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ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОСТІ ТА МІГРАЦІЙНОЇ 
РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Проведено дослідження трудової мобільності як елемента людського капіталу та важливого 
напрямку інвестицій в людський капітал. Розглянуто мобільність як чинник міграційної рухливості економічно 
активного населення. Виділено фактори, які у  сукупності з мобільністю як властивістю людського капіталу 
впливають на схильність працівника до міграції. В контексті теорії людського капіталу розроблено алгоритм 
взаємодії мобільності і потреб індивіда та формування міграції.

Вступ. Сучасний світовий економічний розвиток відзначається зміною економічних парадигм. 
Принципова різниця між сучасною і минулою економічною практикою і типом мислення полягає в тому, що 
раніше критерієм економічних результатів виступав обсяг віддачі речових елементів виробництва. У новій 
економічній парадигмі в центрі аналізу соціально-економічного розвитку ставиться здатність економіки до 
ефективних якісних зрушень, а людські можливості визнаються визначальними в досягненні поставлених цілей. 
Людина як живий нзсій знань та знання взагалі стала сьогодні не тільки самостійним фактором виробництва, а 
й головним у всій системі факторів. Запас знань, навичок, здібностей, здоров’я, якими наділена людина, 
набуває форми капіталу.

З ростом значення інтелектуального чинника у виробництві та ролі науково-технічного прогресу в 
економічному зростанні увага вчених все більшою мірою зосереджується на проблемах формування, 
збереження і підвищення ефективності використання людського капіталу.

Згідно теорії людського капіталу формування людського капіталу відбувається за рахунок інвестицій у 
процес створення продуктивних здібностей людини. Інвестиції в людський капітал здійснюються за такими 
напрямками: освіта (дошкільна, початкова, середня, професійно-технічна, вища), підготовка на виробництві, 
охорона здоров’я, мобільність, пошук інформації про ціни й доходи.

У дослідженні теорії та практики людського капіталу значну увагу приділено таким формам вкладень у 
людину як освіта та зміцнення здоров’я [1, 2]. Це пов’язано насамперед з тим, що інвестиції в освіту й охорону 
здоров’я визначають розвиток економіки в майбутньому, а отже, носять довгостроковий, стратегічний характер 
та пов’язані з дійсним зростанням людського капіталу. Освіта й охорона здоров’я є окремими та 
взаємопов’язаними компонентами відтворення робочої сили і, одночасно, утворюють „фундамент” системи 
формування людського капіталу.

Такі ж форми вкладень у людину як витрати па мобільність, пошук інформації про ціни й доходи, які 
носять короткотерміновий характер і визначають ефективність використання людського капіталу, ще мало 
досліджені. Проте, рівень мобільності індивіда, тобто готовність та можливість людини до якісних змін у житті, 
обумовлюють ефективність використання людського капіталу.

Мобільність носія людського капіталу визначає його можливість до міграційних переміщень. 
Знаходячи краще застосування своїм продуктивним здібностям, людина збільшує віддачу від людського 
капіталу, тому дослідження факторів, що впливають на формування мобільності та міграційної рухливості 
працівників, є важливим напрямком розвитку теорії людського капіталу. Тобто у сучасних умовах актуальними 
постають питання, пов’язані не лише з формуванням людського капіталу, а і з формуванням у людини здатності 
до ефективного його застосування.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження трудової мобільності як елемента людського 
капіталу та чинників, що впливають на формування міграційної рухливості носіїв людського капіталу.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання таких задач: конкретизувати 
зміст понять „мобільність” та „міграція” як категорій теорії людського капіталу; розглянути територіальні 
переміщення економічно активного населення з метою пошуку більш ефективного застосування людського 
капіталу як важливий напрямок інвестицій в людський капітал; дослідити коло потреб та факторів, що 
впливають на формування міграційної установки носіїв людського капіталу.

Результати. Становлення якісно нових умов ринкового господарства та розвиток глобалізаційних 
процесів супроводжуються підвищенням мобільності економічно активного населення.

Термін „мобільність” використовується як найбільш загальна характеристика готовності працівників до 
змін та відображає рухливість індивіда чи групи між різними соціально-економічними позиціями. Інтерпретація 
поняття „мобільність” ще більш ускладнюється, якшо це явище (процес) розглядати у світлі концепції 
людського капіталу.

