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The aim of the article is to reveal the influence of geo-economic transforma-
tions on the trends in international migration of human resources as an ele-
ment of the resource potential of countries and regions. The current state 
of geo-economic transformations is analyzed, and their influence on the 
processes of international migration of human resources is revealed. The 
relevance of analyzing international movement of human resources, not 
labor ones, in building the geo-economic strategy of a country or a regional 
grouping is justified. The connection between the international migration of 
human resources and the trends in development of individual countries and 
regions (oil exporting countries, newly industrialized countries and least de-
veloped agrarian countries) is determined, the general patterns of migra-
tion flows in these countries are described. Furthermore, the topical issues 
in studying international migration of human resources in the context of 
the directions of geo-economics identified by scientists are formulated. It 
is determined that the regional migration policy should contribute to maxi-
mizing the benefits of migration of human resources for the development 
of the region and the use of immigrants in the countries of the region as an 
economic resource that becomes strategically important under conditions 
of geo-economic transformations.
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Целью статьи является раскрытие влияния геоэкономических транс-
формаций на тенденции международной миграции человеческих 
ресурсов как элемента ресурсного потенциала государств и реги-
онов. Проанализировано современное состояние, и раскрыто влия-
ние геоэкономических трансформаций на процессы международной 
миграции человеческих ресурсов. Обоснована уместность анализа 
международного движения человеческих ресурсов, а не трудовых при 
построении геоэкономической стратегии страны или региональной 
группировки. Установлена связь международной миграции челове-
ческих ресурсов с тенденциями развития отдельных стран и регио-
нов (стран-экспортеров нефти, новых индустриальных стран и на-
именее развитых аграрных стран), описаны общие закономерности 
миграционных потоков в этих странах. Кроме того, сформулированы 
актуальные направления исследования вопросов международной ми-
грации человеческих ресурсов в контексте определенных учеными на-
правлений геоэкономики. Определено, что региональная миграционная 
политика должна способствовать максимизации выгод от миграции 
человеческих ресурсов для развития региона и использования имми-
грантов в странах региона как экономического ресурса, который 
приобретает стратегическое значение в условиях геоэкономических 
трансформаций.
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Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій

Метою статті є розкриття впливу геоекономічних трансформацій на тенденції міжнародної міграції людських ресурсів як елементу ресурсного 
потенціалу держав і регіонів. Проаналізовано сучасний стан і розкрито вплив геоекономічних трансформацій на процеси міжнародної міграції люд-
ських ресурсів. Обґрунтовано доречність аналізу міжнародного руху людських ресурсів, а не трудових при побудові геоекономічної стратегії країни 
чи регіонального угруповання. Встановлено зв’язок міжнародної міграції людських ресурсів із тенденціями розвитку окремих країн і регіонів (країн-
експортерів нафти, нових індустріальних країн і найменш розвинених аграрних країн) та описано загальні закономірності міграційних потоків у цих 
країнах. Крім того, сформульовано актуальні напрями дослідження питань міжнародної міграції людських ресурсів у межах окреслених ученими на-
прямів геоекономіки. Визначено, що регіональна міграційна політика повинна сприяти максимізації вигід від міграції людських ресурсів для розви-
тку регіону та використання іммігрантів у країнах регіону як економічного ресурсу, який набуває стратегічного значення в умовах геоекономічних 
трансформацій.
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Постановка проблеми. Загострення соціогума-
нітарних та екологічних проблем, військово-політичні 
конфлікти, виснаження природних ресурсів та інші гло-
бальні проблеми людства пов’язані з нераціональним ви-
користанням ресурсів і недостатністю їх для забезпечення 
темпів розвитку світової економіки. Водночас нерівно-
мірність розміщення світових економічних ресурсів і по-
лярність світового економічного розвитку провокують не 
тільки боротьбу за доступ до таких ресурсів (переважно 
природних), але й виникнення центрів тяжіння трудових і 
фінансових ресурсів, що, з одного боку, визначають інтен-
сивність економічного розвитку країн і регіонів, а з іншого 
– зумовлені ним. 

