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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

Оцінка і прогнозування зайнятості населення в міжнародному бізнесі є важливими інструментами державного регулювання міжнародного 

ринку праці, а переосмислення їх ролі - необхідною умовою для подолання наслідків глобальної економічної кризи. Прогнозування 

зайнятості має зайняти пріоритетне місце при пошуку нових шляхів формування ефективного міжнародного ринку праці. 

Метою статті є розробка методики дослідження факторів, які визначають ємність, структуру і сегменти міжнародного ринку праці.  

У статті розглянуті питання виявлення і обґрунтування факторів, які визначають місткість, структуру і основні сегменти ринку праці в 

міжнародному бізнесі. Запропоновані моделі управління персоналом в міжнародному бізнесі включають в себе ряд послідовних етапів, 

алгоритм виконання яких дозволяє отримати в достатній мірі обґрунтовані результати. 

Аналіз динаміки факторів за ряд років або декількох моделей за певний проміжок часу [1 -3] дозволяє встановити основні закономірності, 

притаманні аналізованого міжнародному ринку обґрунтувати тенденції його розвитку і розробити прогноз на майбутній період. При цьому 

важливо виділити ті фактори, вплив яких буде домінуючим для даного ринку праці. Від заходів впливу на останні , вирішальною мірою 

залежить ефективність управління міжнародним ринком праці. На основі отриманих результатів аналізу доцільно встановити цілі політики 

сприяння зайнятості населення на найближче майбутнє, провести ранжування пріоритетів у здійсненні заходів щодо сприяння зайня тості 

населення та соціальний захист на міжнародному ринку праці 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

БИЗНЕСЕ 

Оценка и прогнозирование занятости населения в международном бизнесе являются важными инструментами государственного 

регулирования международного рынка труда, а переосмысление их роли - необходимым условием для преодоления последствий 

глобального экономического кризиса. Прогнозирование занятости должна занять приоритетное место при поиске новых путей 

формирования эффективного международного рынка труда. 

Целью статьи является разработка методики исследования факторов, определяющих емкость, структуру и сегменты международного рынка труда. 

В статье рассмотрены вопросы выявления и обоснования факторов, определяющих емкость, структуру и основные сегменты рынка труда в 

международном бизнесе. Предложенные модели управления персоналом в международном бизнесе включают в себя ряд последовательных  

этапов, алгоритм выполнения которых позволяет получить в достаточной мере обоснованные результаты.  

Анализ факторов за ряд лет или нескольких моделей за определенный промежуток времени [1 -3] позволяет установить основные 

закономерности, присущие рассматриваемого международном рынке обосновать тенденции его развития и разработать прогноз на будущий 

период. При этом важно выделить те факторы, влияние которых будет доминирующим для данного рынка труда. От мер воздействия на  

последние, в решающей степени зависит эффективность управления международным рынком труда. На основе полученных результатов 

анализа целесообразно установить цели политики содействия занятости населения на ближайшее будущее, провести ранжирование 

приоритетов в осуществлении мероприятий по содействию занятости населения и социальной защите на международном рынке труда. 
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INNOVATIVE MODELS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS 

Assessing and forecasting employment in international business are important tools for state regulation of the international labor market, and 

rethinking their role is a necessary condition for overcoming the effects of the global economic crisis. Employment forecasting should be a priority in 

finding new ways to form an effective international labor market. 

The purpose of the article is to develop a methodology for studying the factors that determine the capacity, structure and segments of the international 

labor market. 

The article considers the issues of identifying and substantiating the factors that determine the capacity, structure and main segments of the labor 

market in international business. The proposed models of personnel management in international business include a number of successive stages, the 

algorithm of which allows to obtain sufficiently reasonable results. 

Analysis of the dynamics of factors over a number of years or several models over a period of time [1-3] allows to establish the basic patterns inherent 

in the analyzed international market to justify trends in its development and develop a forecast for the future. It is important to identify those factors 

whose influence will be dominant for this labor market. The effectiveness of international labor market management depends crucially on measures to 

influence the latter. Based on the results of the analysis, it is advisable to establish the goals of employment promotion policy for the near future, to 

rank priorities in the implementation of measures to promote employment and social protection in the international labor market. 
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Актуальність теми. Багато компаній, що 
працюють в сфері міжнародного бізнесу, намагаються 

