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черненко Н. О., Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко т. Є. Вплив четвертої промислової революції  
на соціодемографічну основу людства 

У проведеній науковій роботі авторами розглянуто питання впливу характерних рис четвертої промислової революції на соціодемографічну 
основу людства. Матеріал відображає дані, що характеризують стан демографічних характеристик, віковий склад населення, якість життя 
та освіти, рівень конкурентоздатності працездатного населення. Матеріали дослідження дозволили встановити, що в умовах четвертої про-
мислової революції одним із показників міжнародної конкурентоспроможності є частка високотехнологічних товарів у експорті промислової 
продукції держави. На основі зазначеного авторами встановлено перелік показників, які відображають прояви сучасного технологічного розви-
тку, акцентуючи увагу на інтенсивності розробки і впровадження інновацій, що є відправною точкою підвищення конкурентоспроможності на 
міжнародному трудовому ринку в сучасних умовах. Таким чином, методологія статті передбачає аналіз таких даних, як динаміка частки висо-
котехнологічної продукції, динаміка глобального індексу інновації, а також «Людський капітал і дослідження», «Освіта», країн світу з найбільшою 
часткою високотехнологічної продукції в експорті. Матеріал статті також відображає результати дослідження, що дозволяють сформувати 
припущення щодо необхідності та доцільності послідовної реалізації глобальної міграційної стратегії на основі глобального балансу трудових 
ресурсів, що передбачає реалізацію комплексу заходів щодо послаблення основних причин міграції, які сформовані у запропонований авторами 
перелік.
Ключові слова: високотехнологічна продукція, інновації, людський капітал, міграція, соціодемографічна основа, четверта промислова революція.
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УДК 331.5
JEL: J20; J24; J6; L5; O14

Черненко Н. А., Глущенко Я. И., Корогодова Е. А., Моисеенко Т. Е. Влияние четвертой промышленной революции  
на социодемографические основы человечества

В проведенной научной работе авторами рассмотрены вопросы влияния характерных черт четвертой промышленной революции на социоде-
мографические основы человечества. Материал отражает данные, характеризующие состояние демографических характеристик, возрастной 
состав населения, качество жизни и образования, уровень конкурентоспособности трудоспособного населения. Материалы исследования по-
зволили установить, что в условиях четвертой промышленной революции одним из показателей международной конкурентоспособности яв-
ляется доля высокотехнологичных товаров в экспорте промышленной продукции страны. На основе указанного авторами установлен перечень 
показателей, которые отражают проявления современного технологического развития, акцентируя внимание на интенсивности разработки 
и внедрения инноваций, что является отправной точкой повышения конкурентоспособности на международном трудовом рынке в современ-
ных условиях. Таким образом, методология статьи предусматривает анализ таких данных, как динамика доли высокотехнологичной продук-



Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		г

ло
ба

лі
за

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

ес
и

 в
 е

ко
н

о
м

іц
і

БІЗНЕСІНФОРМ № 4’ 2020 47
www.business-inform.net

ции, динамика глобального индекса инновации, а также «Человеческий капитал и исследования», «Образование», стран мира с наибольшей до-
лей высокотехнологичной продукции в экспорте. Материал статьи также отражает результаты исследования, позволяющие сформировать 
предположение о необходимости и целесообразности последовательной реализация глобальной миграционной стратегии на основе глобального 
баланса трудовых ресурсов, который предусматривает реализацию комплекса мер по ослаблению основных причин миграции, сформированных 
в  предложенный авторами перечень.
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, инновации, человеческий капитал, миграция, социодемографическая основа, четвертая про-
мышленная революция.
Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 36.
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Chernenko N. O., Hlushenko Y. I., Korohodova O. O., Moiseienko T. Y. Influence of Fourth Industrial Revolution  
on the Human Sociodemographic Basis

