального пакета 
• зміни системи оплати купа 
• зміни режиму праці 
• зміни політики керівництва 
• зміни організаційної структури 
• більшої можливості кар'єрного росту 
• більшої можливості професійного зростання 
• зміни функціональних обов'язків 

95,2 
40,1 
50,0 
19,9 
21,2 
15,4 
17,5 
7,2 
31,6 
33,8 
18,4 

Не погодились би перейти ні за яких умов 4,8 
 
 
 

  Таблиця Д.8 
 

Розподіл думки опитаного персоналу, що є ресурсом 
для ТНК, на питання: «Чи перейшли б ви працювати в іншу компанію якби 

була можливість?» за статевою ознакою 
 (дані опитування 7ТНК, що представлені в Україні) 

Варіант відповіді Чоловіки, % Жінки, % 
Перейшли б за певних умов: 
• зміни умов праці на краще 
• збільшення оплати праці 
• збільшення соціального пакета 
• зміни системи оплати купа 
• зміни режиму праці 
• зміни політики керівництва 
• зміни організаційної структури 
• більшої можливості кар'єрного росту 
• більшої можливості професійного зростання 
• зміни функціональних обов'язків 

95,9 
48,1 
52,3 
28,2 
28,5 
17,8 
17,5 
7,2 
38,6 
36,8 
25,4 

92,0 
32,1 
33,0 
25,5 
18,2 
17,4 
7,5 
3,2 
21,6 
27,8 
18,8 

Не погодились би перейти ні за яких умов 4,1 8,0 
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Таблиця Д.9 
 

Розподіл думки опитаного персоналу, що є ресурсом 
для ТНК, на питання: «Чи перейшли б ви працювати в іншу компанію якби 

була можливість?» по категоріям 
 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 

Варіант відповіді Робочі, % Спеціалісти, % Керівники, % 
Перейшли б за певних умов: 
• зміни умов праці на краще 
• збільшення оплати праці 
• збільшення соціального пакета 
• зміни системи оплати купа 
• зміни режиму праці 
• зміни політики керівництва 
• зміни організаційної структури 
• більшої можливості кар'єрного росту 
• більшої можливості професійного зростання 
• зміни функціональних обов'язків 

96,9 
47,3 
51,9 
26,4 
25,5 
15,9 
18,1 
5,9 
45,6 
41,6 
29,7 

90,8 
33,1 
32,2 
29,6 
17,8 
15,4 
5,5 
8,2 
25,6 
26,8 
20,7 

92,6 
35,2 
31,3 
27,4 
17,2 
19,8 
10,5 
6,2 
27,7 
22,1 
20,0 

Не погодились би перейти ні за яких умов 3,1 9,2 7,4 
 

Таблиця Д.10 
 

Розподіл думки опитаного персоналу, що є ресурсом 
для ТНК, на питання: «Чи перейшли б ви працювати в іншу компанію якби 

була можливість?» за віком 
 (дані опитування 7 ТНК, що представлені в Україні) 

Варіант відповіді До 25 
років, % 

25-40 
років, % 

41-55 
років, % 

Старше 55 
років, % 

Перейшли б за певних умов: 
• зміни умов праці на краще 
• збільшення оплати праці 
• збільшення соціального пакета 
• зміни системи оплати купа 
• зміни режиму праці 
• зміни політики керівництва 
• зміни організаційної структури 
• більшої можливості кар'єрного росту 
• більшої можливості професійного 
зростання 
• зміни функціональних обов'язків 

94,5 
50,3 
48,6 
20,2 
25,5 
19,8 
17,6 
9,4 
40,5 
43,1 

 
28,3 

91,6 
33,4 
35,1 
23,4 
17,3 
18,9 
9,8 
1,9 
24,8 
28,9 

 
20,4 

97,6 
46,3 
50,0 
29,6 
27,2 
19,8 
15,9 
10,2 
40,6 
32,1 

 
22,8 

96,0 
31,1 
37,0 
26,4 
19,1 
20,4 
9,5 
2,4 
24,8 
29,2 

 
19,4 

Не погод. би перейти ні за яких умов 5,5 8,4 2,4 4,0 
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Додаток Е 
 

