
План лекції: 
1. Система управління персоналом у міжнародних корпораціях та їх 

структурних підрозділах. 
2. Кадрова політика міжнародних корпорацій та роль кадрових служб 

в управлінні людськими ресурсами. 
3. Особливості менеджменту персоналу в міжнародних корпораціях. 

ТЕМА 5 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У 
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

 

5.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МІЖНАРОДНИХ 
КОРПОРАЦІЯХ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

Розповсюдженим типом соціальних систем є система управління 
персоналом у міжнародних корпораціях, що являє собою комплекс 
підсистем елементів управління і їх відносин, закономірно пов’язаних 
у єдине ціле, що розмежовують сфери управління персоналом на різних 
рівнях, які представлені в наведеній нижче структурно-логічній схемі 5.1. 

Структура системи управління персоналом міжнародної корпорації 

Головна холдінг-компанія 

вище 
керівництво 

служба 
управління 
персоналом 

Структурні підрозділи 

Структурно-логічна схема 5.1 
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Штаб-квартира міжнародної корпорації здійснює управління 
основними параметрами функціонування дочірніх фірм, що включають 
питання управління персоналом, у тому числі гармонізації трудових 
відносин і розвитку обміну трудовими ресурсами. На рівні структурних 
підрозділів здійснюються заходи щодо управління персоналом на 
основі політики корпорації, яка розробляється головною компанією. 

При цьому штаб-квартира міжнародної корпорації орієнтується на 
реалізацію глобальних стратегій у структурних підрозділах, а дочірні 
компанії і їх персонал враховують національні особливості країни 
базування. 

У розвитку системи управління персоналом можна виділити наступні 
етапи (схема 5.2). 

1) управління на основі контролю і припущення про незмінність основних умов 
конкуренції на ринку 

2) управління шляхом екстраполяції, коли майбутній стан визначався попередніми 
тенденціями 

3) управління на основі передбачення змін і визначення позицій 
(стратегічне управління) 

4) управління на основі гнучких негайних рішень, 
своєчасної реакції на зміни 

Етапи розвитку системи 
управління персоналом 

Структурно-логічна схема 5.2 

Управління персоналом у структурних підрозділах міжнародних 
корпорацій складається з таких взаємопов’язаних елементів як планування 
персоналу, пошук, добір та наймання персоналу, адаптація персоналу, 
його розвиток та мотивація. 

Планування персоналу в корпораціях полягає у розробці заходів і 
прогнозуванні параметрів кадрової політики на певну перспективу 
відповідно до мети і завдань роботи з персоналом і зі стратегією розвитку 
компанії в цілому. При цьому основною метою кадрового планування 
є надання працюючим робочих місць у потрібний час і в необхідній 
кількості у відповідності як з їх здібностями, так і вимогами виробництва. 
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Пошук персоналу передбачає виявлення із загальної маси пропозиції 
робочої сили найбільш придатних для виконання поставлених завдань 
претендентів у відповідності зі стратегією розвитку компанії. 

Відповідно до цього існують зовнішні засоби залучення персоналу, 
до яких відносяться оголошення через засоби масової інформації, 
пропозиції про прийом, організації, що займаються працевлаштуванням, 
суміжні за профілем фірми, навчальні заклади, працівники корпорацій; 
та внутрішні засоби залучення персоналу, що передбачають оголошення 
про вакансії у внутрішньофірмових засобах інформації, резерв кадрів 
на висування та внутрішньофірмове поєднання посад. 

Після вивчення поданих кандидатами анкетних даних і ухвалення 
рішення про співбесіду починається етап добору персоналу, що полягає 
у вивченні й аналізу поданих кандидатами анкетних даних, у результаті 
чого приймається рішення про прийом на роботу потенційного 
співробітника. 

