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⎯ забезпечення умов для розвитку якісних рис, необхідних для реалізації ін-
новаційного потенціалу;

⎯ зміни в характері й організації праці, що враховуватимуть структуру цінні-
сних орієнтацій працівників;

⎯ формування інноваційної культури в організації.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ДО ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЯ»

У статті розглянуто проблему визначення поняття «міграція». На основі аналізу
праць дослідників, які вивчали процеси міграції, запропоновано систематизацію кон-
цептуальних підходів до змісту поняття міграції у широкому та вузькому значеннях.

В статье рассмотрено проблему определения понятия «миграция». На основе анализа ра-
бот исследователей, которые изучали процессы миграции, предложено систематизацию
концептуальных подходов к содержанию понятия миграции в широком и узком смыслах.

The basic problem of the definition of «migration». Based on the analysis of the works of
researchers who have been studying the migration, is proposed conceptual approach to the
systematization of the theoretical and methodological foundations of the concept of migration
in the broad and narrow sense.
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Вступ. Актуальність дослідження даної теми продиктована низкою серйозних
змін у соціальному, політичному та економічному житті України. Після набуття
Україною незалежності одним із здобутків демократизації суспільного життя ста-
ло усунення обмежень на перетин державного кордону, забезпечення вільного пе-
ресування громадян.

Міграційні процеси і проблеми їх регулювання знаходяться у сфері уваги зару-
біжних і вітчизняних учених вже з кінця XIX століття, хоча слід зазначити, що
феномен міграції з’явився набагато раніше, виступаючи, головним чином, у фор-
мах кочування та військових переселень.

Міграції населення є складним суспільним феноменом, що вивчається багатьма
науками, зокрема історією, правознавством, економікою, демографією, географі-
єю, соціологією тощо. У трактуваннях поняття «міграція» немає одностайності.
Існує дуже багато поглядів на сутність цього явища, що знайшло відображення у
розмаїтті визначень цього феномену.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у процес досліджен-

ня теорії і практики міграції, удосконалення організаційних, економічних і право-
вих важелів її регулювання зробили провідні вітчизняні вчені: О. Власюк,
В. Геєць, С. Злупко, А. Кравченко, Е. Лібанова, Ю. Макогон, О. Малиновська,
Н. Марченко, А. Мокій, С. Пирожков, С. Писаренко, О. Позняк, М. Романюк,
А. Румянцева, Є. Савельєв, Л. Симів, А. Філіпенко [1, с. 131]. Проте актуальною
залишається потреба різнобічних досліджень теорій міграції, їх належного осмис-
лення з метою здійснення наукових передбачень розвитку цього феномену.

Постановка завдання. Мета статті — систематизація концептуальних підхо-
дів до теоретико-методологічних засад поняття міграції та вдосконалення вивчен-
ня понятійно-категоріального апарату даної проблематики.

Визначення термінів — один із найважливіших кроків для глибокого та повно-
цінного аналізу будь-якого суспільного явища, воно набуває актуальності також
при розробці та впровадженні заходів державного управління. У даному контексті
не менш важливою є і побудова загальної класифікації міграцій, розробка крите-
ріїв для виділення тих чи тих видів, форм і типів міграційних переміщень.

Результати дослідження. Вперше поняття «міграція» вводить у науковий
вжиток у кінці XIX століття англійський учений Е. Равенштейн (1834—1913) у
роботі «Закони міграції». Автор розглядає міграцію як безперервний процес, обу-
мовлений взаємодією чотирьох основних груп чинників, що діють: у початковому
місці проживання мігранта, на стадії його переміщення, в місці в’їзду, а також
чинники особистого характеру [2, с. 36].

Взагалі, термін «міграція» походить від латинського слова migratio, що означає
переміщення, переселення.