Середньозважена оцінка задоволеності опитаного персоналу 
аспектами трудової діяльності 

Середньозважена оцінка професійних планів опитаного персоналу на 
найближчу перспективу 

(данні 7 ТНК, які представлені в Україні) 
Загальна задоволеність 0,5 
1. по компонентам соціально-трудової ситуації:  

• робоча обстановка 0,6 
• професійний ріст та розвиток  0,2 
• стимули -0,3 
• колектив 1,2 
• керівництво 0,9 
• соціальна сфера 0,5 
• інформованість 0,5 

2. по факторам  
• функціональні обов’язки 0,9 
• матеріально-технічне оснащення робочого місця 0,3 
• санітарно-гігієнічні умови праці 0,4 
• виробничо-побутові умови праці 0,5 
• режим праці та відпочинку 1 
• система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,4 
• система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 0 

• рівень заробітної плати -0,4 
• способи та методи матеріального стимулювання -0,3 
• способи та методи морального стимулювання -0,1 
• відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,3 
• розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -0,3 
• відносини з колегами 1,6 
• злагодженість дій в колективі 1,3 
• емоційний стан в колективі 0,8 
• політика керівництва компанії 0,4 
• стиль управління керівника Вашого структурного підрозділу 0,9 
• вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 1,1 
• вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт з 

підлеглими 1,2 

• соціальна захищеність працівників компанії 0,6 
• можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 0,5 

• можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,4 
• можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 0,7 

• можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 0,4 

• робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 0,4 

 



262 
 

Середньозважена оцінка професійних планів опитаного персоналу на найближчу 
перспективу 

(данні 7 ТНК, які представлені в Україні) 
Загальна оцінка професійних планів 0,1 
1. по компонентам:  

• досягти більш високих результатів праці 0,6 
• просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і т.д.) 0,2 
• підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 

відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 0,2 

• брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -0,3 
• опанувати ще одну (сумісну) професію  0,1 
• перейти працювати в іншу компанію 0,5 

 
 

Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Миколаївський Глиноземний завод», Миколаїв (United Company 

RUSAL, Russia) за аспектами трудової діяльності 
(загальна чисельність компанії – 1500 осіб; вибіркова сукупність 300 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 0 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця -0,1 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,4 
5.  Режим праці та відпочинку 0,7 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,3 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
0 

8.  Рівень заробітної плати -0,4 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання -0,5 
10.  Способи та методи морального стимулювання -0,4 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,3 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -0,3 
13.  Відносини з колегами 1,2 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,1 
15.  Емоційний стан в колективі 0,9 
16.  Політика керівництва компанії 0,7 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 0,7 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 0,9 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
0,9 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 0,6 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
0,6 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,4 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
0,3 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,2 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

-0,2 
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Професійні плани опитаного персоналу компанії: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Миколаївський Глиноземний завод», Миколаїв (United Company 
RUSAL, Russia) на найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 1500 осіб; вибіркова сукупність 300 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці 0,9 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0,2 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

-0,1 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -0,1 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  0,3 
6.  Перейти працювати в іншу компанію -0,8 

 
Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Приватне Акціонерне Товариство 

«Глини Донбасу», Київ (Sibelco Group, Belgium) за аспектами трудової діяльності 
(загальна чисельність компанії – 1200 осіб; вибіркова сукупність 150 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 1,4 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця 1,5 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  1,4 
4.  Виробничо-побутові умови праці 1,1 
5.  Режим праці та відпочинку 1,4 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 1 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
0,5 

8.  Рівень заробітної плати 0,3 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання 0,6 
10.  Способи та методи морального стимулювання 0,8 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам 0,3 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу 0,3 
13.  Відносини з колегами 1,5 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,4 
15.  Емоційний стан в колективі 1,4 
16.  Політика керівництва компанії 0,7 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 0,9 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 1,3 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
1,2 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 1,1 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
1,4 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 1 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
1 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,8 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0,9 
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Професійні плани опитаного персоналу компанії: Приватне Акціонерне Товариство 
«Глини Донбасу», Київ (Sibelco Group, Belgium) на найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 1200 осіб; вибіркова сукупність 150 працівника) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці 0,9 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0,3 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