Добір персоналу включає в себе ряд послідовних етапів, таких як 
оформлення анкетних і автобіографічних даних, аналіз рекомендацій і 
послужного списку, співбесіда, огляд професійної придатності, медичний 
контроль та апаратні дослідження, аналіз результатів іспитів і висновок 
про професійну придатність та ухвалення рішення про найм, на кожному 
з яких відсіюється частина заявників внаслідок невідповідності їх 
певним вимогам. Використання всіх етапів забезпечує мінімум помилок 
у доборі персоналу і залежить від рівня посадових вакансій. 

Заключною фазою пошуку і добору персоналу, у процесі якого 
відбувається остаточне з’ясування майбутніх відносин між фірмою і 
найманим робітником, є наймання персоналу. На цій стадії визначаються 
права та обов’язки як фірми, так і найманого працівника; відбувається 
підписання трудового (договору) контракту і видання наказу 
(розпорядження) для осіб, що підписали трудовий договір (контракт). 

Велика увага в міжнародних корпораціях приділяється процесу 
адаптації нових співробітників, оскільки саме на цьому етапі формується 
кадровий потенціал. Адаптація персоналу передбачає пристосування 
знову прийнятого персоналу до традицій і норм колективу компанії, а 
також сукупність заходів, спрямованих на ліквідацію конфліктів і 
скорочення терміну проходження цього процесу. 

У процесі адаптації працівник проходить декілька стадій: загальне 
ознайомлення із ситуацією, пристосування (звикання, засвоєння 
стереотипів), асиміляція (повне пристосування), ідентифікація (ототожнення 
особистих цілей з цілями колективу). При цьому видяліють такі аспекти 
адаптаційного процесу, як психофізіологічний (пристосування до нових 



Міжнародний менеджмент 69 

фізичних і психічних навантажень); соціально-психологічний (пристосування 
до відносно нового соціуму, норм поведінки і взаємин); професійний 
(поступове вдосконалення трудових навиків) та організаційний (освоєння 
ролі й організаційного статусу робочого місця і підрозділів у загальній 
організаційній структурі, а також розуміння особливостей організаційно-
економічного механізму управління фірмою). 

Розвиток персоналу є одним із найважливіших факторів успішної 
діяльності міжнародної корпорації, під яким розуміється сукупність 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників, а саме: 
навчання, у формі загальної і професійної освіти, яке дає необхідні 
знання, навички і досвід; підвищення кваліфікації, завдання якого – 
поліпшення професійних знань і навичок; навчання в школі управління 
і керівництва та перекваліфікація. 

Важливе значення в процесі управління персоналом у структурних 
підрозділах міжнародних корпорацій має мотивація персоналу, що 
передбачає прагнення працівника задовольнити потреби за допомогою 
трудової діяльності. 

Мотивація заснована на поєднанні моральних та економічних форм 
стимулювання. 

Для наочного опанування елементи системи управління персоналом 
у структурних підрозділах представлені в структурно-логічній схемі 5.3. 

5.2. КАДРОВА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 
ТА РОЛЬ КАДРОВИХ СЛУЖБ В УПРАВЛІННІ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

Важливе значення в процесі управління людськими ресурсами має 
кадрова політика міжнародних корпорацій, що являє собою систему 
поглядів, вимог, принципів, які визначають основні напрями, форми і 
методи роботи з персоналом. 

Кадрова політика міжнародних корпорацій знаходиться під впливом 
ряду факторів, які за походженням можна поділити на внутрішні і 
зовнішні. У свою чергу, за своїм змістом фактори логічно формують 
чотири групи: економічні, соціальні, інституціональні та логічні. 

