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РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОЇ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ 

 

У системі світової економіки за умов зростаючої глобалізації міжнародна 

міграція трудових ресурсів стає тим визначальним фактором, який сприяє 

інтеграції країн і регіонів, а також їх економіко-демографічному розвитку та 

зростанню. 

Інтернаціоналізація світового простору створює об’єктивні умови для 

становлення глобального ринку праці і постійного переміщення трудових 

ресурсів. У цьому контексті ринок праці все менше обмежується кордонами 

окремої країни. Глобальна універсалізація мереж економічної, соціокультурної та 

територіальної  взаємодії формує  простір для подальшого розвитку міграційних 

відносин. Зокрема, створення єдиного європейського ринку стимулювало зняття 

обмежень з національних ринків праці [1]. 

Наслідком процесу об'єднання національних ринків робочої сили в єдиний 

міжнародний ринок праці є становлення транскордонної кар’єри сучасного 

працівника. Зайнятість у транскордонних компаніях завдяки постійному 

оволодінню новими знаннями сприяє формуванню інноваційного людського 

капіталу. Процес кар’єрного зростання відбувається за рахунок переміщення з 

однієї країни в іншу в рамках підрозділів транснаціональних компаній. При цьому 

трудові мігранти, які є основним елементом міжнародного ринку праці, мають 

специфічні характеристики: найчастіше це молоді і цілеспрямовані особистості. 
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У результаті активізації міжнародної трудової міграції вчених, фахівців і 

кваліфікованих працівників успішних підприємців, відбувається формування 

глобального ринку високотехнологічної і кваліфікованої праці. 

Найбільш поширеними формами експорту та імпорту кваліфікованого 

трудового потенціалу є: переміщення кваліфікованих працівників-мігрантів, 

навчання студентів за кордоном і подальше їх працевлаштування у країні 

навчання, використання знань кваліфікованих працівників на основі аутсорсингу. 

Визначальними умовами формування світового ринку праці сучасного 

періоду, що сприяє транскордонним трудовим відносинам та вільному 

переміщенню працівників, є: 

• зростання мобільності трудових ресурсів; 

• підвищення гнучкості національних ринків праці;  

• формування та розвиток суспільства, заснованого на знаннях; 

•  трансформація вітчизняної системи вищої освіти та її адаптація до 

сучасних та динамічних вимог як національного, так і світового ринку 

праці. 

Сучасним чинником міграції трудових ресурсів є також розвиток сфер 

діяльності транснаціональних компаній (ТНК), які наразі інтегрують у собі не 

лише ринки капіталу, технологій, товарів, а й трудових ресурсів. ТНК є 

стимуляторами міжнародної трудової міграції, адже сприяють поширенню 

професійних знань і активізують процес обміну досвідом між працівниками 

різних країн. Таким чином, вони створюють глобальний ринок праці, для якого 

характерні процеси професійної конвергенції щодо підготовки працівників. 

В умовах відкритих кордонів, розвитку соціальних мереж та Інтернету 

відбувається процес трансформації системи трудових цінностей, що, у свою 

чергу, призводить до появи інноваційних видів економічної діяльності та нового 

зразка якості трудового життя. 

Сучасний етап становлення суспільства зумовлює формування у 

працівників інноваційної, відповідної сучасним реаліям, системи трудових 
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цінностей, серед яких провідні позиції займатимуть цінності особистісного 

самовираження, креативності, гнучкості та трудової автономності [2, c.80-84]. 

Сучасних мігрантів можна визначити як трансмігрантів, відмінною ознакою 

яких є те, що інтереси (економічні, політичні тощо) працівника-мігранта можуть 

знаходитися як в країні-реципієнті, так і на батьківщині, адже сучасні мігранти 

встановлюють, підтримують та розвивають всі види відносин, а саме сімейні, 

соціальні, економічні, політичні, організаційні та релігійні відносини, крізь 

кордони. 
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ДИНАМІКА СТАНУ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ 

 

Гідна оплата праці, як гарантія забезпечення достойної якості життя 

робітників та їхніх родин, а також справедлива винагорода за витрачені ресурси 

найманого працівника, є важливим очікуваним результатом Програми гідної 

праці МОП для України на 2016-2019 роки. Своєчасність виплати заробітної 

плати є одним з базових принципів політики гідної оплати праці. 
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