
генетичного походження. Мовній і етнічній асиміляції сприяють також 
міжетнічні шлюби.

Серед росіян в етномовних відносинах домінує російська мова -  87,5% 
цієї національної групи в Західноукраїнському регіоні визнають її рідною 
мовою. У розрізі адміністративних областей цей показник найменший у 
Тернопільській (80,3%), найбільший у Чернівецькій (91,5%) і Закарпатській 
(91,7%) областях. Частка росіян, які українську мову вважають рідною, 
становить 12,4% (по областях -  від 7,9% у Закарпатській до 19,6% у 
Тернопільській). Територіальні відміни співвідношення рівня визнання 
росіянами рідною мовою російську чи українську зумовлені двома групами 
чинників: 1) урбанізованістю (величиною і функціями міст), б) рівнем 
етнічної різноманітності населення.

Угорці, румуни і молдовани -  титульні нації межуючих з регіоном 
держав, належать до віддаленої та середньої груп етногенетичної і мовно - 
культурної спорідненості з українцями. У районах концентрації цих етнічних 
груп, як рідні, домінують мови своєї національності, за умов дисперсного 
розселення зростає рівень мовної асиміляції.

Список використаних джерел: 1. Національний склад населення Чернівецької 
області та його мовні ознаки (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року): 
статистичний довідник, частина І / [за ред. В. Камінської]. -  Чернівці, 2003. -  160 с.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ М ІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

Міграція у сучасному світі -  це вже не просто один із компонентів 
формування чисельності населення, це вагомий чинник зміни етно - 
культурного ландшафту території, один із механізмів подолання нерівності у 
світі та економічних проблем в окремих країнах, новий інструмент у 
геополітичних відносинах держав.

Обсяги міграції населення світу продовжують зростати попри помітне 
скорочення темпів приросту населення світу. У 1990 р. за даними ООН 
налічувалося 152,5 млн міжнародних мігрантів (особи, які народилися в одній 
країні, а переїхали і постійно легально проживають в іншій). До початку 2017 
р. їхня кількість зросла до 257,7 млн осіб, або на 69%. Питома вага мігрантів у 
всьому населенні світу збільшилася з 2,9% до 3,4%, причому нині у 
розвинених країнах до категорії мігрантів зараховують майже 11% населення, 
а в країнах, що розвиваються, лише 1,6% [3].
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Найвищі темпи приросту міграційної рухливості були у 2005-2017 рр. -  
5,6 млн осіб щорічно, що пов’язано з глобальною економічною кризою 2008 
р. та військовими конфліктами на Близькому Сході й інших регіонах. Раніше, 
у 1990-2005 рр. щорічне зростання кількості міжнародних мігрантів було 
більш як удвічі менше -  2,5 млн осіб. За розрахунками ООН щорічний 
приріст мігрантів у 1990-2000 рр. становив 1,2%, 2000-2010 рр. -  2,4%, 2010
2017 рр. -  2,3% [1]. Домінуючими мотивами еміграції є економічні чинники, 
тоді як війни та міжетнічні конфлікти обумовлюють зростання кількості 
внутрішньо переміщених осіб і тимчасову зворотну закордонну міграцію у 
сусідні країни.

Потужний ринок праці, демократичні принципи суспільного життя, 
політична та соціальна стабільність, переважно толерантне ставлення до 
іншомовних громадян визначили географічну спрямованість міграційних 
потоків -  більшість мігрантів осідали в розвинених країнах Північної 
Америки, Європи та Австралії -  57% від загальної кількості мігрантів у світі
2017 р.

За останнє десятиріччя відбулися помітні зміни у географічній структурі 
міжнародної міграції. Від середини ХХ ст. Європа стабільно посідала перше 
місце за кількістю іммігрантів. У 2017 р. на перше місце вийшла Азія (79,6 
млн осіб) передусім завдяки зростанню міграції до нафтодобувних країн 
Перської затоки. Саудівська Аравія піднялася на четверте місце у світі за 
кількістю мігрантів (10 млн осіб) після США (47 млн осіб), Німеччини та 
Росії (по 12 млн осіб), тоді як у 2000 р. в Саудівській Аравії проживало лише 
5 млн іммігрантів. Також за цей період збільшилась кількість іммігрантів в 
ОАЕ з 2 млн до 8 млн осіб. Інші країни з швидкими темпами індустріального 
розвитку також стали центрами тяжіння міграцій: в Таїланді кількість 
мігрантів збільшилася до 4 млн, в Туреччині, яка з кінця 1960-их років 
відзначалася значними міграційними втратами корінного населення, що 
виїжджало до Західної Європи, кількість іммігрантів зараз становить 3 млн 
осіб [1].

У Європі за офіційними даними проживає 77,9 млн мігрантів, хоча 
реальна їхня кількість вища. 56% європейських іммігрантів є вихідцями з 
розвинених країн. Більшість європейських країн є реципієнтами. Зокрема у 
списку з найвищим додатнім відносним сальдо міграції у 2017 р., за даними 
PRB, Люксембурґ (16%), Ісландія, Мальта та Швеція (10%), Швейцарія (9%). 
Найпотужніший відтік населення відбувається у Литві (-10%) та інших нових 
членах ЄС, в країнах Балканського регіону, особливо у Греції, де тривала 
економічна нестабільність обумовила стрімке зростання безробіття [4].

