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У статті розглянуто основні тенденції роз-
витку процесів геоекономічних трансфор-
мацій та їхній вплив на міжнародну міграцію. 
Визначено першопричини даного процесу та 
його подальший розвиток. Розкрито особли-
вості країн за групами в процесах міжнарод-
ної міграції, досліджено країниінфестатори 
та країниконтамінанти. Виділено дві групи 
країн за характером їхнього впливу на ситу-
ацію з міграцією на міжнародному просторі. 
Проаналізовано основні міграційні пари та їх 
відносини щодо міграції робочої сили. Визна-
чено тенденції розвитку міграції людських 
ресурсів за регіонам. Досліджено вплив осно-
вних чинників економічного розвитку країн 
на процеси внутрішньої та зовнішньої мігра-
ції та розподілено їх на чинники «притягу-
вання» та «відштовхування». Зазначено 
залежність розвитку міграційних процесів 
від структури світової економічної системи 
та надано рекомендації щодо подальшого 
розвитку міграційної політики регіонів. 
ключові слова: міграція, геоекономічна 
трансформація, людські ресурси, робоча 
сила, глобалізація, міжнародна міграція, 
міграційна політика.

В статье рассмотрены основные тенден-
ции развития процессов геоэкономических 

трансформаций и их влияние на междуна-
родную миграцию. Определены первопри-
чины данного процесса и его дальнейшее 
развитие. Раскрыты особенности стран 
по группам в процессах международной 
миграции, исследованы страныинфеста-
торы и страныконтаминанты. Выделены 
две группы стран по характеру их влияния 
на ситуацию с миграцией на международ-
ной арене. Проанализированы основные 
миграционные пары и их связи касательно 
миграции рабочей силы. Определены тен-
денции развития миграции человеческих 
ресурсов по регионам. Исследовано влияние 
основных факторов экономического разви-
тия стран на процессы внутренней и внеш-
ней миграции, которые распределены на 
факторы «притягивания» и «отталкива-
ния». Указано на зависимость развития 
миграционных процессов от структуры 
мировой экономической системы и даны 
рекомендации касательно дальней-
шего развития миграционной политики  
регионов.
ключевые слова: миграция, геоэкономиче-
ская трансформация, человеческие ресурсы, 
рабочая сила, глобализация, международная 
миграция, миграционная политика.

The article discusses the main trends in the development of processes of geoeconomic transformations and their impact on international migration. Nowa-
days, the development of international economic relations is under the influence of globalization of the world economy, with independent states becoming 
not only active participants in the international arena, but also fighting for geopolitical domination. This struggle influences on the problem of international 
migration, so it begins to grow even more acute. The problem of free migration is dangerous for governments, both politically and socially. The geo
economic transformations taking place in the world today are linked to globalization and have a significant impact on the redistribution of mobile economic 
resources, in particular financial, labor and information. It is manpower that is the main factor for the country's development. First of all, it deals with the root 
causes of this process and its further development. The features of countries by groups in the processes of international migration are disclosed, the coun-
tries of interest and contaminants are investigated. Two groups of countries are distinguished by the nature of their influence on the situation with migration 
in the international arena. There are the main migration pairs and their relationships regarding labor migration in the article. Trends in the development of 
migration of human resources by region are identified. The influence of the main factors of economic development of countries on the processes of internal 
and external migration is studied; factors are also distributed on the factors of “attraction” and “repulsion”. It indicates the dependence of the development 
of migration processes on the structure of the world economic system and provides recommendations on the further development of the migration policy of 
the regions. The article deal with modern trends in international labor migration, namely the areas of labor migration, the scale departure of migrant workers 
in different countries, outlines the reasons for these trends. Characterized and studied unregulated migration, its causes and consequences. The article is 
devoted to modern factors which have an affect on the state migration policy, consequences and effects of migration processes in modern world.
Key words: migration, geoeconomic transformation, human resources, labor, globalization, international migration, migration policy.

