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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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, 
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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. 

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.   
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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 

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 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 
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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 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 
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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 

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 

компонентів: 1) проведення діагностики соціальної обстановки та її зміни;  
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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. 

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, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 
 

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 – 273 сторінки, обсяг 

основного тексту – 192 сторінки, включаючи 10 таблиць і 28 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 

методологічне підґрунтя і методи дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 

 У першому розділі «Теоретичні засади аналізу трудової мобільності 

людських ресурсів у ТНК» 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. 

Проаналізовано теоретичні концепції аналізу мобільності людських ресурсів. 

Зокрема, розглянуто позиції Р. Стюарта про необхідність аналізу мобільності як 

сукупності суспільних відносин та П. Сорокіна, який в рамках стратифікаційного 

підходу визначив мобільність як перехід індивіда із однієї соціальної позиції в іншу. 

Дослідник Л. Бляхман визначив трудову мобільність як процес руху працівників до 

більш прогресивних ділянок виробництва, а Дж. Бекер стверджував, що суб’єкт 

трудової мобільності є динамічним і таким, який не можна уявити у вигляді простої 

одномірної проекції, як звичайний перелік одиниць, що рухаються в сфері праці. 

Автор визначає трудову мобільність у рамках ТНК як спрямоване 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-

економічної динаміки суспільства. 

Трудова мобільність виконує, щонайменше, дві функції: перерозподіл і 

селекцію. Сутність першої функції полягає у сприянні підвищенню ефективності 

виробництва через найкраще забезпечення робочих місць працівниками з найбільш 

придатними професійно-кваліфікаційними якостями. Селективна функція 

спрямована на максимальне сприяння розвитку особистості працівників шляхом 

підвищення відповідності між структурою їх індивідуальних потреб і соціально-

економічною цінністю робочих місць, які займають працівники. 

Проаналізовані в роботі детермінанти трудової мобільності можуть бути 

розподілені на причини, фактори і мотиви. Причиною виступає комплекс 

об’єктивних і суб’єктивних умов, що породжені певним соціально-економічним 

процесом; факторами – умови, які впливають на процес, визначаючи його 
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кількісний рівень, а мотиви формують у свідомості людини задоволення потреб, 

спричиняючи активність індивіда в міграційному просторі. 

Трудова мобільність є результатом взаємодії різноманітних факторів, які 

мають як економічно-соціальний, так і персональний аспекти. При неорганізованих 

трудових переміщеннях між компаніями соціальний аспект сигналізує про певні 

проблеми в організації. Персональний аспект переміщень трудових ресурсів 

пов’язаний з індивідуальними особливостями кожного робітника, його мотивацією 

або сімейними обставинами. Проте не завжди бажання змінити робоче місце стає 

реальністю через існування об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 

перешкоджають і унеможливлюють трудові переміщення трудових ресурсів. До 

об’єктивних факторів належать: відсутність вакантних місць із характеристиками, 

що відповідають потребам працівника, недостатня свобода вибору нового місця 

роботи, яка найчастіше виникає в результаті виникнення штучних обмежень з боку 

адміністрації при переході працівника в іншу організацію, превалювання витрат над 

очікуваннями на новому робочому місці, недостатня інформованість про наявність 

вакантних місць та їх характеристик. До суб’єктивних факторів належать: 

невідповідність освіти і рівня кваліфікації працівника вимогам більш привабливих 

робочих місць праці, вік, стать, принципове ставлення до роботи і прив’язаність до 

трудового колективу. 

Чинники трудової мобільності в ТНК автором згруповано в три групи: 1)  

внутрішні чинники підприємства (умови праці, величина заробітної плати, 

соціально-психологічний клімат в трудовому колективі, перспектива професійного 

зростання тощо); 2) чинники особистого характеру (вік працівників, рівень їх освіти, 

досвід роботи тощо); 3) зовнішні чинники відносно підприємства (воєнні конфлікти, 

економічна ситуація в країні або в регіоні, створення нових підприємств, сімейні 

обставини тощо). Представлені чинники є динамічними, а відтак у той чи інший 

момент часу вони можуть мати різний вплив на процес трудової мобільності. Тому в 

кожній із виділених груп чинників можуть бути диференційовані за силою і 

характером їх впливу на рух робітників.  

