УДК 399.9:331.55

JEL: F52, О15

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ
ВПЛИВУ ЗМІН У МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН1
Росохата А.С.,
к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу,
Сумський державний університет, м. Суми
a.rosokhata@kmm.sumdu.edu.ua
Сагер Л.Ю.,
к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу,
Сумський державний університет, м. Суми
l.sager@kmm.sumdu.edu.ua
Одним із найбільш вагомих факторів впливу на економічну безпеку країни є циркуляція трудових
ресурсів, особливо за умови постійного зростання обсягів, векторів та форм міграції. Даний вплив може
бути як позитивним, так і негативним для національного добробуту окремої країни, так і економіки світу
в цілому. Відповідно масштабність проблеми зумовлює актуальність і необхідність здійснення досліджень
задля розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки.
Метою статті є дослідження основних факторів та напрямів впливу, які здійснюють міграційні
процеси висококваліфікованих фахівців на економічний та інноваційний розвиток країн.
У статті були застосовані аналітичні методи, які були показані графічним методом аналізу тенденцій
та описовим підходом. Також було використано порівняльний аналіз, структурний аналіз класифікаційних
ознак, що дозволяють досягти мети дослідження міграційного впливу на різні сфери управління країною.
Застосовувані методи дозволяють досягти поставленої мети.
Згруповано основні показники впливу міграційних процесів на країни відправлення (країни-донори) та
країни, що виїжджають (країни-одержувачі) з точки зору економічної та інноваційної складової. Аналіз
представляє результати в якісному та кількісному відношенні.
Ключові слова: міграція, економічна безпека, інноваційний розвиток, економічний розвиток.
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ВСТУП
Глобалізаційні процеси диктують необхідність вивчення та модифікації підходів до
ролі і місця інститутів громадянського суспільства у сфері регулювання процесів праці
та зайнятості населення, розвитку інфраструктури загальнонаціонального та
регіональних ринків праці. Процеси зайнятості обумовлюють постійне зростання
показників світової міграції, та перерозподілу трудових ресурсів як на глобальному,
так і національних, регіональних ринках праці. Основними фактори, що на
сьогоднішній день впливають на переосмислення підходів до міграційних процесів
виступає науково-технічний прогрес, світова кон’юнктура, постійна зміна
спеціалізації ринків, зміни у структурі соціально-трудового потенціалу, а також
геополітичні та геокультурні процеси [1]. Так, новий підхід до міжнародної
інтернаціоналізації стає актуальним питанням для розгляду політиками, науковцями і
практиками.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У ході роботи були досліджені основні показники, що впливають на
макроекономічну стабільність, маркетингові фактори конкурентних переваг країни,
[2-4], роль та вплив економічної свободи на макроекономічну стабільність [5]. Автори
Васильєва Т., Кузьменко О., Боженко В., та Колотіліна О., Захаркіна Л.,
Мирошниченко Ю., Смоленніков Д., Похилько С. [6, 7] довели, що динаміка
біфуркаційних перетворень у перехідній економіці вплинула на темп інноваційного
1

Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науководослідної роботи № 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне
моделювання та прогнозування»
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розвитку та результативність національної економічної безпеки. Прогнозування
найбільш очевидних показників втрати інтелектуальної спроможності країни на основі
аналізу соціально-економічного впливу інтелектуального потенціалу молоді на
економічний та людський розвиток зроблено у роботах Прийма С. та ін. [8], Міщук Х.
та ін. [9], Коцевої Д. [10], Гренчикової А. та ін. [11], Петрушенко Ю. та ін. [12],
Швіндіної Г. [13].
Важливість цінностей молодих працівників, дослідження трудової міграції
викладені в роботах Тітко І. [14], Романської О. [15], Джоемаді Ф. Р. [16].
Крім того, Білан Ю. та ін. [17], проаналізували рівень довіри між бізнесом та
урядом як показник, який впливає на економічний та інноваційний розвиток країни. У
дослідженнях Сигиди Л.О. [35, 36],, Нагорного Є.І. [35], Чигрин О.Ю., Пімоненко Т.В.,
Люльова О.В. [40] проаналізовано окремі аспекти інноваційного розвитку,
інноваційної активності, які являються одними із кючових елементів економічної
безпеки країни.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є дослідження основних факторів та напрямів впливу, які здійснюють
міграційні процеси висококваліфікованих фахівців на економічний та інноваційний
розвиток країн.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Існує безліч видів і форм міграцій. Міграційні процеси за своєю суттю підлягають
класифікації за значною низкою факторів. Загальновизнаною класифікацією міграції є
розподіл за якісною ознакою, а саме міграційних рух відбувається з країни, що
розглядається чи в неї, відповідно до цього розділяють іміграція та еміграція. У
більшості випадків міграцію поділяють на внутрішню та зовнішню за ознакою
перетину державного кордону. Окрім того, існує розподіл за видами та типами
міграція за такими ознаками як: відстань, тривалість, характер організації, мета,
причини, масштаб, і т.п. Стивен Кастлес, директор Центру вивчення проблем біженців
Оксфордського університету серед усієї кількості мігрантів виділяє таку групу як
висококваліфіковані бізнес-мігранти [22]. Це є висококласні менеджери,
адміністратори, спеціалісти, техніки й ті, хто переміщується в межах внутрішніх
ринків праці міжнаціональних корпорацій і організацій або ж ті, хто шукає роботу
через міжнародні ринки праці. Ця група мігрантів є затребуваною у більшості країн,
що обумовлює пропозиції щодо спеціальних програм за типом «Висококваліфіковані
і бізнес-мігранти» [23].
Так, порівюючи висококваліфіковані трудові кадри у міграційних процесам із
іншими видами слід наголосити, що дана група має певні особливі характеристики, а
саме:
− дані мігранти у більшості випадків мають вищу освіту та спрямовані на навчання
в подальшому;
− у більшості випадків мігранти спрямовані на те, щоб назавжди залишати країну донора без планів повернутися;
− мігранти є затребувані як у країн-донорів, так і в країнах реципієнтів;
− даний вид мігрантів повністю дотримуються міграційного законодавства та є
відповідальними громадянами;
− часто вони мігрують разом із родинами
− даний вид міграції обумовлено особливими причинами, де люди шукають не
лише вищої заробітної плати, а і у загальному баченні кращого рівня життя та безпеки.
Розглядати окремі види міграції та їх вплив на економіку та інновації неможливо
без розуміння загальної структури міграційних процесів. Так, згідно із World Migration
Report 2020 Міжнародної організації з міграції кількість міжнародних мігрантів у світі
в 2019 році: 272 мільйони (3,5% світового населення) та 74% усіх міжнародних
мігрантів були працездатними (20–64 роки) [24].
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Розглянувши кількість мігрантів за останні роки згідно із поділом на частини світу
(рис. 1), що надає United Nations Department of Economic and Social Affairs, можна
сказати, що у середньому кожен 10 європеєць є мігрантом, і Україна у цьому не є
винятком [25].