міГраціЯ лЮдськиХ ресурсів в умоваХ  
Геоекономічної трансФормації
MIGRATION OF HUMAN RESOURCES IN THE MINDS  
OF GEOECONOMIC TRANSFORMATION

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвиток міжнародних економічних відносин від-
бувається під впливом глобалізації світового гос-
подарства, при цьому незалежні держави стають 
не просто активними учасниками на міжнародній 
арені, а й борються за геополітичне домінування. 
Під впливом цієї боротьби проблема міжнародної 
міграції починає розвиватися ще гостріше. Про-
блема вільної міграції є небезпечною для урядів 
як у політичному, так і в соціальному аспекті.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню геоекономічних трансформацій, які 
сьогодні відбуваються у глобалізованому світі, 
та проблемі міграції присвятили свій науковий 
пошук Н.Р. Алієва, Г.Ф. Бойко, А.С. Гальчинський, 
Н.М. Грущинська, В.А. Дергачов, М.Н. Дудін, 

І.В. Івахнюк, Л.О. Кібальнік, А.Ф. Констант, 
Н.Є. Скрипник, С. Тальяпетра, А.С. Філіпенко, 
К.Ф. Циммерманн, К.В. Шиманська та ін. Кожен із 
науковців зробив вагомий внесок у дослідження 
даної проблеми, однак щороку з урахуванням сві-
тових та національних тенденцій ситуація з мігра-
цією людських ресурсів змінюється.

Постановка завдання. Багатство країни 
визначається через наявність достатньої кіль-
кості природних ресурсів, а ефективність їх вико-
ристання визначає спроможність країни або регі-
ону конкурувати на глобальних ринках товарів 
і послуг, інтегруватися у систему міжнародних 
економічних зв’язків і забезпечувати стабільність 
економічного розвитку. Геоекономічні трансфор-
мації, які відбуваються сьогодні у світі, пов’язані 
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з глобалізаційними перетвореннями та значно 
впливають на перерозподіл мобільних економіч-
них ресурсів, зокрема фінансових, трудових та 
інформаційних. Саме трудові ресурси є основним 
чинником розвитку країни. Метою дослідження є 
вплив геоекономічних трансформацій на сучасні 
тенденції міжнародної міграції як інструмент роз-
витку світового ресурсного потенціалу.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізаційним процесам, що протікають на 
сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, 
притаманна трансформація інституційного сере-
довища, яка полягає у зменшенні значення органів 
державної влади, при цьому формуються наднаці-
ональні органи управління в межах інтеграційних 
угруповань, а також посилюється роль міжнарод-
них інститутів та організацій у регулюванні проце-
сів міжнародних економічних відносин. Зокрема, 
М. Дудін указує: «Практично всі держави тією чи 
іншою мірою схильні до процесу переходу частини 
функцій на більш високий ієрархічний рівень до 
міжнародно-регіональних або світових організацій 
і транснаціональних корпорацій, що значно змі-
нює функції держав і регіональних громад, у між-
народних відносинах як самостійні суб’єкти поряд 
з окремими державами почали виступати пооди-
нокі регіональні об’єднання і регіональні громади 
окремих держав» [1, с. 35].

Із розвитком глобалізаційного процесу та акти-
візацією країн на міжнародній арені з’являються 
нові суб’єкти на міжнародному просторі. При цьому 
ці суб’єкти виступають також суб’єктами регулю-

вання міграційних процесів, це відбувається як на 
глобальному рівні, так і на регіональному (рівні 
окремих інтеграційних угруповань). З іншого боку, 
сама поява інтеграційних угруповань як суб’єкта 
міжнародних економічних відносин зі специфіч-
ним інституційним середовищем сприяє активіза-
ції міграцій людських ресурсів як чинника еконо-
мічного розвитку та геоекономічного домінування. 
У цілому такі суб’єктні трансформації чинять вплив 
на розвиток процесів міграції людських ресурсів.

Беручи до уваги особливості та тенденції окре-
мих країн щодо впливу на них геоекономічної транс-
формації та впливу даного процесу на країни, що 
знаходяться в рамках регіональних інтеграційних 
об’єднань, Л.О. Кібальник виділила дві групи: кра-
їни-інфестатори та країни-контамінанти [2, с. 20].

Цілком погоджуючись з указаною вченою дум-
кою, даний підхід розвинено з погляду участі країн 
у процесах міжнародної міграції людських ресур-
сів. Відповідні риси вказаних країн ідентифіковано 
та описано в табл. 1.

Нині стрімке економічне зростання демонстру-
ють регіони Європи та Центральної Азії, а також 
Східної Азії та Тихоокеанського регіону (пере-
важно за рахунок країн із високим рівнем доходу), 
Північної Америки.

