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міки, освіти, науки, культури і спорту, мають у Польщі документально підтверджену 
родину, бажають відвідати місце свого народження або ж є пенсіонерами. 

У зв’язку з приєднанням Угорщини до системи Шенгенського режиму охо-
рони кордону, візи для громадян України стали не лише важкодоступними, але 
й дорогими. 

Громадяни, що мають посвідчення закордонного угорця, для компенсації вар-
тості віз можуть скористатися системою підтримки зв’язків, яку надає Угорська 
держава. 

5. ДЕМОГРАФІЯ ТА ЕТНІЧНА СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ: ДЕМОГРАФІЧНА 
ПОЛІТИКА, МІГРАЦІЯ, ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

5.1. Демографічна ситуація

Після здобуття незалежності Україною демографічна ситуація в Закарпатті, 
паралельно із загальнодержавними тенденціями, істотно погіршувалася. 
Це проявлялося, з одного боку, в скороченні народжуваності, з іншого – в збільшенні 
смертності (Рис. 1).

Період інтенсивного скорочування народжуваності почався в 1988 році і тривав 
приблизно десять років (Рис. 1). Скороченню народжуваності сприяли два фактори:

• Закарпаття та Україна, разом зі всім пострадянським східноєвропейським 
простором, перебували у стадії демографічного переходу до типу відтво-
рення населення, що характеризується низькою народжуваністю та при-
близно нульовим приростом населення, яка в більшій частині Європи вже 
відбулася (ця стадія характеризується зниженням народжуваності до її ста-
білізації на рівні 10‰);

• природне скорочення народжуваності, пов’язане із суспільним розвитком, 
було прискорене економічною кризою та, викликаним нею, падінням 
життєвого рівня.

Після мінімуму на межі нового тисячоліття, коли народжуваність на Закарпатті 
знизилася до 11‰, почався повільний її підйом, і в останні роки вона знову переви-
щила 13‰. Серед причин повороту тенденції можна назвати вихід із економічної 
кризи, а також заходи щодо сприяння народжуваності, вжиті українським урядом 
після 2004 року. 

Смертність в області, починаючи із 1970 років минулого століття, повільно, але 
незважаючи на невеликі відхилення, безперервно зростала. На межі тисячоліття 
рівень смертності у Закарпатті досяг рівня народжуваності, склавши 11‰, а в 
подальшому продовжував зростати до нинішнього рівня 13‰ (Рис. 1). Підвищення 
смертності також було викликане спільним проявом двох чинників:
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• підвищення середнього віку населення, що відбувалося десятиліттями. 
Серед населення із більш старою віковою структурою смертельні випадки 
трапляються частіше;

• зниження життєвого рівня, що було пов’язане зі зміною суспільного ладу, 
відзначилося і на підвищені смертності.

Рис. 1. Зміна народжуваності (суцільна лінія), смертності (пунктирна лінія) 
та природного приросту (відстань між лініями) на Закарпатті в 1946–2007 роках 

(у проміле)
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Джерело: Szabó László. Kárpátaljai demográfi ai adatok (Ungvár – Budapest: Intermix, 1993); Головне 
управління статистики у Закарпатській області (2002–2008).

У зв’язку зі зниженням народжуваності, що було викликане економічною 
кризою, та підвищенням смертності скорочення природного приросту після здо-
буття Україною незалежності прискорилося. На початку нового тисячоліття наро-
джуваність та смертність стали приблизно однаковими. З тих пір демографічна 
ситуація в області характеризується близько нульовим природним приростом. 
Нагадаємо, що народжуваність на Закарпатті знизилася до рівня смертності остан-
ньою серед областей України.

Але демографічна ситуація виявляється значно відмінною навіть в межах 
області. Основні її особливості наведені нижче (Табл. 2, Рис. 2):

• народжуваність за останні два неповні десятиліття була вищою у східних, 
марамороських районах області;

• смертність, навпаки, досягала більш високих рівнів на заході Закарпаття;
• природний приріст, у відповідності з вищенаведеним, знижувався зі сходу 

на захід;
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• в новому тисячолітті природний приріст у західних районах Закарпаття 
стабілізувався у від’ємній ділянці, тобто демографічна криза, що характерна 
для переважаючої частини України, поширилася і сюди;

• на сході, на території історичної Мараморощини та Угочанщини, 
народжуваність і надалі перевищує рівень смертності. Поясненням цього 
виняткового для України явища є наявність у цьому регіоні великих 
зберігаючих традиції, сіл, для яких до сьогоднішнього дня характерні міцні 
дво- або багатодітні сімейні моделі;

• хоча даних щодо демографічних характеристик окремих національностей 
області не маємо, але екстраполюючи показники Берегівського району, населе-
ного в основному угорцями, на закарпатських угорців у цілому, напрошується 
висновок, що демографічні показники згаданої етнічної спільноти гірші, 
ніж у домінуючої: вони характеризуються нижчою народжуваністю, вищою 
смертністю та демографічною кризою впродовж останнього десятиліття;

• демографічна картина Великоберезнянського району, який характеризується 
гірським рельєфом та переважанням невеликих сіл, є найбільш несприят-
ливою, що в значній мірі пояснюється інтенсивним міграційним відтоком 
населення, а також із пов’язаним з цим старінням населення.