       В сучасних ТНК найбільш поширеними  причинами неорганізованих звільнень 

працівників є: 1) незадоволення умовами праці і режимом роботи; 2) низький рівень 

заробітної плати; 3) відсутність соціальних гарантій; 4) несприятливий клімат в 

колективі, незадоволення ставленням керівника компанії до підлеглих; 4) погана 

організація праці 5) відсутність системи адаптації; 6) сімейні проблеми, стан 

здоров’я; 7) монотонність праці, емоційна виснаженість; 8) відсутність у 

працівників причетності до компанії; 9) розбіжність цінностей. 

Автором наголошено, що якісні і кількісні характеристики трудової 

мобільності визначаються тим, що у сукупності трудові переміщення працівників 

здійснюються в змінюваному просторі суспільного розподілу праці, що передбачає 

існування різних видів трудової діяльності за соціально-економічними ознаками, а 

саме за змістом і умовами праці, за набором наданих благ. Отже, необхідно 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9 
 

будувати внутрішньоорганізаційні системи підготовки та підвищення кваліфікації, 

спрямовані на виявлення та розвиток працівників компаній, які є для них ресурсом, 

що сприятиме підвищенню ефективності трудового потенціалу компанії. 

У другому розділі – «Механізм формування та реалізації режимів 

мобільності людських ресурсів в ТНК» досліджено сучасну сегментацію та 

ключеві тенденції транснаціоналізації міжнародного ринку праці, здійснено  

системний аналіз режимів мобільності робочої сили ТНК у контексті 

інтелектуалізації глобальної економічної діяльності, проведено розрахунки 

кореляції ПІІ з кількістю створюваних нових робочих місць,  проаналізовано 

стратегії управління мобільністю людських ресурсів на прикладі міжнародних 

компаній  США з надання сервісних комп’ютерних послуг. 

ПІІ спричиняють  значні зміни на ринку праці як у країнах що розвиваються, 

так і в розвинених країнах. ПІІ приносять капітал, технології в цільові країни, галузі 

промисловості, впливаючи на попит на працю, а відтак на композицію (на 

структуру, склад) 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. В країнах, що розвиваються, існує прямий 

позитивний вплив ПІІ на зайнятість, що обумовлено приростом обсягів капіталу та 

залученням нових технологій в економіку приймаючої країни. ПІІ розширюють 

виробничу структуру економіки, формуючи можливості для створення більш 

складних товарів або впроваджуючи більш передові технології, тим самим 

збільшуючи попит на кваліфіковану робочу силу. Це призводить до збільшення 

загального попиту на робочу силу, підвищення заробітної плати кваліфікованої 

робочої сили, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня робітників, середньої 

заробітної плати та продуктивності праці. Ці ефекти є особливо великими в тих 

країнах, де кваліфікована робоча сила є дефіцитною, а технологічний розрив –  

значним. 

 З метою емпіричної перевірки вищенаведених тверджень щодо характеру 

кореляції залучених в економіку ПІІ з кількістю створюваних робочих місць  було 

відібрано 23 національні економіки, репрезентативні за показниками частки в 

отриманих ПІІ та кількості працівників в філіях ТНК (близько 12% від загального 

обсягу ПІІ). У табл. 1 представлено коефіцієнти кореляції, розраховані на основі 

отриманих даних.  

Відповідно до проведеного аналізу встановлено наявність щільного 

кореляційного зв’язку (≥0,66) між кількістю зайнятих та ПІІ для більшості 

досліджуваних країн. З іншого боку, зроблено припущення, що первісні інвестиції 

мають більший вплив на створення нових робочих місць, ніж злиття та поглинання.  

На основі отриманих результатів побудовано рівняння регресії: 

Y=0,77+0,38x1+0,35x2-1,04x3,     (1) 
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де Y – кількість зайнятих, x1 – обсяг первісних інвестицій, x2 – вартість злиттів і 

поглинань, x3 – середня зарплата в країні походження інвестицій.  