0,8 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -1 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  0,3 
6.  Перейти працювати в іншу компанію -0,8 

 
Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Уніхімтєк-Україна», Київ  («Научно-производственное объединение 
закрытое акционерное общество «УНИХИМТЕК», Россия) за аспектами трудової 

діяльності 
(загальна чисельність компанії – 185 осіб; вибіркова сукупність 10 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 0,9 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця 0,5 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0,4 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,6 
5.  Режим праці та відпочинку 1,5 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,5 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
0,9 

8.  Рівень заробітної плати 0,3 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання 0,3 
10.  Способи та методи морального стимулювання 0,6 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам 0,3 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу 0,4 
13.  Відносини з колегами 1,9 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,6 
15.  Емоційний стан в колективі 1,8 
16.  Політика керівництва компанії 1,2 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 1,2 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 1,8 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
1,7 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 0,9 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
0,3 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,3 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
1,1 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,7 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0,5 
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Професійні плани опитаного персоналу компанії: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Уніхімтєк-Україна», Київ  («Научно-производственное объединение 
закрытое акционерное общество «УНИХИМТЕК», Россия); на найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 185 осіб; вибіркова сукупність 10 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці -0,1 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
-1,3 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

-0,7 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -0,9 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  0,1 
6.  Перейти працювати в іншу компанію -0,1 

 
Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрометиз», Дніпро (Публичное акционерное общество «Северсталь», Россия); за 

аспектами трудової діяльності 
(загальна чисельність компанії – 50000 осіб; вибіркова сукупність 100 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 1 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця -0,1 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0,4 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,5 
5.  Режим праці та відпочинку 0,9 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,3 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
-0,2 

8.  Рівень заробітної плати -1 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання -0,6 
10.  Способи та методи морального стимулювання -0,3 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,6 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -0,6 
13.  Відносини з колегами 1,6 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,3 
15.  Емоційний стан в колективі 0,1 
16.  Політика керівництва компанії 0 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 1 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 1,2 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
1,2 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 0,3 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
0,4 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,2 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
0,7 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,4 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0,5 
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Професійні плани опитаного персоналу компанії: Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрометиз», Дніпро (Публичное акционерное общество «Северсталь», Россия); на 

найближчу перспективу 
(загальна чисельність компанії – 50000 осіб; вибіркова сукупність 100 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Досягти більш високих результатів праці 0,9 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0,6 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

0,3 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -0,1 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  0,2 
6.  Перейти працювати в іншу компанію 0,6 

 
 

Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БЕЙКЕР І МАККЕНЗІ», Київ (Private company Baker & McKenzie) за  

аспектами трудової діяльності 
(загальна чисельність компанії – 13000 осіб; вибіркова сукупність 50 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 0,5 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця -0,1 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0,5 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,6 
5.  Режим праці та відпочинку 1 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу -0,3 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
-0,6 

8.  Рівень заробітної плати -1 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання -0,4 
10.  Способи та методи морального стимулювання -0,4 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,7 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -1 
13.  Відносини з колегами 1,8 
14.  Узгодженість дій в колективі 0,7 
15.  Емоційний стан в колективі 0,3 
16.  Політика керівництва компанії -0,6 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 0,5 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 0,4 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
0,9 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 1 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
1,1 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,6 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
0,5 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,3 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0 
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Професійні плани опитаного персоналу компанії Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БЕЙКЕР І МАККЕНЗІ», Київ (Private company Baker & McKenzie). на 
найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 13000 осіб; вибіркова сукупність 50 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці 0,3 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0,2 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

0,1 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія -0,6 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  -0,1 
6.  Перейти працювати в іншу компанію 0,4 

 
Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Акціонерне товариство "СКФ 

Україна" (публічне), Луцьк (AB SKF, Sweden) за аспектами трудової діяльності 
(загальна чисельність компанії – 9000 осіб; вибіркова сукупність 185 працівників) 