Внутрішніми економічними факторами є: рівень самостійності 
структурних підрозділів у вирішенні відповідних питань; перерозподіл 
засобів і доходи корпорації; обсяг засобів, які виділяються на соціальні 
заходи. 
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Управління персоналом у структурних 
підрозділах міжнародних корпорацій 

планування персоналу (прогнозування 
параметрів кадрової політики на перспективу) 

пошук персоналу 
Внутрішні джерела 
пошуку – працівники 
міжнародної корпорації 

добір персоналу 

1. Оформлення анкетних і автобіографічних даних. 
2. Аналіз рекомендацій і послужного списку. 
3. Співбесіда. 
4. Огляд професійної придатності. 
5. Медичний контроль та апаратні дослідження. 
6. Аналіз результатів іспитів і висновок про професійну придатність. 
7. Ухвалення рішення про найм 

наймання персоналу (заключна фаза пошуку і 
добору персоналу) 

адаптація персоналу (психофізіологічна, соціально-
психологічна, професійна, організаційна) 

розвиток персоналу (навчання, у формі загальної 
і професійної освіти, підвищення кваліфікації, 
навчання у школі управління і керівництва, 

перекваліфікація) 

мотивація 
персоналу 

Економічна (матеріальна 
винагорода, що сприяє 

підвищенню 
ефективності діяльності) 

Моральна (умови праці і 
відпочинку, гарантії 
зайнятості і розвитку 

кар’єри) 

Зовнішні джерала 
пошуку – кандидати, до 

цього не пов’язані 
трудовими відносинами з 
даною корпорацією 

Структурно-логічна схема 5.3 
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Зовнішніми економічними факторами є: рівень доходів, рівень життя 
населення у країні розташування; матеріальне стимулювання праці 
в компаніях-конкурентах; попит на продукцію та стан економічної 
кон’юнктури. 

Внутрішніми економічними факторами є: морально-психологічний 
клімат організації; рівень задоволення потреб; національні особливості 
співробітників. 

Зовнішніми економічними факторами є: перспективи розвитку ринку 
праці; демографічні фактори; рівень утворення у країні розташування 
структурних підрозділів та менталітет населення країн базування 
міжнародної корпорації. 

Внутрішніми інституціональними факторами є: пануюча корпоративна 
культура; традиції управління, відносини штаб-квартири і структурних 
підрозділів; структура управління міжнародної корпорації в цілому. 

Зовнішніми інституціональними факторами є: діяльність МОП, 
ООН та інших міжнародних організацій; діяльність фірм з підбору 
персоналу; національне трудове законодавство країн базування структурних 
підрозділів. 

Внутрішніми функціональними факторами є: структура і цілі 
організації; територіальне розміщення; застосовані технології; умови 
взаємин рівнів керівництва та структурні перетворення. 

Зовнішніми функціональними факторами є: конкуренція роботодавців; 
конкуренція пропозиції робочої сили та рівень попиту на кваліфіковані 
кадри в країнах розміщення структурних підрозділів. 

Кадрова політика розробляється на двох рівнях: стратегічному і 
тактичному. 

Стратегічні напрями кадрової політики включають: планування 
кадрових заходів відповідно до перспективного розширення корпорації 
і проникнення на нові ринки; розробку схем кооперації між структурними 
підрозділами міжнародної корпорації; визначення основних вимог 
до персоналу в світлі перспектив розвитку організації; формування 
нових кадрових структур, розробка процедур і механізмів управління 
персоналом та ін. 

Тактичні аспекти кадрової політики включають: розробку заходів 
управління персоналом, необхідних для виконання намічених виробничих 
завдань; створення механізмів управлінської і виробничої кооперації 
між структурними підрозділами компанії; формулювання концепції 
оплати праці, матеріального і морального стимулювання співробітників; 
вибір шляхів залучення, використання, збереження або вивільнення 
кадрів; здійснення навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації; 
створення сприятливих умов праці та розвиток соціального партнерства. 
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Наочно механізм формування кадрової політики міжнародних 
корпорацій представлений в наведеній нижче структурно-логічній схемі 5.4. 

Кадрова політика міжнародних корпорацій 

Стратегічний рівень: 
напрями кадрової політики 

розробляються вищим керівництвом 
штаб-квартири міжнародної 

корпорації 

Тактичний рівень: 
напрями кадрової політики 

розробляються керівництвом структурних 
підрозділів з урахуванням стратегічних 

установок 

економічні соціальні інституціональні функціональні 

Фактори, що формують кадрову політику міжнародних корпорацій 

Структурно-логічна схема 5.4 

Особливу роль у використанні трудового потенціалу працівників у 
корпорації відіграють повноважні кадрові служби, що являють собою 
служби управління персоналом, значення і організаційний статус яких 
визначається рівнем організаційного, фінансового, потенційного розвитку 
організації і позиції її керівництва. 