Рисунок 1 - Міжнародні мігранти у відсотках від загальної кількості населення за
основною територією призначення [25]
Україна є найбільшою країною Європи за площею, так, будь-які зміни в
абсолютних значеннях показників міграції в Україні одразу відображаються в розрізі
аналізу усіх країн Європи. З огляду на пострадянський простір Україна, подібно до
інших держав, характеризується низьким рівнем конкурентоспроможності продукції,
недостатнім обсягом інвестицій, низьким рівнем залучення економіки до
міжнародного поділу праці, дешевою робочою силою. Незважаючи на те, що показник
кількості мігруючих українців має тенденцію до спаду (рис. 2), за даними Department
of Economic and Social Affairs Population of United Nations Україна входить до
світового Топ 20 країн, населення якої мігрує. Так, наприклад, у 2019 р. кількість таких
громадян України становила 5,9 млн осіб. Цікавим є той факт, що поряд з Україною у
цьому переліку опинились такі країни, як Великобританія, Німеччина, США, Польща,
Італія, для яких Україна являється донором трудових мігрантів.
Так, у 2019 році Україна посіла 8 місце за абсолютним показником країн-донорів
мігрантів (Рис. 2) [25]. Але якщо детальніше проаналізувати цей графік, то слід
сказати, що більшість країн, які передують Україні значно більші за нею і за площею і
за кількістю населення (Індія, Мексика, Китай, Росія, Пакистан), Бангладеш, менший
за площею, але загальна кількість населення все одно більше населення України
(перевищує більше ніж втричі), лише Сирія менша України за площею і населенням.
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Рисунок 2 - Двадцять країн чи районів походження з найбільшим населенням
диіаспор (мільйони) [25].
Але очевидно, що такий стрімкий стрибок у кількості емігрантів обумовлений
складною геополітичною ситуацією та загостренням військового конфлікту. Отже,
можна стверджувати, що серед країн, чисельність і площа яких приблизно рівна
показникам, Україна займає лідируючі позиції як країна-донор мігрантів. Ситуація, що
склалася, актуалізує питання дослідження міграції в Україні: причини та наслідки,
альтернативні можливості та загрози, що несе відтік населення з території України.
У загальному розрізі міграційних процесів можна говорити, що збільшення
мобільності робочої сили сприяє економічному розвитку світу, адже дає можливість
більш ефективного розподілу трудових та економічних ресурсів.
Фактично, економічні ефекти від міжнародної міграції може відрізнятись від
теоретичних очікувань, що обумовлено низкою факторів, як для країн-донорів, так і
приймаючих сторін.
Міграція висококваліфікованих спеціалістів – один з ключових факторів
перерозподілу благ. Інформація і люди – ключові ресурси створення вартості.
Дослідження, здійснені у напрямку впливу міграції на результати функціонування
економіки [26], дозволяють зрозуміти зв’язок міграційних процесів та економічного
розвитку. Однак низка питань потребує подальшого дослідження. А саме - вплив
масштабної міграції на економічне зростання країни-донора та країни-реципієнта. Для
розуміння даного питання доцільно визначити позитивні та негативні аспекти
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міграційних процесів висококваліфікованих кадрів для країн-донорів та країнреципієнтів.
З позиції країни-донора. Відтік висококваліфікованих фахівців з країни має одним
із своїх наслідків зниження темпів розвитку або рецесію наукоємних
та
високотехнологічних областей, що, у свою чергу, має глобальні наслідки, які виходять
за межі окремих галузей економіки країни. Розглянемо механізм цього процесу. Виїзд
за кордон кращих спеціалістів, немає сумніву, що значна частка тих спеціалістів, які
виїжджають, належить саме до цієї категорії з огляду на перспективи конкурувати на
висококонкурентних ринках, призводить до зниження конкуренції на внутрішньому
ринку. З одного боку, це сприяє зниженню безробіття в галузі та сприяє залученню
нових спеціалістів, що є позитивним індикатором. Проте, з іншого боку, знижує рівень
конкуренції серед найкращих спеціалістів. Тобто відбувається явище, де
привабливість галузей зростає для працівників-новачків, проте виникає дефіцит кадрів
серед фахівців високого рівня. Наслідком цього є зниження потенціалу окремих
галузей в цілому. У свою чергу, зниження потенціалу галузей і позначається на
результатах діяльності компаній, які її формують, та на їхньому ринковому
позиціонуванні. Це можна відслідкувати на структурних змінах. Окрім того, значна
частка продукції в Україні спрямована на експорт, що також має два аспекти:
позитивний – надходження валютних коштів до економіки країни, - та негативний –
продукція галузей, спрямована на розвиток галузей з високою доданою вартістю за
кордоном, а не всередині країни. Діяльність фрілансерів також характеризується
названими аспектам. Це позначається на стані наукоємних та високотехнологічних
галузей економіки країни, які поступово втрачають конкурентоспроможність. У
результаті на макроекономічному рівні збільшується імпорт наукоємної та