In the carried out scientific work, the authors consider the issue of influence of characteristic features of the Fourth Industrial Revolution on the human sociode-
mographic basis. The material reflects the data characterizing the status of demographic characteristics, age composition of the population, quality of life and 
education, and the level of competitiveness of the working population. The materials of the study allow to determine that in the Fourth Industrial Revolution one 
of the indicators of international competitiveness is the proportion of high-tech goods in the exports of industrial products of the State. On the basis of above 
mentioned, the authors defined a list of indicators that reflect the manifestations of modern technological development, focusing on the intensity of developing 
and implementing innovations, which is the starting point for increasing competitiveness in the international labor market under the current conditions. Thus, 
the methodology of the article provides for the analysis of such data as the dynamics of proportion of high-tech products, the dynamics of the global index of 
innovation, as well as «Human capital and research», «Education», of the world’s countries with the largest share of high-tech products in exports. The article 
material also reflects the results of the study that allow to generate assumptions about the need and expediency of a consistent implementation of the global 
migration strategy based on the global balance of manpower, which provides for a set of measures to weaken the main causes of migration that are formed 
by the authors in a proposed list.
Keywords: high-tech products, innovations, human capital, migration, sociodemographic basis, the fourth industrial revolution.
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Соціодемографічна основа людства формува-
лась і зазнавала змін упродовж історії, ваго-
мий вплив на ці процеси здійснював розвиток 

технологій, що, своєю чергою, супроводжувався за-
міною однієї промислової революції іншою. Сьогодні 
під час четвертої промислової революції політичні ді-
ячі різних країн обирають ризикований шлях еконо-
мічних трансформацій, розширюючи масштаби рин-
ків, порушуючи усталений темп життя та образ дій. 
Багато робіт сучасних учених, економістів та аналі-
тиків присвячено вивченню трансформаційних змін 
економіки, їхньому взаємозв'язку зі зміною техно-
логічних укладів, промисловими революціями, а та-
кож впливу на демографічні та соціальні показники. 
Варто зазначити, що окремі елементи теорії людсько-
го капіталу існують протягом достатньо тривалого 
часу, а у витоках теорії стоять такі зарубіжні вчені, як:  
А. Сміт [1], Д. Рікардо [2], І. Фішер [3]. Найбільший 
внесок у створення теорії людського капіталу зроби-
ли Т. Шульц [4], Г. Беккер [5] та Дж. Мінцер [6], по-
гляди яких отримали подальший розвиток у працях:  
У. Боуена [7], Дж. Кендрика [8], Л. Туроу [9], Е. Денісо-
на [10]. Так, роботи вітчизняних учених – В. Антоню-
ка [11], Д. Богині [12], В. Гейця [13], О. Грішнової [14],  
Б. Данилишина [15], О. Захарової [16], Н. Ушенко [17], 
А. Чухна [18], В. Стешенка [19], О. Носик [20] – присвя-
чені питанням соціодемографії, людського капіталу, 
міграції. Однак питанню подолання глобальної соціо-
демографичної кризи із застосуванням радикальних 
інновацій у міграційній політиці в умовах четвертої 
промислової революції не було приділено достатньої 
уваги, що й обумовило виключну актуальність цього 
дослідження. Варто зазначити, що автори запропону-
вали термін «соціодемографічна основа людства» як 
широке поняття, яке включає в себе сукупність демо-
графічних процесів і соціально-економічних чинни-
ків, що впливають на них та їх сприятливий розвиток 
у довгостроковій перспективі. «Соціодемографічна 
основа людства» включає оцінку природного руху 
населення (безперервна зміна чисельності та струк-
тури населення в результаті народження, смертності, 
шлюбів та розлучень) і механічного (зміна населення 
в процесі міграції).