Крім того, саме наявність ресурсів (природних, тру-
дових, фінансових, інформаційних тощо) та ефективність 
їх використання визначає спроможність країни або регіону 
конкурувати на глобальних ринках товарів і послуг, інте-
груватися у систему міжнародних економічних зв’язків 
і забезпечувати стабільність економічного розвитку на тлі 
соціально-економічного добробуту та миру у світі. 

Геоекономічні трансформації, які відбуваються на 
сьогодні у світі, пов’язані з глобалізаційними перетво-
реннями та значно впливають на перерозподіл мобільних 
економічних ресурсів, зокрема, фінансових, трудових та 
інформаційних. При цьому зазначимо, що, хоча в науко-
вій літературі переважно розглядаються трудові ресурси 
як фактор економічного розвитку, ми виходимо з припу-
щення, що аналізу повинні підлягати всі людські ресурси, 
оскільки частина людських ресурсів, які не є трудовими на 
певний момент часу, є потенційно важливими для відтво-
рення трудового потенціалу, а також для забезпечення на-
лежного соціо-демографічного середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження впливу геоекономічних трансформацій та особли-
вості розвитку країн і регіонів проводили Н. Алієва [1], М. Бе- 
ляченко [2], Н. Грущинська [3], М. Дудін [4], Л. Кібальник 
[6; 7], З. Сінг [15], С. Тальяпетра [16], А. Констант [10],   
К. Циммерманн [10] та ін.

У той же час ідентифікації вимагає вплив геоеконо-
мічних трансформацій на міжнародну міграцію людських 
ресурсів, виходячи з її значення як драйверу економіч-
ного розвитку країн і регіонів у межах їх геоекономічної 
стратегії.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття впливу геоекономічних трансформацій на тенденції 
міжнародної міграції людських ресурсів як елементу ре-
сурсного потенціалу держав і регіонів.

Виклад основного матеріалу. Глобалізаційним про-
цесам притаманна трансформація інституційного серед-
овища, яка полягає у зниженні значення органів державної 
влади, формуванні наднаціональних органів управління 
в межах інтеграційних угруповань, а також посиленні ролі 
міжнародних інститутів та організацій у регулюванні про-
цесів міжнародних економічних відносин. Зокрема, М. Ду-
дін вказує: «Практично всі держави тією чи іншою мірою 
схильні до процесу переходу частини функцій на більш ви-
сокий ієрархічний рівень до міжнародно-регіональних або 
світових організацій і транснаціональних корпорацій, що 
значно змінює функції держав і регіональних громад, <…> 
в міжнародних відносинах як самостійних суб’єктів поряд 

із окремими державами почали виступати поодинокі регі-
ональні об’єднання і регіональні громади окремих держав 
[4, с. 35]. 

За результатами дослідження поглядів авторів на 
перебіг глобалізаційних процесів і геоекономічних транс-
формацій зроблено висновок про суб’єктну трансформа-
цію інституційного середовища глобалізованого світового 
господарства. Це означає, що в процесі глобалізації світо-
вої економіки й ускладнення міжнародних економічних 
відносин з’являється ряд нових суб’єктів таких відносин. 
При цьому ці суб’єкти є одночасно суб’єктами регулювання 
міграційних процесів: наприклад, на глобальному рівні або 
на рівні окремих інтеграційних угруповань. З іншого боку, 
сама поява інтеграційних угруповань як суб’єкта міжнарод-
них економічних відносин зі специфічним інституційним 
середовищем сприяє активізації міграцій: людських ресур-
сів як фактора економічного розвитку та геоекономічного 
домінування.