Слід зазначити, що досі чітко не визначено змістовне навантаження понять мобільність та міграція, 
побудоване на основі концепції людського капіталу.
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На нашу думку, поняття трудова мобільність можна визначити як складову частину, невід’ємний 
елемент людського капіталу особистості (групи), що характеризує здатність людини до цілеспрямованої зміни 
своєї трудової ролі і статусу, завдяки якому та соціально-економічним чинникам і факторам стають можливими 
різноманітні види і форми переміщень робочої сили з одних соціально-професійних груп, сфер зайнятості, 
видів трудової діяльності і робочих місць на інші. З цієї точки зору, мобільність -  це готовність та можливість 
економічно активного населення змінювати соціальний статус, професійну належність, кв;шіфікацію та місце 
проживання.

Трудова мобільність може виступати основою трудової міграції -  зміни робочого місця, що 
супроводжується географічним переміщенням працівника. Теорія людського капіталу розглядає витрати на 
міграцію як короткострокові інвестиції, які забезпечать віддачу протягом тривалого часу. В цьому розумінні 
заходи, що пов’язані з переміщенням носіїв людського капіталу з метою пошуку кращого застосування своїм 
продуктивним здібностям та збільшення доходу від їх використання, є важливим напрямком інвестицій в 
людський капітал.

Щодо теорії людського капіталу, то вона, на наш погляд, передбачає вивчення трудової мобільності 
економічно активного населення на трьох стадіях:

1) формування мобільності індивіда як передумови та необхідної складової нагромадження людського 
капіталу та чинника міграційної рухливості населення;

2) безпосереднього здійснення міграційного переміщення робочої сили;
3) аналіз ефективності інвестицій в мобільність, зокрема міграцію.
Формування мобільності як властивості людського капіталу відбувається на основі природних даних 

особистості. За цією характеристикою мобільність індивіда розглядається подібно до таких складових 
людського капіталу, як освіта та здоров’я: наявність певних природних індивідуальних здібностей, якими 
наділена людина від природи, визначає якість формування відповідних активів людського капіталу. Природні 
здібності людини слід розглядати як стартовий людський капітал, тобто як такий, що зумовлює формування та 
нагромадження всіх складових елементів людського капіталу. Слід зазначити, що якщо людський капітал у 
вигляді знань, досвіду та здоров’я може бути значно збільшений завдяки інвестуванню в освіту та охорону 
здоров’я, то така якісна складова людського капіталу як мобільність є більше вродженою (природною) і 
пожвавити чи виховати її дуже складно, хоча можливо. Заходи, що пов’язані з вихованням мобільності у 
індивіда чи з підвищенням рівня мобільності, можна віднести до інвестицій в людський капітал (наприклад, 
витрати на розвиток комунікативних здібностей індивіда).

Можна виділити наступні складові, які визначають рівень мобільності особистості:
-  здатність до засвоєння нових знань та досвіду;
-  спроможність швидко реагувати на зміни соціально-економічного середовища існування особистості;
-  комунікабельність, легкість у спілкуванні з різними людьми в самих різноманітних ситуаціях;
-  здатність пристосовуватись до нових умов функціонування (відносно трудової діяльності та побуту);
-  „прив’язаність” до місцевості проживання та оточуючих (родичів, друзів, співробітників та ін.).
Отже, ми у своєму дослідженні відійшли від розуміння мобільності тільки як механічного руху, який

по суті являє собою лише один з її елементів. Виявляється складніший, багатоаспектний характер мобільності, 
особливо з точки зору теорії людського капіталу.

Мобільність є не лише важливою складовою людського капіталу, яка впливає на темпи нагромадження 
продуктивних здібностей людини, а ще й виступає необхідною передумовою формування готовності індивіда 
до міграційного переміщення. Тобто мобільність виступає у даному випадку як чинник міграційної рухливості 
економічно активного населення.

Кожний прояв міграції розпочинається із формування тих чи інших установок міграційної поведінки, 
яка формується під впливом факторів зовнішнього середовища. Тобто в результаті реакції на оточуюче 
середовище у індивіда формується схильність до міграції. Можна виділити кілька груп факторів, які у 
сукупності з мобільністю як властивістю людського капіталу, впливають на схильність працівника до міграції:

-  економічні: загальний рівень економічного розвитку регіону (країни),, рівень заробітної плати, рівень 
життя, умови та режим праці тощо;

-  соціальні: соціальні гарантії, рівень медичного обслуговування, побутового та культурного 
забезпечення тощо;

-  політичні: прихильність (неприхильність) до ідей пануючого політичного режиму тощо;
-  природно-географічні: географічне положення, кліматичні умови, екологічна ситуація тощо;
-  демографічні: вік, стать, освітній рівень тощо;
-  національно-етнічні: ментальність, мова, культура, звичаї, релігійні вподобання тещо;
Поява у працівника потреби в міграції обумовлена існуючими розбіжностями між реальними 