Окремо слід сказати про Європейський Союз 
(ЄС), зростання якого слід розглядати окремо від 
географічного регіону його приналежності виходячи 
зі складності даного інтеграційного об’єднання та 
його значення на світових ринках товарів, послуг 
та капіталів. ЄС у цілому демонструє останні п’ять-

Таблиця 1 
відмінні риси країн групи у сфері участі в процесах міжнародної міграції людських ресурсів

Групи країн та їх відмінні риси відмінні риси групи у сфері участі в процесах 
міжнародної міграціїГрупа країн відмінні риси країн групи

Країни-
інфестатори

1. Мають можливість коригувати динаміку еко-
номічної активності за рахунок інших країн, не 
витрачаючи власні ресурси. 
2. Забезпечують процвітання власної еконо-
міки завдяки регулюванню тих чи інших пара-
метрів країн-контамінантів.
3. Є лідерами в галузях інформаційної сфери 
та технологій постіндустріальної сфери. 
4. В умовах відкритості економік країн-конта-
мінантів досить легко знаходять ринок збуту 
товарів, які в інших умовах загрожували б 
останнім кризою перевиробництва.

1. Орієнтовані на провадження політики залу-
чення мігрантів із високим рівнем кваліфікації, орі-
єнтуючись на побудову економіки знань. 
2. Можуть виступати як країнами – донорами люд-
ських ресурсів (переважно в інші країни-інфес-
татори), так і країнами-реципієнтами (як з інших 
країн-інфестаторів, так і країн-контамінантів). 
3. Характеризуються високим рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів.
4. Незначна кількість вимушених емігрантів поряд 
зі значною кількістю біженців та шукачів притулку. 
5. Посилена антиімміграційна полеміка.

Країни-
контамінанти

1. Змушені підпорядковуватися спільним та 
виключним компетенціям головуючих акторів 
міжнародного ринку. 
2. Мають загрозу зниження конкурентоспро-
можності національної економіки, обмеження 
присутності на міжнародних ринках, погіршення 
інвестиційного клімату, деградації екологічної 
ситуації. 3. Відокремлені від країн-інфестаторів 
технологічною та інституційною завісою та не 
мають можливості створити свій сектор висо-
ких технологій та інституційних бар’єрів. 

1. Змушені підпорядковуватися спільним та 
виключним компетенціям головуючих акторів між-
народного ринку. 
2. Мають загрозу зниження конкурентоспромож-
ності національної економіки, обмеження присут-
ності на міжнародних ринках, погіршення інвести-
ційного клімату, деградації екологічної ситуації. 
3. Відокремлені від країн-інфестаторів технологіч-
ною та інституційною завісою та не мають можли-
вості створити свій сектор високих технологій та 
інституційних бар’єрів.

Джерело: складено за даними [2, с. 20]
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шість років відносне призупинення темпів еконо-
мічного зростання [3, c. 113].

Узагальнюючи викладене вище, слід визна-
чити тенденції геоекономічних трансформацій та 
їх вплив на процеси міжнародної міграції:

1) формування багатополюсного геоекономіч-
ного простору, у якому центри економічного роз-
витку (полюси) шляхом посилення економічного 
впливу на периферійні країни досягають і геопо-
літичного впливу. При цьому центри економічного 
розвитку стають і центрами регіональної економіч-
ної інтеграції;

2) лідерство розвинених країн світу за показни-
ками ВВП на душу населення та їх переважання 
у рейтингу за абсолютними показниками ВВП 
поряд із посиленням позицій нових індустріальних 
країн, а також лідерство країн, які розвиваються, 
та наймеш розвинених країн світу за темпами еко-
номічного зростання (темпами приросту ВВП);

3) найвищі показники людського розвитку та 
розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій 
у розвинених країнах світу;

4) посилення процесів дезінтеграції у Північній 
Америці та Європі на тлі інтенсифікації інтеграцій-
них процесів в інших регіонах світу, зокрема Латин-
ській Америці, Африці та Південно-Східній Азії;

5) трансформація векторів геоекономічних 
стратегій країн виходячи з геоекономічних інтере-
сів регіональних об’єднань, до яких вони входять, 
що зумовлює потребу врахування особливостей 
інституційного середовища кожного інтеграційного 
об’єднання в ході дослідження економічних явищ 
та процесів.