В цілому такі суб’єктні трансформації чинять вплив 
на розвиток процесів міграції людських ресурсів (ниж-
че зазначено прояви геоекономічних трансформацій, що 
сформульовані на основі вивчення поглядів вчених і до-
слідників [2, с. 61–62; 3, с. 110; 6, с. 53], та визначено зміст 
прояву геоекономічних трансформацій і їх вплив на про-
цеси міграції людських ресурсів):

1) регіоналізація економічного розвитку та поява ре-
гіональних інтеграційних утворень. Регіоналізація 
економічного розвитку шляхом посилення регіо-
нальної інтеграції країн обумовлює трансформа-
цію векторів міжнародної міграції, створюючи 
більш сприятливе інституційне середовище для 
інтенсифікації міграції людських ресурсів всере-
дині інтеграційного утворення;

2) ускладнення політичних, безпекових, соціальних, 
економічних, екологічних явищ і процесів, які є 
об’єктами інституційного впливу, та розширен-
ня діяльності міжнародних організацій. Потреба 
регулювання економічних процесів (в тому числі 
міграції людських ресурсів) у глобальному еко-
номічному середовищі та на регіональному рівні 
обумовлює функціонування наднаціональних ін-
ституційних суб’єктів такого регулювання (між-
народних організацій), а отже, спричиняє перехід 
відповідних функцій державного управління на 
новий ієрархічний рівень;

3) транснаціоналізація бізнесу та поява транснаціо-
нальних корпорацій (ТНК). Транснаціоналізація 
бізнесу є передумовою руху кваліфікованої робо-
чої сили між структурними підрозділами транс-
національних корпорацій, обумовлюючи міграцію 
трудових ресурсів (в тому числі бізнес-міграцію), 
підвищення кваліфікації робочої сили шляхом 
отримання додаткового досвіду роботи в ТНК, 
сучасних знань і навичок;

4) трансформація геоекономічного простору, роз-
виток інфраструктури й укріплення позицій гло-
бальних міст. Характеризуючись високою кон-
центрацією продуктивних сил на своїй території 
та будучи інвестиційно привабливими, такі міста 
слугують центрами тяжіння фінансових і трудо-
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вих ресурсів, створюючи передумови для зайня-
тості населення (в тому числі мігрантів);

5) науково-технічна революція (НТР). Науково-
технічний розвиток сприяє впровадженню інно-
вацій та трансферу технологій, створює переду-
мови для зміни кон’юнктури національних і ре-
гіональних ринків робочої сили, чинить позитив-
ний вплив на розвиток сучасної інфраструктури, 
а отже, змінює вектор на інтенсивність міжнарод-
них економічних відносин, зокрема в частині фор-
мування та використання людського потенціалу;

6) інформаційно-телекомунікаційна революція (ІТР). 
Розвиток сфери інформації та телекомунікацій 
стає одним із факторів глобального економічного 
лідерства, оскільки формує сучасну інфраструк-
туру міжнародних економічних відносин, забез-
печує динамічність економічних процесів і вірту-
алізує простір їх перебігу. В цих умовах міграція 
людських ресурсів, з одного боку, підтримується 
посиленням комунікативних зв’язків у межах мі-
граційних мереж і в процесі здійснення міграцій-
них переміщень, а з іншого – отримує інструмен-
тарій технічної підтримки здійснення грошових 
переказів

Тальяпетра С. вказує: «Світ буде проходити через 
період глибоких змін протягом наступного десятиліття, 
зокрема, конвергенцію геоекономічного, геополітичного 
й енергетичного тиску для зміни міжнародного порядку. 
Ця хвиля змін буде особливо впливати на укрупнений Се-
редземноморський регіон, тоді як його північна частина 
стикається з безпрецедентною кризою державного боргу, 
а його південна частина переживає політичний перехід, 
який змінює геополітичну рівновагу в регіоні, але чиї дов-
гострокові перспективи значною мірою не визначені» [16, 
с. 75]. В цьому контексті слід вказати на процеси конвер-
генції регіональної політики ЄС з політиками країн Пів-
нічної Африки, зокрема в частині укладання дво- та бага-
тосторонніх угод щодо попередження нелегальної міграції 
в регіоні. Це можна розцінити як міжрегіональну взаємо-
дію з метою управління міграціями людських ресурсів із 
точки зору забезпечення оптимальності їх переміщення, 
а також зниження геоекономічних, геополітичних та інших 
ризиків, до яких можна віднести і загрозу терористичних 
актів і міжетнічні конфлікти.