високотехнологічної продукції та знижується її експорт. Наступною ланкою
ланцюгової реакції є переміщення інвестиційних ресурсів у менш наукоємні галузі, а
відповідно до виробництва продукції з нижчою доданою вартістю. Мінімізація
витратної високотехнологічної складової у бізнес-моделі спрямовує бізнес-структури
(підприємства) по траєкторії руху від переробної до сировинної промисловості.
Глобальним наслідком міграції висококваліфікованих кадрів є зниження частки
виробництв з високою доданою вартістю та зростання експорту сировинних ресурсів,
як наслідок, економіка країни функціонує як сировинна та формується типова
економічна модель «країни третього світу».
Як позитивний ефект масштабної міграції прийнято розглядати валютні
надходження від емігрантів (рідним та близьким) у країну. Проте, не зважаючи на їх
значний обсяг, дані кошти спрямовуються переважно на споживання та не вирішують
проблем, спричинених трудовою міграцією. Важливість міграційних процесів серед
економічно активного населення для країни-донора. З точки зору економічного
розвитку однією з переваг трудової міграції є вливання валюти [27]. Наприклад, за
різними оцінками, такі доходи в Україні становлять від 1 до 5 мільярдів доларів
щороку. За даними Міністерства фінансів України, до 2020 року у 2016 році приватні
грошові перекази становили 7,5 млрд. Дол. США або 7,9% ВВП, з них 20% надходило
неформальними каналами, у 2017 році 9,3 млрд. Доларів надійшли в Україну (6% ВВП)
, у 2018 році вона становила до 11,1 мільярда доларів. У 2019 році - 8,7 млрд доларів
(6% ВВП), з яких майже 50% надійшло через неофіційні канали. У 2016 році найбільше
переказів було здійснено з Польщі, Росії, США (рис. 3), але в 2019 році ситуація
змінювалася у напрямку збільшення надходжень з Чехії, Італії та зменшення
надходжень іноземної валюти з США та Росії.
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Рисунок 3 - Суми надходжень в Україну з інших країн світу за 2015-2017 рр. (на
основі [сайт РБК])
Відповідно, ці надходження допомагають підвищити конкурентоспроможність
економіки країни, але лише в контексті окремих галузевих ринків [28]. Особливо це
може бути застосовано до виробництва товарів та надання послуг, про необхідність
яких заявляють самі працівники-мігранти при реалізації фондів міграційного капіталу
[29]. В Україні це переважно предмети першої необхідності, медичні послуги, освіта,
транспорт та інше. Останніми роками ринок нерухомості (вторинної та первинної)
набув у цьому плані досить значного значення, де робітники-мігранти не лише
реалізують придбаний капітал, але й інвестують у великий розвиток інших суміжних
галузей [30]. Маттіас Бенц та Роберт Кірхнер [31] заявляють, що гроші їхніх сімей
витрачаються, зокрема, на споживання (31,7%), будівництво або придбання житла
(19,4%), медичне лікування (8,7%), медичне лікування дітей (6,9%). Таким чином, на
думку експерта, українські трудові мігранти, хоча працюють за кордоном, все ж
сприяють зростанню внутрішнього споживання, що приносить користь вітчизняній
економіці, але не суттєво збільшує інвестиції, спрямовані на виробництво товарів з
високою доданою вартістю, а отже , не вирішуйте проблем, спричинених міграцією
робочої сили.
З позицій країни-реципієнта. Вигода країни-реципієнта полягає у отриманні
висококваліфікованих працівників з меншим рівнем витрат на оплату праці, які
підвищують загальний рівень та конкуренцію у галузі, сприяючи інтенсифікації
процесів її розвитку та підвищуючи її конкурентоспроможність на міжнародному
ринку [32]. Навіть за умови відсутності дискримінації у оплаті праці місцевих
спеціалісті та іммігрантів, що інколи має місце, економія з точки зору національної
економіки полягає у відсутності потреби вкладати кошти у освіту приїжджих фахівців,
адже ці витрати вже понесла країна їхнього походження.
Масова іміграція висококваліфікованих кадрів може спричинити тимчасове
збільшення безробіття у відповідних галузях для місцевих спеціалістів, які
витісняються емігрантами, проте подальший розвиток галузі нівелює цей ефект,
перетворюючи його на тимчасовий. Наслідки від міграції даної категорії спеціалістів
для економіки країни-реципієнта протилежні наслідкам країни-донора і полягають у:
зростанні частки виробництва та експорту товарів з високою доданою вартістю,
підвищенні рівня конкурентоспроможності економіки та зростанні ВВП та інших
макроекономічних
показників.
Таким
чином,
у
результаті
міграції
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висококваліфікованих кадрів розрив у рівні економічного та соціального розвитку між
країною-реципієнтом та країною-донором зростає.
Якщо розглядати вплив міграційних процесів не глобально, а окремо на різні групи
країн, на різні галузі та сфери окремої країни, то виявляється, що є як позитивні, так і
негативні наслідки (табл. 1) .
Таблиця 1 – Вплив міграції висококваліфікованих трудових кадрів на країни, з яких
виїжджають мігранти (країни-донори) та на країни, в які в’їжджають (країниреципієнти)
Сфера
Економіка
фінанси