Ідентифіковані вище проблеми та тенденції гео-
економічних трансформацій дають змогу окрес-
лити їхній вплив на процеси міжнародної міграції 
людських ресурсів між центрами економічного 
розвитку в країнах та регіонах світу, зокрема виді-
лено [4, c. 44]:

1) Країни, які можна назвати лідерами еконо-
мічного розвитку, які є самостійними у формуванні 
своєї геоекономічної стратегії та реалізації влас-
них геоекономічних інтересів:

– орієнтовані на провадження політики залу-
чення мігрантів із високим рівнем кваліфікації;

– виступають як країнами – донорами люд-
ських ресурсів, так і країнами-реципієнтами;

– характеризуються високим рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів;

– відрізняються незначною кількістю вимуше-
них емігрантів поряд зі значною кількістю біженців 
та шукачів притулку з інших країн.

2) Країни, які можна назвати периферійними 
з погляду економічного розвитку, їх значення 
в міжнародних економічних відносинах та не є 
самостійними у формуванні й реалізації своєї гео-
економічної стратегії:

– орієнтовані на провадження політики екс-
порту мігрантів для максимізації фінансових вигід 
країни;

– виступають як країнами – донорами люд-
ських ресурсів, так і країнами-реципієнтами;

– характеризуються низьким рівнем розвитку 
інституційного середовища регулювання міграцій-
них процесів;

– відрізняються значною кількістю вимушених 
мігрантів (переважно постконфліктних), які цирку-
люють між країнами-контамінантами одного регі-
ону в пошуках притулку.

Для того щоб установити актуальні тенден-
ції у сфері міжнародної міграції, проаналізовано 
офіційні дані міжнародних організацій, таких як 
Міжнародна організація міграції та Світовий банк 
(табл. 2).

Окрім того, у результаті геоекономічних транс-
формацій, як зазначає І.В. Івахнюк, «колишня кра-
їна – експортер робочої сили може перетворитися 
на чистого імпортера трудових ресурсів» [7, с. 41]. 
Вона, зокрема, наводить приклади таких країн, 
як: 1) Італія, Португалія, Іспанія, Греція (Європа); 
2) Сінгапур, Малайзія, Гонконг, Тайвань, Південна 
Корея (Азія); 3) Аргентина, Венесуела, Чилі (Пів-
денна Америка) [8, c. 58].

Характери, обсяг та можливості використання 
ресурсів залежать від особливостей країни або 
регіону, а також так званих чинників «відштовху-
вання» та «притягування» (соціальне забезпе-
чення, економічний розвиток, рівень корупції, полі-
тична ситуація тощо). Також важливе місце слід 
відвести інституційному забезпеченню суб’єкта 
оцінювання [9, c. 23].

Отже, геоекономічні трансформації виявля-
ються й у трансформації галузевої структури еко-
номіки світу в цілому та окремих регіонів і країн 
зокрема. Так, надлишкова пропозиція робочої 
сили в одній країні (регіоні) не означає її гармо-
нійне переміщення на ринки праці інших країн 
(регіонів). Окрім того, стрімке поповнення складу 
робочої сили за рахунок демографічного приросту 
населення відбувається переважно в аграрних 
країнах, які розвиваються. І якщо сільське гос-
подарство, яке використовує некваліфіковану 
робочу силу, не може забезпечити відповідну кіль-
кість робочих місць, така робоча сила переміщу-
ється на інший ринок праці, однак це може бути 
індустріально-аграрна, індустріальна або постін-
дустріальна країна, що означає проблеми інтегра-
ції мігранта, який є носієм робочої сили, у такий 
ринок працi [10, c. 126]. З іншого боку, галузева 
структура зайнятості та робочих місць у приймаю-
чій країні часто зумовлює потребу отримання ква-
ліфікації або перекваліфікації, що змінює також 
освітньо-професійний рівень мігрантів, а отже, 
впливає і на їх стратифікаційний поділ та можли-
вості отримання економічних вигід.
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висновки з проведеного дослідження. У кон-
тексті глобальної геоекономічної трансформації 
міграційна політика може посилити позитивний 
вплив міграції на розвиток світового простору, 
а іммігранти всіх категорій є потенційним людським 
потенціалом міжнародних відносин – економічним 
ресурсом, який набуває стратегічного значення 
в умовах геоекономічних трансформацій. При цьому 
декомпозиція міграційної політики та її орієнтація 
на різні стратифікаційні групи мігрантів створюють 
базис раціонального використання людських ресур-
сів регіону або інтеграційного об’єднання в межах 
регіональних геоекономічних стратегій.
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