Постійний технологічний розвиток обумов-
лює динамічність та актуальність трансформацій-
них процесів, тісно пов'язаних із демографічним 
фактором, зростанням або зниженням чисельності 

населення, розширенням національних потреб. При 
цьому зростання чисельності населення можна роз-
глядати як збільшення кількості споживачів, а також 
як «приплив» нових робочих рук, умів, які потрібно 
використовувати для розвитку виробництва, тех-
нологій, створення інновацій, освоєння нових тери-
торій. Зазначимо, що чисельність населення Землі 
в першій половині XXI ст. збільшилася у 2,5 разу. 
У ХХ ст. – початку ХХІ ст. зростання ВВП обігнало 
темпи зростання чисельності населення, в результа-
ті чого збільшився рівень виробництва ВВП на душу 
населення. Варто звернути увагу, що зростання по-
треб і  середньорічного приросту ВВП завмирає при 
кризах, стагнації, пандемії та досягає максимального 
рівня у фазах посткризового пожвавлення та під-
йому. Актуальними питаннями є дослідження стану 
демографічних факторів, зміни вікового складу насе-
лення, якості освіти, конкурентоздатності працездат-
ного населення, що впливають на економічну дина-
міку, а також відображаються у спроможності країн 
інвестувати кошти для подальшого підвищення рівня 
освіти своїх громадян та збільшувати міжнародну 
конкурентоспроможність держави в умовах сучасно-
го технологічного розвитку. Таким чином, мета стат-
ті полягає у  встановленні факторів впливу четвертої 
промислової революції на соціодемографічні показ-
ники та пошуки напрямів вирішення питань їхнього 
збалансування.

Показник, що враховує «конкурентоздатність 
населення працездатного віку», змінюється 
по країнах з урахуванням особливостей їх-

ньої демографічної та економічної динаміки. В ціло-
му у світі частка населення у віці 15–59 років зрос-
ла з 57,7 % в 1950 р. до 59,8 % у 2000 р., а у зв'язку зі 
зростанням частки населення похилого віку прогно-
зується у 2050 р. зниження до 57,3 %, тоді як частка 
населення у віці 60 років і старше збільшиться з 9,9 % 
до 21,8 % [21].

Звернемо увагу на те, що в умовах четвертої 
промислової революції одним із показників міжна-
родної конкурентоспроможності є частка високотех-
нологічних товарів у експорті промислової продукції 
держави. 

На підставі даних Світового банку сформовано 
вибірку держав, які протягом 2011–2018 рр. мають 
найвищі значення цього показника (рис. 1).
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Загальносвітовий показник експорту високо-
технологічної продукції за період 2011–2018 рр. зна-
ходиться у діапазоні 17,0–20,0 %. Світовим лідером 
експорту високотехнологічної продукції є Філіппіни, 
у яких частка експорту зазначеної продукції колива-
ється від 46,35 % до 61,11 %. Друге місце ділять між 
собою у різні роки досліджуваного періоду Сінгапур 
і Малайзія. Частка експорту високотехнологічних 
товарів у експорті промислової продукції Сінгапуру 
коливається від 47,73 % до 53,15 %, у Малайзії – від 
47,21 % до 52,77 %. Також цікаво зазначити і спеціа-
лізацію у високотехнологічному експорті зазначених 
країн, що базується переважно на напівпровіднико-
вих приладах, електроніці, електричних товарах і те-
лекомунікаційних послугах. 

Більше 30 % високотехнологічних товарів у  екс-
порті промислової продукції за 2011–2018 рр. 
спостерігалось у Китаї (мінімальна част-

ка 29,7 % – у 2014 р., максимальна частка 31,58 –  
у 2013 р.), Казахстані (мінімальна частка 22,28 % –  
у 2018 р., максимальна частка 41,36 % – у 2015 р.). 
Перевищення позначки 20 % частки високотехно-
логічних товарів за досліджуваний період встанов-
лено у таких країнах, як Ірландія (мінімальна частка 
24,68  % – у 2018 р., максимальна частка 32,72 % –  
у 2016 р.), Велика Британія (мінімальна частка 22,3 % –  
у 2018 р., максимальна частка 23,98 % – у 2016 р.), 
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Рис. 1. Динаміка частки високотехнологічної продукції в експорті України і країн світу за 2011–2018 рр.  