потребами індивіда та ступенем їх задоволення в районі проживання. Тому важливою передумовою механізму 
міграції населення є існування потреб. Мова йде про сукупність матеріальних та духовних цінностей, умов для 
існування, які необхідні для функціонування та розвитку людини (за її оцінкою). Слід зауважити, що, звичайчю, 
не всі потреби лчодина може задовольнити завдяки міграції, тому важливим для даного дослідження є 
окреслення кола потреб, які прагне вдоволити людина.
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До потреб, які прагне задовольнити трудовий мігрант, відносяться в першу чергу потреби соціально- 
економічного характеру:

-  найефективніше застосування своїх продуктивних здібностей та найповніша реалізація свого 
трудового потенціалу;

~ отримання вищих заробітків від використання свого людського капіталу;
-  кар'єрний ріст;
-  підвищення свого соціального статусу;
- покращення умов життєдіяльності;
-  отримання житла та інших благ.
Певним чином на прийняття рішення про міграцію впливають і неекономічні потреби та чинники: 

потреба у зміні клімату, бажання мешкати у більш екологічно чистому або мальовничому районі; релігійні 
вподобання; політичні переконання; етнічна належність; з’єднання сімей та ін. Але з точку зору теорії 
людського капіталу розглядаються потребіи, реалізація яких пов’язана з використанням резервів людського 
капіталу, а задоволення потреби характеризується як збільшення ефективності використання людського 
капіталу.

Серед осіб, що належать до різних соціальних груп спостерігаються великі розходження у структурі 
потреб. Задоволеність одних груп населення умовами жигтя визначає їх територіальну сталість, тоді коли для 
інших груп ці ж самі умови життя є недостатніми і спонукають до міграції. Аксьонова В.С. виділяє також 
категорію „залежних.’' мігрантів до яких відносяться діти до 14 років, інваліди, люди похилого віку та ін. їх 
потреба мігрувати зумовлена „потребою бути разом із сім’єю”, „потребою у догляді”, фінансовою залежністю 
тошо [3, с. 14].

Усвідомлення індивідом потреб може бути активним або пасивним. При пасивному ставленні до своїх 
потреб індивід відмовляється від їх задоволення, а при активному -  вживає дій та заходів, спрямованих на 
досягнення бажаного результату, навіть якщо це потребує певних матеріальних та моральних витрат. У разі, 
якщо людина прагне задовольнити свої потреби, але не може досягти цього на місці проживання, виникає 
необхідність у міграції. Об’єктивно потреби є завжди, а ось про задоволення потреб можна говорити лише у 
даний проміжок часу. Поява у людини нових потреб, або виникнення тих же, але на іншому рівні, 
обумовлюють циклічність взаємодії потреб та міграції.

На рис. 1 наведено авторську розробку алгоритму взаємодії мобільності і потреб та формування 
міграції в контексті теорії людського капіталу.

Прагнення індивіда задовольнити свої потреби та реальне їх вдоволення залежить від готовності та 
спроможності особистості до змін, тобто здатності до мобільності. Відсутність у індивіда здатності швидко 
адаптуватись до нозих умов функціонування (неспроможність вдосконалити знання, змінити професійну 
належність або місце проживання) зводить до мінімуму можливість задоволення потреб. Здебільшого, 
неспроможність людини до мобільності приводить до відмови індивіда у задоволенні тієї чи іншої потреби.

Спроможність індивіда до мобільності (зміни соціального статусу, професійної належності, місця 
проживання та ін.) збільшує шанси працівника на задоволення його потреб. Пошук шляхів досягнення 
бажаного результату так чи інакше пов’язаний з витратами на отримання економічно значимої інформації про 
ціни й доходи. Достовірність та різнобічність отриманих даних визначають ефективність заходів, пов’язаних з 
переміщенням працівника.

У деяких випадках задоволення потреби можна здійснити на місці проживання змінивши, наприклад, 
місце роботи, професійну належність або підвищивши кваліфікацію. У такому розумінні можна говорити про 
професійну мобільність.

Тільки тоді, коли можливості задоволення потреби на місці проживання немає, або рівень її 
задоволення не відповідає вимогам індивіда, виникає потреба в міграції. Процес міграції робочої сили 
відображає мобільність працівників з якісно нової точки зору -  як форму інвестицій у людський капітал. 
Витрати, пов’язані з територіальним переміщенням працівників, з точки зору концепції людського капіталу 
слід розглядати як короткострокові капіталовкладення, які принесуть доход у майбутньому.