Кадрові служби здійснюють моніторинг діяльності корпорації в цілому 
і конкретних структурних підрозділів зокрема. Детально вивчаються й 
аналізуються: положення компаній на ринках збуту; методи обслуговування 
ринків; зміни виробничої політики; заходи, проведені маркетинговими, 
економічними й іншими службами; досягнення науково-дослідних і 
винахідницьких підрозділів; впровадження інновацій, нових видів 
продукції і послуг; пріоритетні напрями діяльності компаній; зміни в 
економічній ситуації і законодавчо-правові системи країни базування. 

На цій підставі розробляються заходи у сфері управління персоналом, 
що після узгодження зі службами штаб-квартири корпорації втілюються 
в життя. Кадрові служби структурних підрозділів корпорації взаємодіють 
між собою і пов’язані з кадровою службою головної компанії. 

Функції кадрових служб міжнародних корпорацій наочно представлені 
в структурно-логічній схемі 5.5. 
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Кадрова служба 
штаб-квартири 
корпорації 

формування стратегії в області 
управління трудовими ресурсами 
і здійснення кадрової політики 

Кадрова служба 
структурних 
підрозділів 
корпорації 

добір і найм персоналу; організація заробітної плати та інших 
видів винагороди; забезпечення техніки безпеки; здійснення 
планування і заходів соціально-кадрового забезпечення; 
прогнозування трудових ресурсів; проведення соціологічних 
досліджень у корпорації; управління продуктивністю 
праці; організація соціально-культурних заходів 

Функції кадрових служб міжнародної корпорації 

Структурно-логічна схема 5.5 

5.3. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ 

Менеджмент персоналу в ТНК – це особливий вид управлінської 
діяльності, сукупність принципів, норм і методів управління міжнародним 
колективом організацій, що здійснює діяльність у світовому масштабі. 

Менеджменту персоналу в ТНК притаманні такі особливості, як: 
культурні фактори та етичні проблеми, що накладають відбиток на дії 
персоналу міжнародної фірми; різна практика управління людськими 
ресурсами в різних філіях; відмінності ринків праці в різних країнах; 
необхідність переміщення співробітників між підрозділами компанії, 
які знаходяться в різних країнах; відносини між працівниками, 
профспілками та підприємцями; національна орієнтація персоналу та 
ускладнення контролю виконання. 

Наявність цих та інших особливостей менеджменту персоналу в 
міжнародній сфері та управлінські проблеми, які виникають в міжнародній 
фірмі у зв’язку з цим, вимагають створення в міжнародній організації 
єдиної корпоративної культури, відіграє виключно важливу роль та 
забезпечує тісні контакти між штаб-квартирою та філіями і між 
керівниками філій з різних країн. 

Детальніше механізм формування корпоративної культури, що 
передбачає функціонування міжнародного менеджменту на персональному 
рівні працівників, корпоративному, національному та глобальному рівнях, 
представлений в структурно-логічній схемі 5.6. 
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Механізм формування 
корпоративної культури 

Глобальний рівень (на формування 
культури впливає мегасередовище 

міжнародного бізнесу) 

Національний рівень (на формування 
культури впливає макросередовище) 

Корпоративний рівень (визначається 
мікросередовищем зі своєю культурною 

специфікою) 

Персональний рівень (визначається 
метасередовищем, тобто особистими 
культурними цінностями людини, які 