Джерело: побудовано авторами на основі даних [22].

Ісландія (мінімальна частка 15,39 % – у 2012 р., мак-
симальна частка 26,37 % – у 2017 р.), Франція (мі-
німальна частка 25,32 % – у 2011 р., максимальна 
частка 28,36 % – у 2015 р.), США (мінімальна част-
ка 18,9 % – у 2018 р., максимальна частка 23,01 % –  
у 2016 р.), Таїланд (мінімальна частка 21,98 % – 
у 2013 р., максимальна частка 23,89 % – у 2016 р.), 
Швейцарія (мінімальна частка 13,37 % – у 2018 р., 
максимальна частка 27,58  % – у 2016 р.), Японія (міні-
мальна частка 17,27  % – у 2018 р., максимальна част-
ка 18,43 % – у 2011 р.).

Досить суттєвий розкид значень показника де-
монструє Коста-Рика. У 2013 р. частка високотехно-
логічних товарів у експорті промислової продукції 
у цієї країни становила 43,45 %, у 2016 р. вона змен-
шується майже у два з половиною разу і дорівнює 
16,99 %. 

Частка високотехнологічних товарів у експор-
ті української промислової продукції коливається 
у діапазоні від 5,0 % (мінімальне значення 2011 р.) до 
8,52 % (максимальне значення 2015 р.).

Відправною точкою підвищення рівня міжна-
родної конкурентоспроможності держави в умовах 
четвертої промислової революції є інтенсивність роз-
робки і впровадження інновацій. Для порівняльного 
аналізу рівня інноваційності національних економік 
у світі прийнято використовувати глобальний індекс 
інновацій. В економічній практиці цей показник при-



БІЗНЕСІНФОРМ № 4’ 202050

Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		г

ло
ба

лі
за

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

ес
и

 в
 е

ко
н

о
м

іц
і

www.business-inform.net

йнято розраховувати виходячи із оцінки ресурсів, що 
є у наявності держави, умов для проведення інновацій 
та досягнутих практичних результатів упровадження 
інновацій. Своєю чергою, складниками зазначених 
напрямів оцінювання виступають: інститути, люд-
ський капітал і дослідження, інфраструктура, розви-

ток внутрішнього ринку, розвиток бізнесу, розвиток 
технологій і економіки знань, результати творчої ді-
яльності [23].

На рис. 2 наведено динаміку глобального індек-
су інновацій України і країн світу, що були обрані для 
дослідження за 2011–2018 рр. [24–30].

2018
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Рис. 2. Глобальний індекс інновацій України і країн світу з найбільшої часткою високотехнологічної  
продукції у експорті за 2011–2018 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних [24–30].
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Протягом досліджуваного періоду лідером була 
і залишається Швейцарія (значення глобального ін-
дексу інновацій коливається у  діапазоні 63,82–68,40). 
До країн, які потрапляють у першу десятку, також вхо-
дять Велика Британія (діапазон коливань глобально-
го індексу інновацій 55,96–62,42), Сінгапур (діапазон 
коливань глобального індексу інновацій 56,57–63,5), 
США (діапазон коливань глобального індексу іннова-
цій 56,57–61,40), Данія (діапазон коливань глобально-
го індексу інновацій 56,96–59,9), (Ірландія (діапазон 
коливань глобального індексу інновацій 54,10–59,13), 
Ісландія (діапазон коливань глобального індексу ін-
новацій 51,24–57,02). 

Щодо країн, які є лідерами за часткою висо-
котехнологічних товарів у експорті промислової 
продукції (Філіппіни, Сінгапур і Малайзія), то, як 
уже зазначалось, Сінгапур входить до десятки кра-
їн з найвищими показниками глобального індексу 
інновацій, що не є характерним для Філіппін та Ма-
лайзії. Філіппіни мають найнижчі значення показни-

ка глобального індексу інновацій (діапазон коливань 
28,98–38,10), Малайзія, за період 2011–2018 рр. має 
достатньо високі значення показника (діапазон ко-
ливань 42,72–46,92). 