№ п/п Фактор Ср.зв. 
1.  Функціональні обов’язки 0,9 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця -0,2 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0,3 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,4 
5.  Режим праці та відпочинку 0,7 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,6 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
-0,4 

8.  Рівень заробітної плати -0,7 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання -0,7 
10.  Способи та методи морального стимулювання -0,6 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,8 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -0,6 
13.  Відносини з колегами 1,5 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,3 
15.  Емоційний стан в колективі 0,3 
16.  Політика керівництва компанії -0,1 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 0,5 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 1 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
1,1 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 0,3 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
0,1 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
0,5 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,2 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0,4 
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 Професійні плани опитаного персоналу компанії Акціонерне товариство "СКФ 
Україна" (публічне), Луцьк (AB SKF, Sweden) на найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 9000 осіб; вибіркова сукупність 185 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці 0,2 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0,4 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

0,6 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія 0 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  -0,3 
6.  Перейти працювати в іншу компанію 0,7 

 
Оцінка задоволеності опитаного персоналу компанії: Товариство з обмеженою 

відповідальністю з іноземними інвестиціями «Цепелін Україна» (ZEPPELIN GmbH, 
Germany) за аспектами трудової діяльності 

(загальна чисельність компанії – 7500 осіб; вибіркова сукупність 40 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Функціональні обов’язки 1,1 
2.  Матеріально-технічне оснащення робочого місця -0,5 
3.  Санітарно-гігієнічні умови праці  0,2 
4.  Виробничо-побутові умови праці 0,3 
5.  Режим праці та відпочинку 0,4 
6.  Система професійного розвитку (навчання) персоналу 0,3 
7.  Система просування персоналу (кар’єрне зростання, підвищення 

розрядів) 
-0,3 

8.  Рівень заробітної плати -0,5 
9.  Способи та методи матеріального стимулювання -0,1 
10.  Способи та методи морального стимулювання -0,1 
11.  Відповідність матеріальної винагороди Вашим праце витратам -0,2 
12.  Розподіл винагороди між окремими категоріями персоналу -0,2 
13.  Відносини з колегами 1,6 
14.  Узгодженість дій в колективі 1,6 
15.  Емоційний стан в колективі 0,1 
16.  Політика керівництва компанії 0,1 
17.  Стиль керівництва керівника Вашого структурного підрозділу 0,6 
18.  Вміння Вашого безпосереднього керівника організовувати роботу 0,8 
19.  Вміння Вашого безпосереднього керівника встановлювати контакт 

з підлеглими 
0,9 

20.  Соціальна захищеність працівників компанії 0,3 
21.  Можливість отримати підтримку від компанії у складній життєвій 

ситуації 
0,2 

22.  Можливість отримання соціальних пільг та допомоги в компанії 0,6 
23.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію з приводу 

питань, необхідних для виконання Ваших посадових обов’язків 
0,7 

24.  Можливість отримати своєчасно достовірну інформацію по 
соціальним аспектам діяльності компанії 

0,4 

25.  Робота внутрішніх засобів масової інформації (газета, радіо, дошки 
оголошень і т.д.) 

0,6 
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 Професійні плани опитаного персоналу компанії Товариство з обмеженою 
відповідальністю з іноземними інвестиціями «Цепелін Україна» (ZEPPELIN GmbH, 
Germany) на найближчу перспективу 

(загальна чисельність компанії – 7500 осіб; вибіркова сукупність 40 працівників) 
№ п/п Фактор Ср.зв. 

1.  Досягти більш високих результатів праці 1 
2.  Просування по кар’єрній драбині (підвищення посади, розряду і 

т.д.) 
0 

3.  Підвищити рівень своєї кваліфікації (отримання додаткової освіти, 
відвідування семінарів, самостійне вивчення літератури і т.д.) 

0 

4.  Брати участь в деяких конкурсах, які проводить компанія 0,3 
5.  Опанувати ще одну (сумісну) професію  0,1 
6.  Перейти працювати в іншу компанію 0,7 

 
  
 