поєднують в собі елементи всіх середовищ) Н
а 
рі
вн
і ф
іл
ій

 к
ом
пл
ек
ту
ю
ть
ся

 к
ад
ри

, з
да
тн
і 

ке
ру
ва
ти

 д
ія
ль
ні
ст
ю

 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
у 
ко
ж
ні
й 

з 
кр
аї
н,

 д
е 
ро
зм
іщ
ен
а 
ф
ір
м
а 

Н
а рівн

і гол
овн

ої або р
егіон

ал
ьн
ої ш

таб-
к
вар

ти
ри

 к
ом
п
ан
ії повинні працю

вати лю
ди, 

здатні координувати і керувати різним
и 

зарубіж
ним

и та регіональним
и операціям

и 

Структурно-логічна схема 5.6 

Багаторівнева структура корпоративної культури ТНК визначає 
наявність двохярусної структури управлінських кадрів: на рівні філій 
та на рівні головної або регіональної штаб-квартири компанії, кожній 
з яких притаманні певні функції. 

Міжнародний колектив у транснаціональних компаніях формується 
на основі етноцентричного, поліцентричного, регіоцентричного та 
геоцентричного підходів, особливості яких наочно наведені в структурно-
логічній схемі 5.7. 

Підходи до відбору персоналу в міжнародних корпораціях 

Етноцентризм Поліцентризм Регіоцентризм Геоцентризм 

управлінський 
персонал на всі 

ключові посади як 
дома, так і за 
кордоном 

підбирається з 
числа «домашніх» 

керівників 

призначаються на 
керівні посади в 

країні базування і в 
країнах-реципієнтах 

представники 
національності 
даної країни 

передбачається, що 
глобальні ринки 

повинні управлятись 
регіонально, і 
призначення на 
ключові посади 
визначається 

специфікою регіону 

призначення на 
ключові посади 
визначається 
кваліфікацією 
працівника і не 
залежить від 
національності, 

культури, оточення 

Структурно-логічна схема 5.7 
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КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
 
Адаптація персоналу (personnel adaptation) – процес пристосування 

знову прийнятого персоналу до традицій і норм колективу компанії, а 
також сукупність заходів, спрямованих на ліквідацію конфліктів і 
скорочення терміну проходження цього процесу. 
Атестація персоналу (personnel certification) – перевірка відповідності 

компетенції співробітників покладеним на них обов’язкам і оптимальності 
розподілу функцій з метою забезпечення найбільшої ефективності 
вирішення корпоративних завдань. 
Кадрова політика (personnel policy) – система поглядів, вимог, 

принципів, що визначають основні напрями, форми і методи роботи з 
персоналом. 
Кадрова стратегія (personnel strategy) – специфічний набір основних 

принципів, правил і цілей роботи із персоналом, конкретизованих з 
урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового 
потенціалу, а також типу кадрової політики. 
Кадрові служби (personnel services; employment agency) – служби 

управління персоналом, значення та організаційний статус яких 
визначається рівнем організаційного, фінансового, потенційного розвитку 
організації і позиції її керівництва. 
Корпоративна культура (corporate culture) – система особистих і 

колективних цінностей, які сприймають та поділяють всі члени організації, 
набір прийомів та правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації і 
внутрішньої інтеграції працівників у єдиний міжнародний колектив. 
Менеджмент персоналу у міжнародних корпораціях (personnel 

management in international corporations) – особливий вид управлінської 
діяльності, сукупність принципів, норм і методів управління міжнародним 
колективом організацій, що здійснює діяльність у світовому масштабі. 
Пошук персоналу (search for personnel) – процес виявлення із 

загальної маси пропозиції робочої сили найбільш придатних для виконання 
поставлених завдань претендентів у відповідності зі стратегією розвитку 
компанії. 
Система управління персоналом у міжнародних корпораціях 

(personnel management system in international corporations) – комплекс 
підсистем елементів управління і їх відносин, закономірно пов’язаних 
у єдине ціле, що розмежовують сфери управління персоналом на різних 
рівнях. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

Теми рефератів 
1. Розвиток системи управління персоналом у міжнародних корпораціях. 
2. Мотивація персоналу у сфері міжнародного менеджменту. 
3. Менеджер і вимоги до нього у міжнародних корпораціях. 
4. Основні моделі управління персоналом у міжнародному менеджменті. 
5. Аналіз управління персоналом у міжнародних корпораціях. 