Таким чином, бурхливі глобалізаційні перетворення 
та регіональні економічні інтеграції, які відбуваються у сві-
ті протягом останнього століття, справляють визначальний 
вплив на розвиток міжнародних економічних відносин, по-
силюючи значення міжнародної міграції людських ресурсів 
як інструменту їх перерозподілу у світовому господарстві. 

Відповідне посилення інтеграційних процесів обумо-
вили інтенсифікацію і міграційних процесів, які на сьогодні 
в умовах ускладнення соціально-економічних умов життя 
населення, постконфліктного стану окремих країн і регіо-
нів, численних гуманітарних проблем, є засобом порятун-
ку для людей, піднесення рівня їх життя та захисту життя 
і здоров’я мігрантів і їх сімей. Так, відповідно до даних Звіту 
ООН «Міжнародна міграція у 2015 р.: основні показники» 
(International Migration Report 2015: Highlights) кількість 
міжнародних мігрантів у всьому світі продовжує зростати 

швидкими темпами та протягом останніх п’ятнадцяти ро-
ків сягає 244 млн осіб в 2015 році порівняно з 222 млн осіб 
в 2010 році і 173 млн осіб в 2000 році [13]. 

Як вказано у Звіті ООН «Перспективи глобально-
го розвитку 2017 року: Міжнародна міграція в зміню-
ваному світі» (Perspectives on Global Development 2017: 
International Migration In A Shifting World) «частка людей, 
які живуть за межами своїх країн народження, збільшилася 
в останні 20 років – з 2,7 % світового населення в 1995 р. до 
3,3 % в 2015 р. <…>. У той час як загальний відсоток мігран-
тів із країн, що розвиваються, у світі зросла лише з 79 % до 
80 % протягом останніх двох десятиліть, частка мігрантів 
до країн з високим рівнем доходів збільшилася з 36 % до 
51 %» [14]. 

«В умовах глобалізації світової економіки міжнарод-
ні міграції досягли безпрецедентних масштабів, – зазначає 
О. А. Малиновська. – Вони належать до найбільш вагомих 
факторів розвитку людства, спричиняючи кардинальні 
економічні, політичні й соціальні зміни» [8, с. 5]. На дум-
ку І. В. Івахнюк, «Міграція об’єктивно перетворилася на 
структурний елемент глобальної економіки, доповнивши 
притаманну глобалізації взаємозалежність держав новою 
формою взаємозалежності – міграційною» [5, с. 39]. 

Формування сучасної карти міграційних переміщень 
населення у країнах і регіонах світу відбувається під дією ге-
оекономічних трансформацій, які полягають у формуванні 
багатополюсного економічного простору, де, з одного боку, 
відбуваються процеси дезінтеграції, зокрема в Європі, з ін-
шого – посилюються процеси регіональної інтеграції в ін-
ших частинах світу (Латинська Америка, Південно-Східна 
Азія, Африка), зміщуючи акценти економічного розвитку 
та трансформуючи характер та інтенсивність використан-
ня економічних ресурсів країн і регіонів, моделюючи фі-
нансові, людські й інформаційні потоки. 

Зокрема, на думку А. Ф. Констант та К. Ф. Циммер-
манна [10], «мобільність робочої сили є економічно вигід-
ною, оскільки забезпечує оптимальне розміщення ресур-
сів, тим самим генеруючи вищу та кращу продуктивність 
і більший добробут» [10, с. 4].

Водночас глобальні проблеми людства, спровоковані 
посиленням геополітичної нестабільності та боротьбою за 
світове лідерство, інтенсифікацією нарощення та викорис-
тання виробничих потужностей, обумовлюють зростання 
чисельності мігрантів (в тому числі нелегальних) до роз-
винених країн світу, а відповідне негативне ставлення до 
мігрантів у приймаючих суспільствах посилюється еконо-
мічними проблемами, соціальною напругою та ризиками 
національно-етнічних конфліктів і подальших терористич-
них загроз.