У Європі, Азії та Африці домінує внутрішньоконтинентальна міграція. 
Латинська Америка характеризується тривалими міграційними втратами 
переважно до Північної Америки. Саме тому, а також завдяки азійській 
складовій, Північна Америка відзначалася найвищими щорічними темпами 
приросту мігрантів -  на 1,3 млн осіб, або 3,8% у 1990-2000 рр. Проте з 
початку ХХІ ст. вони суттєво уповільнилися внаслідок зменшення
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міграційного потоку з Мексики у США. Так, якщо протягом 1990-2000 рр. 
щороку з Мексики до США мігрувало у середньому 494 тис. осіб, то в 2010
2013 рр. -  всього 151 тис. Таким чином у США у 2015 р. за даними ООН 
проживало 12 млн вихідців з Мексики -  це найпотужніший у світі 
міждержавний потік мігрантів. Другим за потужністю є міграційний потік 
Індія^О А Е (понад 3 млн. осіб). До потужних міграційних потоків віднесено: 
Росія^Україна, Україна^Росія та Казахстан^Росія (по 3 млн осіб) [1].

У 2000 р. Україна була на п’ятому місці у світі, а сьогодні посідає 13-е 
місце за кількістю іммігрантів -  4,8 млн осіб (або 11% населення країни), 
більшість з яких народжені в Росії та інших республіках колишнього СРСР.

Завдяки активізації міграційного відтоку з Південної Азії змінився 
світовий рейтинг держав за величиною діаспори. У 2000 р. Україна належала 
до першої п’ятірки після Росії, Мексики, Індії та Китаю, а в 2015 р. 
опустилася на сьому позицію (5,8 млн українців поза межами держави) після 
Індії (15,6), Мексики (12,3), Росії (10,6), Китаю (9,5), Банґладеш (7,2) та 
Пакистану (5,9) [1]. Очевидно, що чисельність української діаспори у світі 
суттєво занижена через недооблік українців у Росії під час перепису 2010 р.: 
українцями назвали себе 1928 тис. осіб, а народженими в Україні були 2942 
тис. осіб. Для порівняння, попередні переписи в Росії подають такі дані: 1989 
р. -  4363 тис. українців, 2002 р. -  2943 тис. українців та 3560 тис. 
народжених в Україні.

Останні два десятиліття відзначилися дуже швидким зростанням 
кількості біженців: у 2000 р. їх налічувалося 16 млн, а в 2016 р. -  66 млн 
осіб. Лише за 2017 р. кількість біженців збільшилася на 2 млн осіб. З-поміж 
загальної чисельності біженців приблизно 40 млн -  це внутрішньо переміщені 
особи, майже 23 млн переїхали в інші країни, ще 3 млн осіб -  шукачі 
притулку [3].

Збройні конфлікти в Азії та Африці спровокували в 2015-2016 рр. 
міграційну кризу у Європі: за два роки до Європи прибуло 2,455 млн 
біженців. Німеччина дала притулок третині біженцям, значна кількість осіла у 
Франції, Італії, Швеції. У 2016 р. за даними Євростату 44% біженців 
походили з трьох країн -  Сирії (28%), Афганістану (15%) та Іраку (11%). 
Потужний міграційний приріст зумовив активізацію держав Європейського 
Союзу у розробці нової спільної міграційної політики.

У 2016 р. глобальність міграційної проблеми визнано урядами 193 країн, 
які підписали Нью-Йоркську декларацію про біженців та мігрантів (New York 
Declaration for Refugees and Migrants) [3]. Вона містить ряд засадничих норм, 
що будуть покладені в основу глобального договору про міграцію, активні 
переговори щодо укладання якого відбуваються в рамках ООН. По-перше, 
держави повинні визнати, що міграція -  позитивне явище як для країн- 
донорів, так і для країн-реципієнтів. По-друге, національні законодавства 
повинні бути максимально адаптовані до вимог захисту і своїх суспільств, і 
самих мігрантів. Люди мають право на законні канали міграції, а приймаюче 
суспільство повинно дотримуватися букви закону у ставленні до мігрантів.
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По-третє, удосконалене міжнародне право повинно забезпечити захист 
біженців, як найбільш вразливої категорії населення. Заплановане на кінець
2018 р. підписання угоди суттєво не зможе вплинути на кількісну динаміку та 
географію міграцій, проте прогнозують, що послабиться нелегальна міграція 
та її негативні соціальні наслідки.
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Процеси глобалізації сприяють, серед інших, і поширенню міжетнічних 
шлюбів. Міжетнічним (міжнаціональним, етнічно гетерогенним, 
гетерогамним) вважається шлюб, в якому подружжя вказали приналежність 
до різних етнонаціональних спільнот [1, с. 71].

Формування національного складу сімейних пар відбувається під 
впливом частки представників різних етнічних груп в населенні, географії їх 
розселення, соціально-економічного стану, а також і соціокультурної 
віддаленості. Вирішальну роль відіграє саме частка етнічних спільнот в 
населених пунктах, оскільки особисті стосунки складаються передовсім в 
межах поселень [7, с. 332; 5, с. 1084-1085]. Етнічна гетерогенність подружжів 
має різні соціальні наслідки (зокрема, змішані шлюби вважаються головною 
ареною асиміляційних процесів), що підкреслює важливість дослідження цієї 
проблеми.

Висока частка етнічно гетерогенних сімейних пар характерна і для 
України, де цей феномен поглиблений тривалим перебуванням країни у 
складі багатонаціональних імперій, насамперед Радянського Союзу, та 
пов’язаними з цим масовими потоками внутрішньої міграції, головним чином 
етнічно російського населення. Слід також згадати про чинник відносно 
невеликої соціокультурної відстані між українцями та росіянами, які змішано 
розселені в багатьох регіонах країни.
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