 
Тести для самоконтролю 

1. Ким розробляються стратегічні напрямки кадрової політики 
міжнародних корпорацій? 

а) керівництвом структурних підрозділів ТНК; 
б) персоналом ТНК; 
в) керівництвом штаб-квартири міжнародної корпорації; 
г) кадровою службою. 
 
2. Формулювання концепції оплати праці, матеріального і морального 

стимулювання працівників здійснюється на рівні: 
а) керівництва міжнародної корпорації; 
б) трудового колективу; 
в) кадрових служб; 
г) філій, дочірніх та асоційованих компаній міжнародної корпорації. 
 
3. Що являє собою механізм реалізації кадрової політики? 
а) розробку стратегії і тактичних заходів щодо управління персоналом; 
б) ефективне використання особистісного потенціалу кожного 

працівника; 
в) систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, 

соціальних, економічних та інших заходів, спрямованих на вирішення 
кадрових проблем; 

г) управління на основі гнучких негайних рішень. 
 
4. Креативні здібності співробітника міжнародної корпорації харак-

теризують його: 
а) освітній потенціал; 
б) творчий потенціал; 
в) кваліфікаційний потенціал; 
г) особистісний потенціал. 
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5. Яка з кадрових стратегій управління персоналом застосовується 
в компаніях, які перебудовують свою діяльність та ведуть боротьбу за 
освоєння нового ринку? 

а) підприємницька; 
б) динамічного росту; 
в) прибутковості; 
г) «круговороту». 
 
6. Сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації 

працівників носить назву: 
а) мотивація персоналу; 
б) адаптація персоналу; 
в) розвиток персоналу; 
г) стимулювання персоналу. 
 
7. Планування кадрової роботи включає в себе: 
а) надання працюючим робочих місць в потрібний час і в потрібній 

кількості у відповідності з їхніми здібностями та вимогами виробництва; 
б) визначення перспективної і поточної потреби в кадрах необхідних 

спеціальностей і кваліфікації; 
в) прогнозування кадрової політики на перспективу відповідно до 

мети і завдань роботи з персоналом; 
г) визначення конкретних цілей компанії і завдань кожного працівника, 

що визначаються за кадровою стратегією. 
 
8. Вивчення й аналіз поданих кандидатами анкетних даних, у 

результаті чого приймається рішення про прийом на роботу потенційного 
співробітника носить назву: 

а) наймання персоналу; 
б) добір персоналу; 
в) залучення персоналу; 
г) розподіл претендентів на роботу. 
 
9. Що є головною метою створення міжкорпоративних навчальних 

центрів? 
а) підготовка кадрів для всіх підконтрольних підприємств компанії; 
б) підготовка робочих кадрів дефіцитних спеціальностей; 
в) підготовка у відносно стислий термін працівників, що володіють 

найсучаснішими професійними знаннями; 
г) кадрове забезпечення інтересів корпорацій, підприємств малого 

та середнього бізнесу. 
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10. Який з підходів до відбору персоналу в міжнародних корпораціях 
ґрунтується на довірі до місцевих керівників і кращому розумінні 
ними місцевих ринків, людей та політики в країні перебування? 

а) регіоцентризм; 
б) поліцентризм; 
в) геоцентризм; 
г) етноцентризм. 
 
11. Вкажіть особливості японської системи управління персоналом: 
а) усередині колективу, що сформувався на засадах прихильності 

до однієї загальної справи, почуття єдності забезпечується емоційною 
участю усіх членів, яка посилює групову солідарність; 

б) при груповому прийнятті рішень усі члени колективу повинні 
вносити вклад у досягнення мети в повну міру своїх можливостей; 

в) менеджер повинен організувати свою працю та вплинути на людей 
таким чином, щоб останні виконували роботу, доручену організації 
відповідно до її місії та цілей; 

г) менеджер не повинен зосереджуватися на цілях, а має зосе-
реджуватися на проблемах. 