створити на своєму підприємстві або на його філіалах 

власне обладнання на основі інноваційних ідей та 

наукових розробок, звернувшись до співробітників, 

що знаходяться в різних географічних і національних 

сегментах, особливо якщо це підприємство нагально 

потребує спеціальнимх знань та умінь,  необхідних 

для врахування особливостей ведення бізнесу в різних 
країнах. Співробітники з різноманітною підготовкою 

та якістю з різних країн генерують при відповідній 

мотивації найрізноманітніші ідеї при вирішенні будь-

яких проблем бізнесу. Безусловно, рекомендується, 

що співробітники інноваційних організацій 

спілдкуються міжнародними мовами. Світова 

фінансова криза негативно позначилася на всіх 
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секторах світової економіки. В особливій мірі це 

стосується економіки нашої країни. Спад темпів 
виробництва, погіршення інвестиційного клімату 

призвели до поглиблення існуючих проблем на 

міжнародному ринку праці. З кожним місяцем 

зростають показники як загальної, так і реєструється 

безробіття, почастішали випадки масового 

вивільнення робочої сили. В таких умовах особливого 

значення набуває активне регулювання державою 

бізнес-процесів, що відбуваються на міжнародних, 

національних, регіональних і локальних ринках праці. 

Важливу роль при цьому відіграють антикризові 

заходи, основне завдання яких полягає не тільки у 

вирішенні проблем, а й у недопущенні їх повторення в 
майбутньому. 

Постановка задачі. Оцінка і прогнозування 

зайнятості населення в міжнародному бізнесі є важливими 

інструментами державного регулювання міжнародного 

ринку праці, а переосмислення їх ролі - необхідною 

умовою для подолання наслідків глобальної економічної 

кризи. Прогнозування зайнятості має зайняти пріоритетне 

місце при пошуку нових шляхів формування ефективного 

міжнародного ринку праці. 

Метою статті є розробка методики дослідження 

факторів, які визначають ємність, структуру і основні 
сегменти міжнародного ринку праці. 

Методологія. Теоретико-методологічною основною 

дослідження, результати якого представлені в даній статті, 

послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених, 

присвячених проблемі маркетингових досліджень та 

управління міжнародним ринком промислової продукції. 

Ступінь розробленості проблеми. До джерел 

загальнотеоретичних підходів до дослідження проблеми 

зайнятості населення та міжнародного ринку праці 

відносяться роботи таких відомих вчених - представників 

зарубіжної та вітчизняної економічної теорії як А. Сміта, 

Д. Рікардо, А. Пігу, Дж.Кейнса, В. Леонтьєва, М. 
Фрідмана, П .Самуельсона, Р. Бара, Е. Долана, Я. Корнаи, 

А.Маршал і ін. Визначенню теоретичної сутності і 

практичної значущості зайнятості як однієї з 

характеристик ринку праці присвячені роботи багатьох 

вчених, як зарубіжних - С.Брю, К.Макконнел, А.Томпсон, 

Ф.Хайек, Й.Шумпетер, так і вітчизняних дослідників - 

В.Буланова, О.Белокриловой, Н.Волгіна, І.Заславского, 

Л.Костіна, А.Котляра, Р.Капелюшнікова, С.Рощіна і ін. 

Прогнозування соціально-економічних процесів, 

включаючи динаміку міжнародного ринку праці 

досліджують в органічному взаємозв'язку зі стратегічним 
плануванням Г.Атаманчук, Б.Бродскій, М.Вахрушін, 

В.Гаврілов, А.Гладишевскій, В.Івантер, О.Суворов, 

В.Сутягін, М .Узяков, А. Ковальов, А. Коровкін, А. 

Матвєєва, І. Миколаїв, Ю.Одегов, Д.Петросян, С.Рощін, 

А. Привалов, А.Радигін, Ф.Ентов і ін. 

Незважаючи на інтерес до проблеми функціонування 

міжнародного ринку праці та стану його основних 

характеристик, багато аспектів залишаються недостатньо 

вивченими. Крім того, розвиток міжнародних, 

національних, регіональних і локальних ринків праці в 

світі та в Україні постійно ставить перед дослідниками 

нові питання. Актуальність і об'єктивна необхідність 
системно-цілісного дослідження і комплексного 

вирішення теоретичних, методичних і практичних 

проблем зайнятості населення та ринку праці в контексті 
розвитку методів державного регулювання визначили 

вибір теми, мети і завдань даної статті. 