Таблиця 1 

Матриця кореляції ПІІ та створених ТНК робочих місць у зарубіжних підрозділах 

 

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 

  

З отриманого рівняння встановлено, що обсяг первісних інвестицій та вартість 

злиттів і поглинань мають позитивний вплив на кількість зайнятих, а середня 

зарплата в країні походження інвестицій, навпаки, негативно впливає на кількість 

зайнятих. Окрім того, підтверджується припущення про те, що первісні інвестиції 

створюють більше робочих місць, ніж зростання вартості злиттів і 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.  

Пріоритетним для стратегії формування політики мобільності людських 

ресурсів у ТНК є відстеження нерегульованої мобільності персоналу і вжиття 

превентивних заходів для запобігання подібним ситуаціям. Особливо це стосується 

працівників, які є ресурсом для підприємств і звільнення яких спричиняє значні 

витрати. Для досягнення цієї мети розроблено і запропоновано комплексну 

«Систему регулювання мобільності людських ресурсів в ТНК» (рис. 1 яка включає 

дві паралельні підсистеми).  

Перша підсистема механізму регулювання мобільності людських ресурсів 

спрямована на роботу з новими працівниками, а друга – з працюючими 

співробітниками. Кожна підсистема складається із декількох етапів, що включає 

регулюючий процес, метою якого є досягнення та підтримання компетенції 
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робітників для реалізації бізнес-стратегії компанії, забезпечення атмосфери взаємної 

відповідальності всіх співробітників і бажання зробити підприємство кращим в 

галузі та регіоні.  

 

 

 

               Працівники                                 Працівники                          Нові працівники 
 

Локальний регламентуючий                        Локальний регламентуючий                      Локальний регламентуючий  

документ, інструмент ВЯСС                       документ по оцінці персоналу,                  документ по оцінці персоналу,   

                                                                                      методи оцінки                                      методи оцінки 

                                                    
 

 

                                                                                                                            HR, керівники структурного підрозд. 

                       HR                                    HR, керівники структурного підрозд.   

                                                                                                                                                     Профіль працівників       

                   Результати                                             Результати                                       

 

  

                                                                                                                                                                              HR 

                                                HR (менеджер з управління персоналом)        
                                                                                                                                               Локальний регламентуючий документ 

                                                                                                                        про проведення орієнтовних програм 

Стратегія розвитку HR політики компанії, матеріальний ресурс                                                   

                                                                                        
  

    

  Локальний регламентуючий документ  

                                                                                                                  про інспекцію по адаптації працівників 

                                                                                                                  інструмент ВЯСС  
 

Локальний регламентуючий документ  

                                                                                                                  

про інспекцію по адоптації працівників, 

інструмент ВССП   

                                                                                 

                                                                                                                                    HR, керівники структурного підрозділу 

  

 HR, керівники структурного підрозділу 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

Рис. 1. Система регулювання людських ресурсів в ТНК 

Джерело: складено автором 

 

Тривалість циклів трудового шляху працівника в ТНК можна визначити двома 

основними факторами: рівень трудового потенціалу робітника та управлінська 

діяльність керівництва підприємства. З метою уникнення кризових явищ 

пріоритетним для стратегії формування політики мобільності людських ресурсів у 

ВСІ ПРАЦІВНИКИ ТНК 

Діагностика 

соціального 

середовища 

Оцінка трудового потенціалу, 

мотиваційного профілю 

Оцінка трудового потенціалу, 

мотиваційного профілю 

Виявлення працівників, які є ресурсом 

Виявлення працівників, які є 

ресурсом для підприємства 

Проведення управлінських заходів 

Розробка і 

затвердження 

програми розвитку 

людських ресурсів, 

регулювання 

соціального 

середовища 

Реалізація 

програми 

Контроль за 

реалізацією 

програми 

Проведення орієнтуючих програм 

Контроль над процесом 

дійсного пристосування нових 

працівників, які є ресурсом 

Персонал який хоче і може виконувати бізнес-задачі ТНК 
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ТНК є відстеження подібних ситуацій і вжиття превентивних заходів для їх 

запобігання. 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 підтверджує тезу про існування тісного взаємозв’язку між типом 

міжнародної мобільності і передачею знань, з урахуванням специфіки діяльності 

компанії та сектору її функціонування.  