 
12. Який з підходів до відбору персоналу в міжнародних корпораціях 

притаманний компаніям, у яких переважає прагнення до забезпечення 
домінування головної компанії в керівництві діяльністю її зарубіжних 
філій? 

а) етноцентризм; 
б) регіоцентризм; 
в) поліцентризм; 
г) геоцентризм. 
 
13. Продовжіть речення. Експатріанти – це: 
а) громадяни країни базування транснаціональної компанії; 
б) місцеві громадяни; 
в) громадяни третіх країн; 
г) працівники, які відряджаються, залишаючи свою країну для 

тривалої роботи за кордоном. 
 
14. Яка з іноземних мов є головною мовою міжнародних 

комунікацій? 
а) французька; 
б) німецька; 
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в) італійська; 
г) англійська. 
 
15. Дипломатичні навички являють собою: 
а) здатність менеджера взаємодіяти в країні перебування з діловими 

асоціаціями, урядовцями і політичними лідерами; 
б) здатність реагувати на різні ситуації раціонально і знаходити 

оптимальні рішення; 
в) знання норм спілкування і формування ефективної системи взаємодії 

на професійному рівні; 
г) вибір оптимальної переговорної тактики, що забезпечує досягнення 

поставлених цілей. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Система управління персоналом у міжнародних корпораціях 

складається з таких підсистем, як: планування, пошуку, добору та 
найму; адаптації персоналу; розвитку та мотивації персоналу; оцінки 
та атестації персоналу. 

Структура управління персоналом міжнародної корпорації включає 
в себе головну холдинг-компанію та структурні підрозділи. 

Структура управління персоналом у структурних підрозділах включає 
тактичну підсистему, на яку покладені функції організації набору робочої 
сили, підготовки, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів, 
організації розподілу, переміщення, просування, звільнення працівників; 
оцінки і надання рекомендацій з їх подальшої кар’єри; поточного 
обліку і планування потреб у кадрах, та стратегічної підсистеми, що 
орієнтована на розробку кадрової політики на основі аналізу структури 
персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнозів розвитку 
виробництва, зайнятості, стратегії корпорації. 

Управління персоналом у структурних підрозділах міжнародних 
корпорацій здійснюється на основі таких елементів, як: планування 
персоналу, пошук та добір персоналу, наймання та адаптація персоналу, 
розвиток та мотивація персоналу. 

Кадрову політику міжнародних корпорацій формують економічні, 
соціальні, інституціональні та функціональні фактори. Вона розробляється 
на двох рівнях: стратегічному і тактичному. 

Особливу роль у використанні трудового потенціалу працівників у 
міжнародній корпорації відіграють кадрові служби. У міжнародній 
практиці розрізняють кадрові служби штаб-квартири корпорації та 
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кадрові служби структурних підрозділів корпорації, кожній з яких 
притаманні певні функції. 

У системі управління людськими ресурсами міжнародної фірми 
корпоративна культура відіграє виключно важливу роль. Механізм 
формування корпоративної культури можна реалізується на глобальному, 
національному, корпоративному та персональному рівнях і передбачає 
наявність двохярусної структури управлінських кадрів: на рівні філій 
та на рівні головної або регіональної штаб-квартири компанії. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Охарактеризуйте організаційну структуру системи управління 

персоналом міжнародних корпорацій. 
2. З яких підсистем складається система управління персоналом у 

структурних підрозділах міжнародних корпорацій, та які елементи 
входять до їх складу? 

3. Вкажіть позитивні та негативні наслідки діяльності міжнародних 
корпорацій на світовому ринку праці. 

4. Охарактеризуйте функції управління персоналом у міжнародних 
корпораціях. 

5. Розкрийте зміст добору, найму й оформлення персоналу міжнародних 
компаній. 

6. У чому полягає сутність та специфічні особливості кадрової стратегії 
управління персоналом? 

7. Розкрийте роль корпоративної культури в системі управління 
людськими ресурсами. 
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