Глобальний індекс інновацій України коливався 
у діапазоні 35,01–38,52, демонструючи тенден-
цію зростання в останні роки. У сучасних умовах 

одним із основних шляхів зростання економіки будь-
якої країни є реалізація інвестиційно-інноваційної 
моделі. У більшості розвинутих країн приріст вало-
вого внутрішнього продукту обумовлюється апроба-
цією у виробництво результатів науково-технічних 
досліджень і розробок [31]. Для розробки і впрова-
дження інновацій винятково важливе значення має 
наявність людського капіталу, рівень його професі-
оналізму, здатність до інноваційного мислення. Роз-
глянемо, які показники складника «Людський капітал 
і дослідження» демонструють досліджувані країни 
(табл. 1).

таблиця 1

показники за складником «Людський капітал і дослідження» України і країн світу з найбільшою часткою 
високотехнологічної продукції у експорті за 2011–2018 рр. [32]

Країна 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Велика Британія 56,1 53,8 56,2 60,3 57,5 62,6 63,3 61,3

Данія 60,2 62,9 60,4 61,5 62,4 65,8 66,1 63,0

Ірландія 57,8 59,9 59,3 53,2 50,1 54,0 55,1 53,8

Ісландія 65,7 68,3 61,9 49,4 48,7 47,3 49,0 46,0

Казахстан 34,6 31,2 32,3 30,0 29,6 31,4 31,0 29,1

Китай 39,9 31,4 40,6 43,4 43,1 48,1 49,2 47,8

Коста-Рика 33,1 32,2 26,7 25,0 26,3 32,1 32,7 28,0

Малайзія 43,3 44,5 39,7 41,6 39,9 43,3 41,9 45,2

Сінгапур 74,7 68,3 63,2 64,9 60,9 67,1 63,7 73,3

США 57,4 53,4 61,1 58,3 54,0 57,0 57,2 51,3

Таїланд 31,0 27,6 37,2 41,1 31,1 30,7 30,8 32,5

Україна 44,3 42,2 37,9 36,6 40,4 40,8 39,6 37,9

Філіппіни 23,7 20,7 18,1 15,2 14,8 22,7 22,3 24,6

Франція 53,0 55,1 54,6 55,9 55,5 58,9 58,1 56,8

Швейцарія 55,1 57,9 55,4 56,7 59,2 63,3 63,3 64,0

Японія 53,7 54,6 57,2 54,4 55,0 57,5 56,7 54,3

Найвищі значення зазначеного показника де-
монструють Сінгапур (діапазон коливань 
60,9–74,7), Данія (діапазон коливань 60,2–

66,1), Швейцарія (55,1–64,0), Велика Британія (діа-
пазон коливань 53,8–63,3), США (діапазон коливань 
51,3–61,1). Ісландія у  2011–2012 рр. мала одні з най-
вищих значень цього показника (65,7 і 68,3 відповід-
но), починаючи з 2014  року показник зменшувався і 
досяг познач ки 46,0 у 2018 р. Вище п'ятдесяти балів у 
складнику «Людський капітал і дослідження» мають 
Ірландія (діапазон коливань 50,1–59,9), Франція (діа-

пазон коливань 53,0–58,9), Японія (діапазон коливань 
53,7– 57,5).

Як і за загальним глобальним індексом іннова-
цій, найнижчий рівень складника «Людський капітал 
і дослідження» мають Філіппіни (діапазон 14,8–24,6). 

Україна за 2011–2018 рр. мала складник «Люд-
ський капітал і дослідження» в діапазоні 33,6–44,3. 