У третьому розділі «Вплив світогосподарських процесів 

транснаціоналізації на ринок робочої сили України» досліджено інструменти та 

стратегії формування трудового потенціалу людських ресурсів у ТНК, що 

представлені в Україні, визначено ефективність та наслідки політики формування 

системи мобільності людських ресурсів ТНК у контексті розвитку українського 

ринку праці. Порівняльний аналіз 5 моделей регулювання ринку праці (європейської 

(континентальної, англосаксонської, японської, китайської та шведської),  дозволило 

визначити, що 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 бере участь у регулюванні ринку.  

Автором  проаналізовано сучасну кон’юнктуру ринку праці України і виділено 

тенденції останніх років: а) збільшення частки та зростання середньої тривалості 

безробіття населення; б) тіньова зайнятість; в) негативні наслідки російської агресії 

для ринку праці; г) дефіцит середньокваліфікованої робочої сили в результаті 

зростання еміграції. Також висвітлено проблему 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. 

Автором наголошено, що низька ціна робочої сили залишається однією з 

конкурентних переваг України, оскільки українська економіка в цілому переважно 

характеризується моделлю «дешевої людини». Робочій силі в Україні притаманна 

відносно слабка схильність до самоорганізації, що є додатковим чинником відносно 

низького рівня заробітної плати і незадовільних умов праці. Це також є однією з 

причин гальмування інноваційних процесів у економіці країни, оскільки високий 

рівень заробітної плати додатково стимулює підприємців до заміщення праці людей 

технікою (у тих видах економічної діяльності, де це технологічно можливо), що в 

довгостроковій перспективі є більш вигідним з точки зору зниження витрат. 

Орієнтація на дешеву робочу силу в Україні як чинник, що може компенсувати 

низький рівень ефективності виробництва та технологічну відсталість, є 

безперспективним із точки зору загроз для національної безпеки України. 

За результатами аналізу впливу іноземних інвестицій на український ринок 

праці виявлено, що найкращу позитивну динаміку показує сфера надання IT-послуг, 

обсяг якої оцінюється в 1,25 млрд дол. США. Умовно ринок офшорингових послуг в 
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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. Передумови створення 

офшорних підрозділів ТНК в Україні в порівнянні з іншими країнами регіону 

базуються на таких сильних сторонах української робочої сили: зрілість ринку IT-

технологій в Україні, 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.  

Проведене автором емпіричне дослідження «Характер трудових переміщень 

працівників ТНК, які представлені в Україні» на прикладі підрозділів 7 ТНК 

продемонструвало, що серед працівників, які добровільно звільняються з ТНК, 

майже 40% є фахівцями, 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. Їх звільнення з компанії 

позначається на її трудовому потенціалі та успішному функціонуванні. 

Україна, маючи кількісний і якісний людський ресурс, готовий працювати за 

відносно невелику винагороду, значний потенціал внутрішнього ринку, 

розгалужений промисловий та сільськогосподарський потенціал, багаті та 

різноманітні  природні  ресурси, вигідне геополітичне положенням, може стати 

одним із провідних реципієнтів інвестицій ТНК, чому повинно сприяти 

вдосконалення ринку праці та розвиток людського капіталу України. Заходи щодо 

розвитку ринку праці в Україні повинні бути гнучкими і 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 сформулювало перелік пріоритетних напрямів 

реформування ринку праці: 1) прийняття Трудового кодексу України; 

2) вдосконалення системи оплати праці з метою відродження основних функцій 

заробітної плати; 3) збільшення попиту на робочу силу з боку як приватного, так і 

державного сектору економіки; 4) створення нових робочих місць через формування 

сприятливого інвестиційного режиму в країні для зарубіжних ТНК, в тому числі 

через розвиток малого та середнього бізнесу; 5) подолання тіньової зайнятості 

шляхом концентрації зусиль усіх гілок влади на комплексному здійснені 

радикальних економічних, адміністративних, управлінсько-організаційних заходів; 

6) удосконалення механізму використання праці іноземців в Україні з метою 

запобігання їх нелегальній зайнятості; 7) державна підтримка на ринку праці 

шляхом надання субсидій на підвищення кваліфікації чи перепідготовку 

працівників, надання пільгових кредитів і податкових пільг для відкриття нових 

підприємств у проблемних регіонах; 8) створення умов для працевлаштування 
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молоді та випускників вищих навчальних закладів; 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 

розглянути доцільність запровадження процедури моніторингу і оцінки дієвості цих 

інституцій та ефективності використання бюджетних витрат на впровадження та 

адміністрування організації.  