Переваги
і

Можливості для
майбутнього
Вплив міграції на країну-донора
Недоліки

Надходження
ВКВ
(вільної
конвертованої
валюти) у країну;
Зменшення
тиску
надлишкових
трудових ресурсів на
місцевому
ринку
праці і, відповідно,
соціальної
напруженості в країні

Зменшення
надходжень
до
ВВП
країни,
зменшення
кількості
податкових
надходжень,
за
рахунок несплати
податків тими, хто
раніше працював, а
наразі мігрував

безкоштовне
для
країни-експортера
навчання
робочої
сили
новим
професійним
навичкам, знайомство
з
передовою
організацією
праці
тощо
Набуття нових знань
та
навичок
мігрантами,
які
повертаються
на
Батьківщину

«відплив
інтелекту», тобто
кваліфікованих,
ініціативних кадрів

Соціальний
аспект
(родинні
зв’язки)

Поліпшення
добробуту
незаможних
родин заробітчан;

Поглиблення
соціальної
нерівності
через
збільшення коштів
у тих родин, які
отримують грошові
перекази
з-за
кордону

Інноваційний
розвиток

Інвестування
в
інноваційні
галузі
шляхом
створення
спільних підприємств
з
іноземними
засновниками
Підвищення
продуктивності праці
серед громадян, які
залишились

Людський
капітал

Освітня галузь

Інші сфери

Економіка
фінанси

Людський
капітал
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і

зменшення
витрат
виробництва;
іноземні робітники,
створюючи
додатковий попит на
товари та послуги,
стимулюють
зростання
виробництва
і
додаткову зайнятість
Отримання
інтелектуального
капіталу

Загрози для майбутнього

Прискорення обміну
технологіями,
збільшення
можливостей
для
підприємництва,
зростання експортних
можливостей
для
виробників,
адже
мігранти за кордоном
генерують попит на
національні товари в
країні перебування
Зменшення
безробіття;
Підвищення
якості
людського капіталу
у майбутньому (для
тих,
хто
хоче
мігрувати)

Активізація інфляційних
процесів через перекази
коштів;
Зростання робочої сили в
грошових
переказах
трудових мігрантів може
призводити до зменшення
виробництва для експорту

Підвищення
мотивації до здобуття
освіти чи набуття
навичок для тих, хто
хоче мігрувати в
майбутньому
Зміна ролей у родинах
мігрантів;
Зменшення
навантаження
на
органи місцевої влади
та соціальні установи,
що
опікуються
життям громадян

Дефіцит
контингенту
абітурієнтів через від’їзд
дітей разом із батьками –
висококваліфікованими
спеціалістами

Недостатність
персоналу
/
відсутність
для
інновацій.

Використання
набутого досвіду для
розробки
інноваційної
діяльності

Зменшується
чисельність
економічно
активного
населення
Зростання
безробіття
через
додаткову
конкуренцію
на
ринку праці

Розвиток послуг для
потенційних
мігрантів

Втрата
конкурентоспроможності
та
конкурентоспроможність
високотехнологічних
галузей
Зростає
чисельність
населення похилого віку і
скорочується чисельність
молоді

Підвищення
конкурентоспроможн
ості
вітчизняної
продукції
та
конкурентних
позицій
країни
загалом, у т.ч. в
інноваційній сфері