До складу оцінки людського капіталу країн 
включено показник «Освіта» (рис. 2). До країн з най-
вищими значеннями цього складника відносяться 
Данія (діапазон коливань 60,8–79,4), Ірландія (діапа-
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зон коливань 55,3–79,3), Ісландія (діапазон коливань 
56,4–78,8), Китай (діапазон коливань 52,2–72,4).

Країни, які мають значення показника «Освіта» 
у діапазоні 50–60: Франція (діапазон коливань 54,5–
69,3), Японія (діапазон коливань 50,8–64,8), Велика 

Британія (діапазон коливань 56,2–68,8), Швейцарія 
(діапазон коливань 49,5–62,2). 

Найнижчі значення мали Філіппіни, у яких зна-
чення складника «Освіта» коливається у діапазоні  
20,8–30,8.
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Рис. 3. Динаміка значень складника «Освіта» України і країн світу з найбільшої часткою високотехнологічної  
продукції у експорті за 2011–2018 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних [26–30].
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Україна у 2011 р. мала один із найвищих по-
казників серед досліджуваних країн 70,7, почина-
ючи з  2012 р. його значення стрімко знижувалися  
і у 2014 р. досягли мінімуму 46,6. У 2018 р. показник 
«Освіта» України становить 55,8. Україна має потен-
ціал людського капіталу для інноваційної перебудови 
економіки, але є низка проблем, які виступають сут-
тєвими перепонами. 

На початку ХХІ ст. в умовах четвертої промис-
лової революції збільшується число країн, 
які знаходяться в стані депопуляції [19], спо-

стерігається істотне абсолютне скорочення праце-
здатного населення, падіння його частки в загальній 
чисельності населення, що призводить до збільшення 
демографічного навантаження на зайнятих в еконо-
міці і до зростання частки ВВП, що спрямовується 
на пенсійне забезпечення. Такі результати свідчать 
про обмеження економічного зростання та зростаю-
чі темпи міжнародної міграції до більш розвинених 
країн.

У країнах, що знаходяться в стані депопуляції, 
відчувається зростаючий дефіцит трудових ресурсів. 
Так, у країнах Африки, Латинської Америки, Індії та 
ряді інших країн Азії спостерігається високий темп 
приросту населення і надлишок робочої сили. Це ство-
рює підґрунтя для перетікання частини робочої сили 
з «трудонадлишкових» до «трудодефіцитних» країн. 
Зазначена тенденція посилюватиметься у зв'язку із 
поляризацією рівня доходів в умовах четвертої про-
мислової революції: частина населення з бідних країн 
спрямовується в країни багаті в надії знайти роботу 
і передати частину заробітку своїм сім'ям, але стан 
рівня їх освіти та спроможність до конкуренції у цих 
країнах є актуальним питання для подальшого ви-
вчення. Так, у 2019 році на країни з високими дохода-
ми приходиться 114,1 млн мігрантів; сума грошових 
переказів (від спроможності мігрантів до праці та за-
робітку) з цих країн досягла цього року 194 млрд дол. 
США [33; 34]. Отже, потоки міжнародних мігрантів 
та їхні перекази є одним із чинників, що впливає на 
економічну динаміку, і в перспективі значення цього 
чинника зберігатиме тенденцію до зростання [35].

Для більш повного дослідження доцільно роз-
глянути питання впливу економічних процесів на 
демографічну основу людства. Якщо темпи еконо-
мічного зростання (приросту ВВП) істотно підвищу-
ватимуть темп приросту населення, то така ситуація 
відкриє можливість значно збільшити доходи працю-
ючих і створити сприятливі умови для їх соціального 
та трудового життя, освіти. У 2019 році, за даними 
Світового банку, країни з високим рівнем доходів 
мали можливість витрачати на споживання населен-
ня основну частину – 36340 дол. США сукупного до-
ходу, а країни з низьким рівнем доходів – з 1489 дол. 
США, тобто у 24,4 разу менше [32; 33]. Однак у тем-