Країни, що долучаються до процесів міжнародної 
міграції людських ресурсів, як правило, мають протилежні 
інтереси, що пов’язано з наявними національними страте-
гіями, що класично орієнтовані на дотримання державного 
суверенітету та підтримку індивідуальної конкурентоспро-
можності країни на світових ринках. Це пов’язано з еконо-
мічними вигодами, отриманими або втраченими такими 
країнам у процесі переміщення людських ресурсів. Так, 
країни призначення мігрантів переважно, якщо і прагнуть 
отримати доступ до більш дешевої робочої сили мігран-
тів, зважаючи на свою неготовність до їх значної кількос-
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ті, можуть мати потребу встановлення обмежень на число 
іммігрантів у країну. Крім того, часто країна призначення 
під час формування стримувальної міграційної політики 
та встановлення величини оптимальних імміграційних 
квот не враховує статево-вікову й освітньо-професійну 
структуру міграції людських ресурсів, а також соціально-
економічний стан країн походження мігрантів і їх інсти-
туційне середовище. В результаті діюча національна мі-
граційна політика не є ефективною з точки зору її відпо-
відності кон’юнктурі та потребам ринку праці, векторам 
демографічної політики, а також інших політик, зокрема, 
мовно-етнічної та політики безпеки.

У той же час країна походження мігрантів прагне 
збільшити їх чисельність у випадку їх надлишку на націо-
нальному ринку робочої сили (наприклад, при зростанні 
безробіття, диспропорціях у структурі попиту та пропози-
ції робочої сили, а також значних витратах, пов’язаних зі 
структурним безробіттям). З іншого боку, навіть у випадку 
тимчасового надлишку робочої сили в країні, проблеми 
демографічного характеру змушують уряди формувати мі-
граційну політику, базуючись на стримуванні відтоку люд-
ських ресурсів із країни у зв’язку зі зростанням потреби 
природного відтворення населення країни (у випадку три-
валих демографічних криз).

Однак із посиленням інтеграційних процесів у світі 
(ми враховуємо тенденції дезінтеграції, які на сьогодні від-
буваються у Європі та Північній Америці, зважаючи на утво-
рення регіональних угруповань країн у Південно-Східній 
Азії, Латинській Америці, Африці) актуальності набуває 
абстрагування від особливостей індивідуальних державних 
міграційних політик у зв’язку з їх виходом на рівень регіо-
нальний. Зокрема, формування спільної політики щодо руху 
людських ресурсів у середині інтеграційних угруповань є од-
ним зі щаблів поглиблення регіональної інтеграції та опти-
мізації руху економічних факторів в умовах геоекономічних 
трансформацій. Водночас значне розшарування країн різних 
регіонів світу вимагає декомпозиції аналізу й особливостей 
міграційних переміщень людських ресурсів. 

Так, нові індустріальні країни (Сінгапур, Гонконг, 
Малайзія, Індія, Бразилія, Південна Корея, Мексика, Ту-
реччина та інші), відповідно до власної геоекономічної 

стратегії, характеризуються орієнтацією на індустріаль-
ний розвиток, заснований на активному впровадженні ін-
новацій. При цьому рівень людського розвитку цих країн 
достатньо різний, що пов’язано зі значними варіаціями 
освітньо-професійного рівня, рівнем демократизації сус-
пільства, місцем у міжнародному поділі праці та структурі 
економік країн.

За показником ВВП на душу населення Макао та 
Сінгапур знаходяться на 3 та 10 місцях у світі [11], за номі-
нальним ВВП – Індія, Бразилія, Південна Корея та Мексика 
посіли 7, 9, 11 та 15 місця. У той же час до 15 країн-лідерів 
за індексом людського розвитку потрапили лише Сінгапур  
(6 місце) та Гонконг (12 місце) [12].

Країни-експортери нафти, в цілому маючи низький 
рівень розвитку людського потенціалу при найвищих по-
казниках ВВП на душу населення, є одними з найбільш при-
ймаючих мігрантів суспільств у світі. Зокрема, до країн із 
найбільшою питомою вагою іммігрантів у загальній чисель-
ності населення відносяться ОАЕ (83,7 %), Катар (73,8 %), 
Кувейт (60,2 %), Бахрейн (54,7 %), Бруней (49,3 %) [17]. При 
цьому дисбаланси галузевої структури таких економік ви-
кликають і диспропорції у професійно-освітньому рівні та 
спеціалізації трудових ресурсів, які тяжіють до цих країн.