Перенавантаження
виробничих потужностей;
Підвищення конкуренції
спеціалістів
на
внутрішньому ринку; ріст
безробіття

Переорієнтація
фахівців на менш
кваліфіковану

Збільшення
інтелектуального
потенціалу країни, в

Заміна власних кадрів
іноземними,
міграція
населення за кордон

Відтік людського
капіталу;
Погіршення якості
людського капіталу

Навантаження
на
соціальну
систему
країни;
Дефіцит
працівників
певних
спеціальностей на ринку
праці

Послаблення
родинних
зв’язків через відстань, та
неможливість
постійної
фактичної комунікації;
Руйнування сімей
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роботу (тимчасове
явище)
Освітня галузь

Зниження витрат на
підготовку фахівців

Немає
прямого
негативного впливу

Соціальний
аспект
(родинні
зв’язки)

Збільшення
культурного
різноманіття

Зростає
навантаження
на
місцеву
владу,
соціальні установи
та
міграційну
службу країни.

Інноваційний
розвиток

Залучення
висококваліфіковани
х фахівців до процесу
інновацій
через
посилення
конкуренції на ринку
праці
При
імпорті
кваліфікованої
робочої сили країна,
що
її
приймає,
економить
на
витратах на освіту та
професійну
підготовку

Немає
прямого
негативного впливу

Інші сфери

Соціальна
напруженість
у
суспільстві;
Дискримінація
трудових мігрантів

тому числі за рахунок
зростання
конкуренції на ринку
праці
Підвищення
рівня
практичної
підготовки за рахунок
збільшення
потужностей галузей,
збільшення кількості
баз практики
Слідування
за
тенденціями
глобалізації
як
чинником
поліпшення іміджу на
міжнародному ринку
праці
Удосконалення
кадрового потенціалу
як
каталізатора
інноваційного
розвитку країни
Налагодження
міжкультурних
зв’язків;
інтернаціоналізація
населення;
Збільшення попиту на
суспільні
потреби
мігрантів – розвиток
інших
соціальних
інститутів, релігій

Прямої
виявлено

загрози

не

Погіршення
добробуту
сімей професіоналів, які
втратили робочі місця за
рахунок
посилання
конкуренції від мігрантів
на ринку праці
Витік інформації. Втрата
конкуренції
на
міжнародних ринках через
повернення досвідчених
професіоналів до своєї
країни
Конфлікти на расовому,
національному,
регіональному
ґрунті,
зростання злочинності та
інших негативних явищ