Результати дослідження. Процес управління 

персоналом міжнародної компанії включає в себе 

оцінювання персоналу. Кожна міжнародна компанія 

розробляє свої методи оцінки, має свій стиль оцінки і 

критерії, які використовуються для оцінки. При 

оцінюванні в багатьох міжнародних компаніях 

враховують безліч своїх специфічних критеріїв, але 

ключовим критерієм є все ж участь в інноваційній 

діяльності організації. У малих міжнародних компаніях 

або відділах оцінкою займається безпосередньо керівник 
даного співробітника без урахування чиїхось думок. 

Більші міжнародні компанії прагнуть враховувати думку 

більшої кількості співробітників. До того ж в цих 

компаніях проводять сесії самооцінки. 

Пропонується модель управління персоналом в 

міжнародному бізнесі на основі факторного аналізу 

міжнародного ринку праці. Її суть полягає в тому, щоб 

використовуючи однотипний критерій фактора, обробити 

на його основі всю зібрану інформацію, систематизувати 

її і провести аналіз по кожному з визначених в моделі 

факторів. 
Пропонована модель управління персоналом в 

міжнародному бізнесі на засадах факторного аналізу 

передбачає виконання ряду послідовних операцій: 

1. Виділення факторів, за якими буде проводитися 

аналіз. 

2. Систематизація зібраної інформативної бази даних 

відповідно до прийнятої класифікації факторів. 

3. Проведення попереднього якісного аналізу факторів 

з метою виділення найбільш значущих чинників і оцінки 

достатності зібраної по ним інформації. 

4. Прийняття рішення про додатковий збір інформації 

або проведення соціологічних досліджень, які можуть 
надати відсутню для аналізу інформацію. 

5. Узагальнення інформації по кожному фактору та 

угруповання її у вигляді аналітичних таблиць. 

6. Побудова на основі аналітичних таблиць 

динамічних рядів по кожному фактору та проведення 

кількісних розрахунків за наявними показниками. 

7. Опис встановлених співвідношень пропорцій, 

виявлення основних закономірностей. 

8. Виявлення домінуючих тенденцій розвитку ринку 

праці, дія яких має вирішальне значення в даний час і 

вплив яких матиме подібне або ще більш зростаюче дію в 
перспективі. 

В якості основних критеріїв виділення факторів ринку 

праці пропонується використовувати такі фактори, що 

впливають на попит і пропозицію робочої сили. 

1. Фактори, що визначають пропозицію робочої сили. 

1.1. Демографічні фактори: 

• динаміка чисельності працездатного населення; 

• динаміка структури працездатного населення за 

статтю; 

• динаміка структури працездатного населення за 

віком; 

• динаміка структури працездатного населення за 
рівнем освіти; 
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• міжнародна міграція робочої сили. 

1.2. Фактори, вивільнення зайнятих в галузях 
народного господарства: 

• зростання технічної оснащеності виробництва, 

впровадження нових технологій; 

• скорочення обсягів виробництва; 

• плинність кадрів; 

• структурна перебудова виробництва; 

• зупинка і ліквідація підприємств та установ; 

• зміни в умовах праці і рівні оплати; 

• скорочення обсягів інвестицій; 

• зміна в організації виробництва з використанням 

вторинної зайнятості та сумісництва; 

• інтенсифікація праці; 
• незадовільний морально-психологічний клімат в 

колективі. 

1.3. Чинники, що викликають зміну чисельності 

незайнятих в міжнародному бізнесі, які бажають 

працювати: 

• зростання числа молоді, яка завершила 

загальноосвітню і професійну підготовку; 

• зміна чисельності звільнених у запас з дійсної 

служби в армії; 

• динаміка чисельності тимчасово непрацюючих 

(жінок з малолітніми дітьми, осіб, які доглядають за 
людьми похилого віку тощо); 

• динаміка чисельності осіб, які повернулися з місць 

позбавлення волі; 

• динаміка чисельності осіб, які тривалий час 

непрацюючих. 

1.4. Чинники, що викликають зміни чисельності 

безробітних: 

• динаміка чисельності зайнятих; 

• зміна загального рівня безробіття; 

• зміна тривалості безробіття; 

• динаміка безробіття серед молоді; 

• динаміка чисельності осіб, які втратили статус 
безробітного. 