 

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 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 
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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 інституційні  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. 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. 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 
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раціональний підбір і розподіл працівників по структурним підрозділам ТНК у 

відповідності до їх трудового потенціалу.  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 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 зростання). Водночас, в 

регіоні Європи спостерігається стале зростання зайнятості в даному секторі за 

абсолютними показниками при значному скороченню 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 в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

9. Високий рівень кваліфікації робочої сили та низький рівень заробітної плати в 

Україні, що дозволяє ТНК економити свої ресурси, є одними з ключових факторів 
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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 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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 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. 

У дисертаційній роботі здійснено системне дослідження передумов і 

теоретичних засад мобільності людських ресурсів у ТНК. Зокрема, проведено 

кореляційно-регресійний аналіз для визначення наявності лінійної залежності між 

зайнятістю в рамках ТНК та чинниками, що на них впливають. Також проведено 

емпіричне дослідження ТНК, що представлені в Україні, з метою розширення та 
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доповнення результатів отриманої економетричної моделі. Виділено 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 на робочу силу; оптимізацією вартості 

праці. Емпірична перевірка дослідження встановила наявність щільного 

кореляційного зв’язку  між кількістю зайнятих робітників у філіях ТНК та ПІІ для 

більшості країн, які були об’єктом аналізу.  

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

трудовий потенціал, управління персоналом, оцінка персоналу, неорганізовані 

переміщення, ефективність робітників. 

  

АННОТАЦИЯ 

Сикорский Ю. М. Формирование системы мобильности человеческих ресурсов 

в ТНК. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 . – «Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

2017. 

В диссертационной работе осуществлено системное исследование 

предпосылок и теоретических основ мобильности человеческих ресурсов в ТНК. В 

частности, проведен корреляционно-регрессионный анализ для определения 

наличия линейной зависимости между занятостью в рамках ТНК и факторами, 

которые на них влияют. Также проведено эмпирическое исследование ТНК, которые 

представлены в Украине, с целью расширения и дополнения результатов 

полученной эконометрической модели. Выделены две основные формы создания 

рабочих мест с помощью транснационализации: ПИИ и международный аутсорсинг, 

выбор одной из которых зависит от цели создания бизнеса за рубежом и обусловлен 

оптимизацией затрат на рабочую силу или оптимизацией стоимости труда. 

Эмпирическая проверка исследования установила наличие тесной корреляционной 

связи между количеством занятых работников в филиалах ТНК и ПИИ для 

большинства стран, которые были объектом анализа.  

Ключевые слова: мобильность, человеческие ресурсы, трудовая миграция, 

ТНК, трудовой потенциал, управление персоналом, оценка персонала, 

неорганизованные перемещения, эффективность рабочих. 

SUMMARY 

Sikorskii 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. 

In our dissertation we conducted the systematic study of preconditions and 

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

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 empirical examination of our study found the existence of a tight 

correlation 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. 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 

theirs adaptability, readiness for changes adoption.  

We have proposed a comprehensive system for regulating the mobility of human 

resources in TNCs, consisting of two interconnected subsystems (first - for work with new 

employees, second – with existing ones). The work on regulating labor mobility in the 

mechanism is carried out by the Personnel Management Service (HR) and the heads of the 

structural divisions. The main subject in this process is the Human Resources 

Management, which focuses on achieving the objectives of the mechanism described 

above through improved administrative activities, the creation and implementation of new 

organizational procedures aimed at rationalizing work with the workers. 

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

personnel management, personnel assessment, unorganized movement, employees’. 
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