Соціологічний словник визначає міграцію як «географічний рух індивідів або
груп індивідів, тобто мобільність людей у вужчому або ширшому географічному
просторі» [16, с. 224]. Схоже тлумачення міститься і в економічній енциклопедії:
«Міграція населення — переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих
представників, пов’язане із зміною постійного місця проживання або з повернен-
ням до нього» [3, с. 385].
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А. Хомра під міграцією населення розуміє «територіальні переміщення насе-
лення, пов’язані зі зміною місця проживання». Проте «місце проживання» пови-
нно розглядатися не як те місце, де людина прописана, а як зона його функціону-
вання. Крім того, даний український дослідник пропонує класифікацію форм
міграції, розробляє головні принципи міграційної політики [4, с. 7].

Досі в науковій літературі зроблено кілька спроб розбиття загального масиву
визначень міграції на групи, прихильники яких розрізняють міграцію у вузькому
та широкому розумінні.

У вузькому розумінні поняття міграції ототожнюється з поняттям переселення.
В літературі можна зустріти такі визначення цього феномену: «Міграції — це су-
купність таких переміщень людей, які нерозривно пов’язані зі зміною місця про-
живання» [5, с. 9]. «Під міграцією населення розуміють зміну постійного місця
проживання, викликану комплексом факторів або якоюсь однією головною при-
чиною» [6, с.12]. «У вузькому розумінні поняття міграції являє собою вид терито-
ріального переміщення населення, який завершується зміною постійного місця
проживання» [7, с. 231]. «Міграція — це сукупність різних за своєю природою те-
риторіальних переміщень населення, які супроводжуються зміною місця прожи-
вання» [8, с. 37].

Міграції населення у широкому розумінні, окрім переселень, охоплюють ще
низку інших видів територіальних переміщень. Словник з соціології пропонує та-
ке визначення міграції: «це соціально-економічний і демографічний процес, який
представляє собою сукупність переміщень, що здійснюються людьми між країна-
ми, районами, поселеннями» [9, с. 428].

Із вказаних визначень, широкому та вузькому значеннях, спільним є те, що не-
обхідну умову міграції населення вони вбачають у зміні місця проживання.

Ю. Римаренко міграцією населення вважає «переміщення людей (мігрантів)
через кордони тих або інших територій зі зміною місця проживання назавжди або
на тривалий час. Оскільки міграція населення складається з міграційних потоків,
поняття міграції застосовують і в множині — міграції» [10, с. 740].

В. Шелюк пропонує дещо ширше визначення міграції: «Міграція — це понят-
тя, яке відображає соціально-економічні і демографічні процеси, сукупність пере-
міщень, які здійснюються людьми між країнами, регіонами однієї країни, різного
виду поселеннями та інші види переміщень» [11, с. 46—47]. У свою чергу,
М. Окольскі твердить, що термін «міграція» використовується тоді, коли увага
звертається на мотив остаточного переселення. На нашу думку, такий підхід дещо
застарів. Автор пропонує розглядати міграцію у контексті ширшого поняття
«рух», що включає розмаїтість типів і форм людської мобільності, які взаємно пе-
реплітаються й трансформуються одні в інші [12, с. 51].

За визначенням А. Сови: «Стосовно населення термін «міграція» відповідає будь-
якому переміщенню досить великої кількості людей, за винятком пересування війсь-
кових частин» [13, с. 339]. З іншого погляду, міграція — це перетин адміністративно-
го кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця
(країни) виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності або без неї законних підстав на
певний період часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця
проживання; цей рух включає в себе еміграцію та імміграцію [14, с. 128].

Потрібно підкреслити, що в приведених визначеннях не береться до уваги кри-
терії класифікації мігрантів, тобто правовий статус, територіальна ознака, спосіб
реалізації, відношення до країни, кількість мігрантів, відстань, тривалість, добро-
вільність і мета міграції.