1.5. Чинники, що викликають зміни пропозиції 

робочої сили за рахунок зайнятих в галузях народного 

господарства: 

• збереження незмінного рівня і зменшення оплати 

праці; 

• підвищення інтенсивності праці; 

• зміна престижу професії та привабливості трудової 

діяльності; 

• зміна чисельності осіб, які працюють неповний 

робочий час; 
• підвищення професійно-кваліфікаційного рівня 

зайнятих; 

• динаміка чисельності осіб, які перебувають під 

загрозою вивільнення і безробіття; 

• зміна морально-психологічного клімату в трудовому 

колективі. 

2. Фактори, що впливають на попит на робочу силу. 

2.1. Зміна числа вакантних робочих місць, в тому числі 

важкозаповнюючих: 

• некваліфікованої праці; 

• низькооплачуваних; 

• пов'язаних з несприятливими умовами праці; 
• соціально непрестижної зайнятості; 

• відокремлених від місця проживання і т.д. 

2.2. Вибір зайнятих з виробничої діяльності: 
• динаміка природного видалення зайнятого 

працездатного населення; 

• динаміка виходи на пенсію (в тому числі 

дострокову); 

• динаміка плинності кадрів. 

2.3. Динаміка потреб в робочій силі на нові робочі 

місця і посади: 

1. введення нових робочих місць за рахунок 

організаційних підприємств і установ; 

2. організація нових робочих місць на діючих 

виробництвах. 

2.4. Фактори, що впливають на самозайнятість 
працездатного населення: 

• наявність законодавства регулює підприємницьку 

діяльність в різних сферах економіки; 

• фінансова підтримка держави; 

• правовий захист; 

• висока конкурентоспроможність (властивостей і 

якостей робочої сили, вироблених товарів і послуг, що 

використовуються ноу-хау і т.п.); 

• поведінкова орієнтація переваги зайнятості в даній 

сфері економіки; 

• матеріальна і моральна підтримка членами сім'ї та 
родичами; 

• посилення диференціації доходів в суспільстві; 

• величина витрат на організацію робочого місця. 

Слід врахувати, що в кількість аналізованих в кожен 

даний момент факторів не повинна включати всі 

перераховані вище фактори. Наведений перелік 

відображає швидше потенційні можливості факторного 

аналізу. Конкретний їх набір визначається цілями 

маркетингового дослідження, а також вмістом зібраної 

інформативної бази. При цьому аналіз за такими 

чинниками може охоплювати дослідження, які 

обмежуються для окремих періодів, наприклад, тільки 
сферою пропозиції робочої сили або тільки попиту на неї. 

Допустимі і такі окремі види аналізу, які охоплюють лише 

окремі чинники (наприклад, характеристики вивільнення 

безробіття, самозайнятості населення тощо). Перелік 

факторів може бути змінений і за рахунок внесення 

додаткових характеристик (наприклад, розширення бази 

даних в частині структурної перебудови економіки, 

причин зміни обсягів виробництва та ін.). 

Можуть застосовуватися й інші критерії виділення 

факторів: наприклад, фактори, що характеризують бізнес-

процеси, що здійснюються на відкритому і прихованому 
міжнародних ринках праці, що впливають на весь 

світовий ринок, його окремі види, а також 

внутрішньовиробничий ринок і т.п. Дія факторів далеко 

не однозначна. Ряд факторів впливає як на зміну попиту, 

так і на зміну пропозиції. Вплив деяких з них взагалі може 

проявитися під дією додаткових причин як протилежні 

тенденції і т.д. Тому при проведенні ринкових досліджень 

на основі факторного аналізу можна рекомендувати 

використання додаткових класифікаційних ознак: 

а) враховувати, підсилюється або слабшає попит і 

пропозиція робочої сили в наслідок дії даного чинника; 

б) в якій часовій протяжності діє фактор 
(короткостроковий чи довгостроковий); 
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3) оцінювати особливості його прояву в сучасних 

умовах та ін. 
Висновки і пропозиції. Аналіз динаміки факторів за 

ряд років або декількох моделей за певний проміжок часу 

дозволяє встановити основні закономірності, притаманні 

аналізованого міжнародному ринку обґрунтувати 

тенденції його розвитку і розробити прогноз на майбутній 

період. При цьому важливо виділити ті фактори, вплив 

яких буде домінуючим для даного ринку праці. Від 

заходів впливу на останні вирішальною мірою залежить 

ефективність управління міжнародним ринком праці. На 

основі отриманих результатів аналізу доцільно встановити 

цілі політики сприяння зайнятості населення на 

найближче майбутнє, провести ранжування пріоритетів у 
здійсненні заходів щодо сприяння зайнятості населення та 

соціальний захист на міжнародному ринку праці. 
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