пах природного приросту населення спостерігалося 
зворотне співвідношення: у 2000–2019 рр. у країнах 
з високим рівнем доходів – 0,7 %, а в країнах з низь-
ким рівнем доходів – 2,4 % (у 3,4 разу вище); рівень 
народжуваності на тисячу осіб населення склав 12 
і 33 осіб відповідно, рівень смертності – 8 і 11 осіб. 
Демографічне навантаження на працездатне населен-
ня склало у 2019 р. для розвинених країн – 48 осіб на 
100 осіб працездатних (з них 26 осіб молодше і 22 – 
старше працездатного віку), а в країнах, що розвива-
ються, – 69 осіб (63 особи молодше і 6 – старше пра-
цездатного віку) [33; 34]. Отже, таке співвідношення 
ще більше ускладнює ситуацію: уповільнює темпи 
економічного зростання і зменшує можливості до по-
долання бідності для відстаючих, бідних країн. Таким 
чином, взаємозв'язок економічної та демографічної 
динаміки є складним, але безсумнівним.

У країнах з низьким і середнім рівнем доходів 
накопичена міграція зменшується і становить незна-
чну частку населення (близько 1,7 % населення) [32–
34], у  країнах з високим рівнем доходів накопичена 
міграція зростає, з 2000 по 2019 рр. – на 47 % і досягає 
11,1 % чисельності населення (в зоні Євро – 9,7 %, Спо-
лучених Штатах Америки – 13,8 %, Канаді – 19,1 %) 
[34]. Такі дані свідчать про те, що розвиненим країнам 
без постійного припливу мігрантів важко забезпечити 
відтворення і задовольнити потреби свого населення 
в товарах і особливо у послугах (низькокваліфікова-
них). Слід зазначити, що посилення міграції в краї-
нах з високим рівнем імміграції веде до виникнення 
конфліктів всередині цих країн (Франції, Німеччини, 
Бельгії, Нідерландах). Найбільш низький рівень на-
копиченої міграції спостерігається в Китаї (0,05 % 
населення), Індії (0,5 %), Японії (1,6 %); найбільший –  
у Північній Америці (13,4 % населення), Австралії  
(20,5 %), а також у Росії (8,5 %) [34]. За даними Світо-
вого банку [33], у 2020–2021 рр. міграційні потоки до 
країн з високим рівнем доходів досягатимуть 16 млн 
осіб і, якщо не було б пандемії в усьому світі, то тен-
денція була б на зростання. 

З метою стабілізації та придушення зростаючо-
го рівня міграції необхідно застосовувати радикальні 
інновації в міграційній політиці. Ця стратегія покли-
кана скоротити обсяг міграційних потоків на осно-
ві ослаблення підстав для міграції (скорочення роз-
риву у рівні економічного розвитку країн, у темпах 
приросту населення), а також сприяти поліпшенню 
адаптації іммігрантів до умов тієї країни, в яку вони 
прибули. 

Але для того, щоб міграційні процеси впливали 
менш негативно на рівень розвитку економі-
ки країн, потрібно недоліки перетворити на 

переваги і тим самим сприяти розвитку міжнародних 
економічних відносин. Наприклад, міграція високок-
валіфікованих робітників може сприяти зростанню 
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питомої ваги наукових обмінів у структурі міжна-
родного науково-технічного співробітництва в різ-
них сферах економіки, що може покращити рівень 
науково-технічного прогресу в обох країнах і створю-
вати нові робочі місця, що, своєю чергою, сприятиме 
розвитку соціодемографічної основи людства [36]. 