Міграційні процеси є одним із важливих факторів, які враховуються при вивченні
економічної ситуації та розвитку країн [33]. Але в той же час міграція
висококваліфікованих спеціалістів може вплинути на становлення та розвиток
інновацій у країні [34-36]. На сьогоднішній день цей показник не входить до ряду
питань, які враховуються при аналізі інноваційного розвитку європейських країн
Європейською комісією. Згідно з Європейським індексом інноваційних показників
2019 [37], у звіті 2018 року індекс інновацій України становить 0,311. Так,
узагальнюючий інноваційний індекс країн формується на основі та аналізі таких
показників, як: Людські ресурси, Привабливі дослідницькі системи, Інноваційне
середовище, Фінанси та підтримка, Приватні інвестиції, Інноватори, Зв'язки,
Інтелектуальні активи, Вплив на зайнятість, Вплив на продаж. Кожен з цих показників
формується відповідно на основі аналізу конкретних даних. Таким чином, відповідно
показник Людські ресурси формуються на базі випускників докторантури, кількості
населення з вищою освітою, та таких, що навчаються протягом усього життя. Але ці
цифри враховують лише фактичний приріст, але не враховують кількість населення з
вищою освітою, що покидає країну практично без наміру повертатися. Таким чином,
розглядаючи міграцію висококваліфікованих кадрів, які мають ступінь вищої освіти та
прагнення до навчання протягом усього життя, цей показник може кардинально
змінити значення людських ресурсів та узагальнений показник інноваційного
розвитку країн. Для країни-донора це може вплинути на зниження сумарного індексу
інновацій. У той же час для приймаючої країни, враховуючи міграційні процеси
висококваліфікованого персоналу, може різко збільшити підсумковий інноваційний
індекс.
Дане дослідження зосереджено на пошуці та аналізі факторів міграційних процесів,
що можуть здійснювати прямий та опосередкований вплив на економічний та як
результат інноваційний розвиток країн. Так, у ході дослідження в першу чергу була
оброблена наукова інформація щодо теоретичного розподілу класифікаційних ознак,
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видів та типів міграції, де було виявлено та обумовлено необхідність дослідження
міграції висококваліфікованих спеціалістів та причини, що їх спонукають.
З метою дослідження глобальних процесів наведено структуру розподілу мігрантів
у відповідності до загальної чисельності населення у відсотковому вираженні за
континентами. Згідно з даними за даними Department of Economic and Social Affairs
Population of United Nations представлено рейтинг 2019 року країн, з яких формується
найбільша кількість мігрантів на світовому просторі, де Україна займає 8 місце. У ході
дослідження згруповані основні показники впливу міграційних процесів на країни з
яких в’їжджають (країн-донорів), та до яких виїжджають (країни-реципієнти) з огляду
на економічну та інноваційну складову.
ВИСНОВКИ
З метою вивчення глобальних процесів представлена структура розподілу
мігрантів відповідно до загальної чисельності населення за континентами. За даними
Департаменту економічних та соціальних питань населення ООН Україна займає 8
місце серед країн з найбільшою кількістю мігрантів у світі.
Систематизовано основні показники впливу міграційних процесів на країнидонори та країни-реципієнти з точки зору економічної та інноваційної складової.
Визначено, що, незважаючи на кількість переваг (включаючи фінансові виплати), для
країни-донора трудова міграція висококваліфікованих робітників зменшує частку
галузей з високою доданою вартістю та зростання експорту сировини, як наслідок,
економіки країни функціонує як сировина і формує типову економічну модель країни
"третього світу". Вплив міграції цієї категорії спеціалістів на економіку країниреципієнта протилежний і полягає у збільшенні частки виробництва та експорту
товарів з високою доданою вартістю, підвищення рівня конкурентоспроможності
економіки та зростання ВВП та інших макроекономічних показників .
Відповідно
до
мети
статті
визначено
основні
фактори
міграції
висококваліфікованих фахівців, що впливають на економічний та інноваційний
розвиток країн. Отже, дослідження встановило, що гіпотеза є правильною і міграція
висококваліфікованих кадрів впливає на економічний та інноваційний розвиток як
країни-реципієнта, так і країни-донора.
Таким чином, визначено, що в результаті міграції висококваліфікованого
персоналу розширюється розрив у рівні економічного та соціального розвитку між
країною-реципієнтом та країною-донором.
Отримані результати дозволяють виділити напрями подальших досліджень таким
чином: кількісне визначення впливу міграційних процесів на стан економічного та
інноваційного розвитку країн (а відповідно і її економічної безпеки) формують
підґрунтя для подальшого прогнозування та економіко-математичного моделювання
змін економічного розвитку країни при зміні або підтримці міграційних тенденцій.
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SUMMARY
Rosokhata A., Saher L. Individual issues of economic security: the study of the impact of changes in
migration processes on countries economic and innovative development
One of the most important factors influencing the economic security of the country is the circulation of labor
resources, especially given the constant growth of volumes, vectors, and forms of migration. This impact can be
both positive and negative for the national welfare of an individual country and the world economy as a whole.
Accordingly, the scale of the problem determines the relevance and need for research to solve the problem of
economic security.
The article aims to study the primary factors and areas of influence of the migration processes of highly
qualified specialists on the economic and innovative development of countries.
The article used analytical methods, which were shown by a graphical method of trend analysis and a
descriptive approach. Also, a comparative analysis was used, a structural analysis of classification features that
allow achieving the goal of studying the impact of migration on various areas of government. The applied methods
will enable us to reach the set purpose.
The leading indicators of the impact of migration processes on the countries of departure (donor countries) and
the countries of departure (recipient countries) in terms of economic and innovation components are grouped. The
analysis presents the results in qualitative and quantitative terms.
Keywords: migration, economic security, innovative development, economic development.
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