Особливе місце у складі загальних міграційних потоків займають трудові міграції,
які знаходяться у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників.
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Потрібно виокремити таке поняття, як трудова міграція або міграція робочої
сили, які необхідно розрізняти, а не ототожнювати. Під міграцією робочої сили
треба розуміти переміщення працездатного населення наряду з міграцією дітей і
міграцією пенсіонерів. У основу даної класифікації дослідники кладуть статевові-
кову структуру та здатність до праці мігрантів. У цілому такий підхід є прийнят-
ним, хоча він і супроводжується деякими неточностями [15, с. 264]. Натомість
трудова міграція — явище іншого характеру, в основі якого лежить не структура
мігрантів, а причина їхнього переїзду. Однак нині у науковому дискурсі ці два те-
рміни вживаються переважно як синоніми.

Висновки. На нашу думку, донині існує низка питань, які потребують глибшо-
го та детальнішого аналізу. До них слід віднести наступні: у вітчизняній літерату-
рі недостатньо розглянуто сучасні теорії міграційних процесів, не існує чіткого
розподілу між поняттями «міграція» та «мобільність», немає однозначного визна-
чення поняття «міграція», що призводить до суперечностей понятійного апарату.
Таким чином, поняття міграції різнобічне та багатоаспектне.

Так, на нашу думку, міграцію слід розглядати як будь-яке переміщення у прос-
торі, сукупність механічних, професійних і міжгалузевих переміщень, змін прос-
торового положення мігрантів відносно територіально закріплених структур насе-
лення. Також слід розрізняти поняття трудової міграції та міграції робочої сили.
Під поняттям трудова міграція треба розуміти територіальне переміщення насе-
лення, метою якого є працевлаштування і отримання відповідної винагороди. Та-
ким чином, визначення понять міграції, трудової міграції, міграції робочої сили
потребує подальшої систематизації та уточнення.
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ІННОВАЦІЯМИ
В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Розглянуто сутність людського капіталу та чинники його розвитку і використання.
Обґрунтовано потребу трансформації визначальних чинників впливу за допомогою
соціальних інновацій. Розкрито сутність соціальних інновацій, необхідність управлін-
ня соціальними інноваціями. Розроблено схему управління соціальними інноваціями.

Рассмотрены сущность человеческого капитала и факторы его развития и использо-
вания. Обоснована необходимость трансформации определяющих факторов влияния
с помощью социальных инноваций. Раскрыта сущность социальных инноваций, необ-
ходимость управления социальными инновациями. Разработана схема управления
социальными инновациями.
The essence of human capital and factors of its development and use have been considered.
Necessity of the transformation of determinative factors through social innovations has been
proved. The essence of social innovations, the need of social innovations management have
been revealed. The scheme of the social innovations management has been developed.
Ключові слова. Людський капітал, розвиток та використання, чинники впливу, соці-
альні інновації, управління соціальними інноваціями, стратегія розвитку.

Ключевые слова. Человеческий капитал, развитие и использование, факторы влияния,
социальные инновации, управление социальными инновациями, стратегия развития.

Key words. Human capital, development and use, factors of influence, social innovation,
social innovations management, development strategy.

Вступ. Досвід розвинених країн засвідчує, що в умовах інформаційного суспі-
льства та розвинутих технологій вирішальним чинником економічних зрушень
вважається людський капітал. Його нарощування та якісний розвиток забезпечу-
ється соціальними інноваціями — новітніми змінами у формуванні людського ка-
піталу, забезпеченні зайнятості населення, створенні стимулюючого простору для
реалізації творчих потенцій.

За умов економічної та політичної нестабільності в Україні розвиток і викорис-
тання людського капіталу набуває негативних рис і суперечностей, що погіршує
його продуктивні якості. Українське суспільство нині перебуває на етапі очіку-
вання кардинальних змін у різних сферах життєдіяльності людини та її розвитку,
однак вибір, розробка та впровадження соціальних інновацій гальмується неста-
чею досвіду, наукової інформації про сутність таких інновацій і механізми управ-
ління ними в умовах обмежених ресурсів і кризового стану економіки.

Ідеї і положення теорії людського капіталу (ЛК), розробленої Г. Беккером і
Т. Шульцем ще у 60-х роках ХХ ст., в Україні набули визнання та поширення пе-
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