У 2019 році, за даними Світового банку [33; 34], 
розрив у рівні середньодушового доходу між 
країнами з високим рівнем доходів (1056 млн 

осіб) і з низьким рівнем доходів (1296 млн осіб) склав 
65,5 разу за поточним курсом і 24,4 разу за парите-
том купівельної спроможності валют [32]. Це свід-
чить про прояв глобальної соціодемографічної кризи 
в області рівня і якості життя населення. З одного 
боку – «криза надмірного споживання» в розвинених 
країнах, що виражається в надмірному споживанні 
продуктів харчування та енергії значною частиною 
населення, забезпечення сімей житлом і особистим 
автотранспортом, завищених витратах на охорону 
здоров'я та соціальні послуги. З іншого боку – «криза 
недоспоживання» в найбідніших країнах з населен-
ням близько 2,5  млрд осіб, голод і злидні, відсутність 
у них облаштованого житла і комунальних послуг, без 
майбутнього для дітей і молоді. 

Подолання цієї міграційної кризи має будува-
тися на основі диференційованої стратегії в галузі 
споживання, рівня і якості освіти, життя; розробки, 
пропаганди і поширення раціональної моделі спожи-
вання і скорочення надмірного розриву в рівні і якос-
ті життя між країнами. З одного боку, необхідне по-
ширення раціональної і заощадливої моделі спожи-
вання в багатих країнах, зміни ставлення до розкоші, 
що нав'язане рекламними кампаніями та базується, 
наприклад, на формуванні думок про вигідність во-
лодіння зайвим житлом та отриманні дорогих послуг 
охорони здоров'я. З іншого – створення прийнятних 
умов життя для населення Землі в бідних країнах на 
основі партнерства країн для подолання проблем го-
лоду та бідності на планеті. 

Проведене дослідження дозволяє сформувати 
припущення щодо необхідності та доцільності по-
слідовної реалізації глобальної міграційної стратегії 
на основі глобального балансу трудових ресурсів, 
що передбачає заходи послаблення причин міграції, 
а саме: створення умов для високопродуктивної пра-
ці; зростання рівня доходів у країнах з надлишком 
трудових ресурсів; скорочення дефіциту трудових 
ресурсів у країнах-реципієнтах; приділення більше 
уваги потребам і змінам у структурі зайнятості; ор-
ганізація процесу навчання трудових мігрантів для 
підвищення їхнього професійного рівня та успішної 
адаптації до нових умов життя і праці, нової системи 
цінностей; контроль процесу дискримінації та реа-
лізація політики захисту прав мігрантів, виконання 
міжнародних норм міграційного права. 

ВИСНОВКИ 
На основі проведеного дослідження встановле-

но, що в глобальній економіці наростає процес між-
народної міграції, який доцільно охарактеризувати 
як сучасну форму переселення великої кількості лю-
дей. Згідно з аналітичними даними встановлено, що 
більшість трудових мігрантів (особливо з бідних кра-
їн світу) мають низький рівень кваліфікації, погано 
адаптуються до нових для них умов життя і роботи, 
піддаються експлуатації і дискримінації з боку пред-
ставників країни перебування.

Елементи наукової новизни полягають у автор-
ському підході до аналізу соціодемографічної основи 
людства, встановленні факторів впливу, спричинених 
четвертою промисловою революцією. 

Авторами обґрунтовано, що в умовах четвер-
тої промислової революції подолання глобальної 
соціодемографічної кризи потребує застосування 
радикальних інновацій в міграційній політиці та 
можливе двома основними шляхами: з одного боку, 
зближення темпів демографічної динаміки в різних 
країнах, подолання проблем депопуляції і перена-
селення; з іншого – зближення рівня і якості жит-
тя з метою послаблення стимулів до переміщення в 
інші країни.

Застосування зазначеного підходу дозволить 
зберегти рухливість населення, проте її темпи мати-
муть помірніший та організований характер.

Питання поляризації рівня доходів в умовах 
четвертої промислової революції, характе-
ристика рівня освіти мігрантів та напрями 

підвищення конкуренції на міжнародному ринку 
праці при переміщенні робочої сили з бідних країн 
в  країни багаті є важливими актуальними питання-
ми та заплановані до розгляду авторами у подальших 
наукових публікаціях.                  
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