З іншого боку, інтеграційні процеси на сьогодні 
охоплюють і найменш розвинені аграрні країни (Африку 
та Азію). Їх рівень економічного розвитку є надзвичайно 
низьким, що обумовлює і низький рівень життя населен-
ня цих країнах. Потенційно такі країни є донорами люд-
ських ресурсів (країнами походження мігрантів). Однак 
на практиці населення вказаних країн не має значних еко-
номічних можливостей мігрувати або ж їх рух часто обме-
жений у зв’язку з недоліками інституційного середовища, 
військово-політичною нестабільністю тощо (про це свід-
чать і результати проведених раніше нами досліджень з пи-
тань міграції біженців [9]). Тому міграція людських ресур-
сів з цих країн характеризується переважно регіональним 
характером.

Базуючись на напрямах геоекономіки, які сформу-
льовані Л. О. Кібальник, визначено основні напрями дослі-
дження міжнародної міграції людських ресурсів у контек-
сті геоекономічних трансформацій (табл. 1).

Таблиця 1

Сформульовані напрями дослідження міжнародної міграції людських ресурсів у контексті геоекономічних трансформацій

Напрями геоекономіки (за Л. О. Кібальник [7, с. 24]) Напрями дослідження міжнародної міграції людських ресурсів 
у контексті геоекономічних трансформацій

1 2

«специфіка сучасного світового поділу праці та визначення  
-в ньому місця окремих держав та інших суб’єктів»

визначення впливу регіонального та країнового поділу праці 
на соціально-економічну стратифікацію мігрантів

«нова структурованість світового простору та зміни економіч-
них і політичних центрів впливу на геоекономічний розвиток»

окреслення особливостей міграційних потоків відповідно до 
структури світового простору та компаративний аналіз регіо-
нальних міграційних потоків

«зміщення акцентів у бік економічної влади на противагу 
військово-політичній і виникнення нових геоекономічних 
конфліктів»

вивчення стану міграції біженців як геоекономічного ризику 
на постконфліктних територіях

«розробка нової політики та економічної стратегії підвищення 
конкурентоспроможності держав в умовах глобалізації»

розробка моделі й основних концептуальних засад регіональ-
ної міграційної політики в контексті підвищення конкуренто-
спроможності інтеграційних об’єднань
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В цілому ж децентралізація світового економічного 
розвитку, на нашу думку, сприяє загальному зростанню сві-
тової економіки шляхом укріплення та більш продуктив-
ного використання економічного потенціалу країн у межах 
регіональних інтеграційних угруповань, що досягається, 
зокрема, через інтенсифікацію зовнішньоекономічних від-
носин і сприяє формуванню конкурентного середовища 
серед країн, рівень розвитку яких є відносно рівномірним 
саме в межах їх регіону.

Висновок. Глобальні зміни у соціально-економічній 
сфері зумовлюють посилення міграцій, ускладнення їх 
причинно-наслідкових зв’язків, що вимагає перегляду 
теоретико-методологічних положень та інструментарію 
дослідження міжнародної міграції. 

В цьому контексті регіональна міграційна політика 
може посилити позитивний вплив міграції на розвиток ре-
гіону, а іммігранти всіх категорій є потенційним людським 
потенціалом регіону – економічним ресурсом, який набу-
ває стратегічного значення в умовах геоекономічних транс-
формацій. При цьому декомпозиція регіональної міграцій-
ної політики та її орієнтація на різні стратифікаційні групи 
мігрантів створюють базис раціонального використання 
людських ресурсів регіону або інтеграційного об’єднання в 
межах регіональних геоекономічних стратегій.

Перспективами подальших досліджень є удоскона-
лення теоретично-методологічного базису дослідження 
проблем міжнародної міграції на основі використання ін-
ституційного підходу. Це сприятиме упорядкуванню під-
ходів до дослідження факторів формування міграційної 
мотивації, дозволить удосконалити розуміння фактичних 
і потенційних міграційних потоків як об’єкта управління 
міграційними процесами й уточнити положення діючої мі-
граційної політики.
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