Слід зазначити, що інвестиціями в людський капітал вважаються лише ті витрати на територіальне 
переміщення, метою яких є пошук нового місця роботи і які пов’язані з прагненням особи збільшити свій 
доход, тобто мова йде про економічну мобільність, зокрема трудову (трудова міграція). Витрати на 
територіальне переміщення, метою якого є отримання освіти (здобуття досвіду, підвищення кваліфікації) 
відносяться до витрат, пов’язаних з таким активом людського капіталу як освіта (навчальна міграція), оскільки 
даний вид витрат буде направлений на формування та нагромадження освітньої складової людського капіталу. 
Якщо переміщення індивіда здійснюються з метою оздоровлення та відпочинку, то витрати, що з цим пов’язані, 
належать до капіталовкладень в такий актив людського капіталу як здоров’я.

Здійснення міграції може бути одиничним, або багаторазовим. Систематичність територіальних 
переміщень працівника залежить від відповідності задоволення потреб на новому місці очікуванням індивіда та 
від появи нових потреб, або виникнення тих же, але на іншому рівні.
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Рис. 1. Алгоритм взаємодії мобільності і потреб та формування міграції 
(в контексті теорії людського капіталу)
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У теоретичному аспекті поняття людський капітал розглядають за різними рівнями дослідження: 
сукупний людський капітал (макрорівень), людський капітал регіону і галузі (мезорівень), людський капітал 
підприємства (мікрорівень), приватний людський капітал (особистісний рівень). Провідне місце у зазначеній 
системі рівнів належить приватному людському капіталу, бо саме він є базовою складовою, що визначає якість 
та динаміку інших рівнів.

На нашу думку, трудову мобільність як актив людського капіталу на особистісному рівні можна 
визначити так: трудова мобільність -  це невід'ємний елемент людського капіталу особистості, цінна ділова 
риса працівника, що може бути сформована (вихована) і розвинена у процесі життєдіяльності людини (на 
основі її природних здібностей), яка використовується індивідом в процесі економічної діяльності і впливає на 
темпи нагромадження продуктивних здібностей людини та характеризує готовність індивіда до 
цілеспрямованих як.сних змін у житті, територіальних переміщень з метою зростання доходів (заробітків) 
працівника.

Висновки. У сучасних умовах, з розвитком глобалізаційних процесів та вдосконаленням ринкових 
відносин, надзвичайно актуальними постають питання, що пов'язані з мобільністю економічно активного 
населення. Згідно теорії людського капіталу трудова мобільність є важливою складовою людського капіталу 
працівника і характеризує його здатність до зміни соціально-трудової позиції. З цієї точки зору, мобільність -  
це готовність та можливість індивіда змінювати соціальний статус, професійну належність та місце 
проживання. В контексті теорії людського капіталу мобільність пов’язується з прагненням особи збільшити 
свій доход, тобто мо.за йде про економічну мобільність, зокрема трудову.

Рівень мобільності працівника впливає на процес нагромадження людського капіталу, оскільки 
зумовлює здатність і готовність індивіда до засвоєння нових знань та визначає спроможність індивіда 
пристосовуватись до зміни умов використання своїх продуктивних здібностей. Високій рівень мобільності 
працівника визначає можливість збільшення доходів від використання його людського капіталу.

Мобільність є не лише важливою складовою людського капіталу, яка впливає на темпи нагромадження 
продуктивних здібностей людини, а ще й виступає необхідною передумовою формування готовності індивіда 
до міграційного переміщення. Тобто мобільність виступає у даному випадку як чинник міграційної рухливості 
економічно активно ю населення. Процес міграції робочої сили відображає мобільність працівників з якісно 
нової точки зору -  як форму інвестицій у людський капі гал.

Передумовою механізму міграції населення є існування потреб. Поява у працівника потреби в міграції 
обумовлена існуючими розбіжностями між: реальними потребами індивіда та ступенем їх задоволення в районі 
проживання.

Для розвитку теорії людського капіталу важливим є вивчення проблем і передумов формування 
індивідуальної трудової мобільності як складового елемента і необхідної умови нагромадження людського 
капіталу, аналіз вгілггву зовнішніх чинників на формування міграційної установки у працівників, окреслення та 
вивчення кола по треб, які прагне задовольнити мігрант.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ПРОДУКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ, ЯК ОДИН 
З НЕОБХІДНИХ НАПРЯМКІВ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

У статті розглядаються проблеми іллегалізації ринку продуктів інтелектуальної праці на основі 
„Підходу Г. Беккера”. Оцінено фінансові результати правопорушників від іллегальної діяльності на ринку 
програмного забезпечення та запропоновано шляхи легалізації цього ринку>.

Елективне проведення структурних реформ з метою подолання певних диспропорцій в економіці, 
стимулювання економічної ініціативи та забезпечення сталого економічного зростання -  надзвичайно 
актуальне завдання для країн з перехідною економікою. Теоретичне обґрунтування та визначення адекватної
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