Рис. 2. Народжуваність, смертність та природний приріст в адміністративних 
одиницях Закарпатської області в 2007 році

Джерело: Головне управління статистики у Закарпатській області (2008).
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Таблиця 2. Народжуваність, смертність та природний приріст в окремі роки на 
Закарпатті у складі незалежної України

Адміністративна одиниця
Народжуваність, 

‰
Смертність, 

‰
Природний приріст, 

‰
1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007

Україна 12,2 7,9 10,2 11,2 15,5 16,4 1,0 -7,6 -6,2
Закарпаття 16,0 11,5 13,5 9,4 11,1 13,3 6,6 0,4 0,2
м. Берегово* – – 12,6 – – 13,6 – – -1,0
м. Мукачево 14,2 9,8 11,4 8,8 11,2 12,4 5,4 -1,3 -1,0
м. Ужгород 13,0 9,5 12,8 7,7 9,9 12,0 5,3 -0,4 0,8
м. Хуст* – 11,5 13,0 – 11,5 12,7 – 0,0 0,3
м. Чоп* – – 14,6 – – 11,1 – – 3,5
Берегівський р-н* 15,4 9,6 11,5 10,9 13,1 16,0 4,5 -3,6 -4,5
Великоберезнянський р-н 15,6 11,9 11,9 10,9 14,5 20,4 4,7 -2,7 -8,5
Виноградівський р-н 15,9 13,2 15,2 9,3 11,1 13,6 6,6 2,0 1,6
Воловецький р-н 16,2 11,9 14,3 8,8 12,6 15,0 7,4 -0,8 -0,7
Іршавський р-н 17,2 12,0 14,2 9,6 11,0 12,8 7,6 1,0 1,4
Міжгірський р-н 17,1 13,4 14,5 9,0 11,2 13,0 8,1 2,2 1,5
Мукачівський р-н 15,4 11,7 13,5 10,1 13,2 15,0 5,3 -1,5 -1,5
Перечинський р-н 17,6 11,9 14,7 10,7 14,7 17,3 6,9 -2,8 -2,6
Рахівський р-н 18,4 13,9 15,5 9,6 10,5 12,5 8,8 3,4 3,0
Свалявський р-н 15,0 10,8 13,9 8,1 11,7 14,6 6,9 -0,8 -0,7
Тячівський р-н 17,4 12,2 13,5 7,7 8,8 10,7 9,7 3,5 2,8
Ужгородський р-н* 13,5 9,0 13,1 10,9 12,3 15,7 2,6 -3,3 -2,6
Хустський р-н* 17,6 12,1 12,7 8,3 9,9 11,9 9,3 2,2 0,8

* Хуст став містом обласного підпорядкування в 1998 році, Берегово – в 2001 році, Чоп – у 2003 році. 
Дані названих міст, що наведені в раніші роки, включені, відповідно, до даних Хустського, Берегівського 
та Ужгородського районів.
Джерело: Szabó László. Kárpátaljai demográfi ai adatok. – Ungvár – Budapest: Intermix, 1993; Головне 
управління статистики у Закарпатській області (2002, 2008).

5.2. Демографічна політика

Несприятливі демографічні процеси вимагають державних заходів щодо підтри-
мання оптимальної кількості населення в ряді країн світу. В деяких із них зако-
нами та наказами намагаються збільшити народжуваність, в інших – зменшити її. 
Україна належить до першої категорії, оскільки після здобуття незалежності наро-
джуваність та кількість населення почала різко зменшуватися, і тенденція скорочу-
вання населення продовжується і в наш час.

За останні роки в Україні впроваджено кілька державних програм та заходів 
щодо підвищення народжуваності. В тому числі національну програму «Планування 
сім’ї» в 1994 році, «Державну концепцію сімейної політики України» (2000 рік), 
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програму «Українська сім’я» (2001 рік), «Репродуктивне здоров’я 2001–2005» (2001 
рік), «Концепцію демографічного розвитку України в 2005–2015 роках» (2004 рік).

На думку фахівців, покращення демографічної ситуації в країні може відбутися 
лише з покращенням економічного стану, а для досягнення цієї мети варто впрова-
дити наступні заходи:

• зниження ступеня збіднення та успадкованої бідності, що може бути 
здійснено шляхом збільшення доходів, та разом з тим підвищення життєвого 
рівня населення;

• глибока реформа трудової сфери, оскільке вона грає важливу роль 
у формуванні міграційного балансу, умов відтворення населення, стану охо-
рони здоров’я та здорового способу життя;

• досягнення ефективної зайнятості населення, яка гарантує підтримання 
належного життєвого рівня не лише для працевлаштованого, але і для осіб, 
що у нього на утриманні;

• створення сприятливих умов праці для жінок, що виховують дітей;
• створення умов для зайнятості всього працездатного населення;
• треба створити рівні умови щодо матеріальної забезпеченості жінок, які 

працюють та які у відпустці по догляду за дитиною; ліквідувати різницю 
між допомогою по догляду за дитиною та фактичними витратами, що 
пов’язані з виховуванням дитини, забезпечити регулярні виплати, гаранту-
вати можливість повернення на попереднє місце роботи.

З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у сім’ях 
держава надає батькам або особам, які їх замінюють, соціальну допомогу, перед-
бачену Законом України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми» та іншими 
законами України.

Сім’ям із дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, 
надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, предметів довго-
строкового користування та житлове будівництво.

Закон України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми» встановлює гаран-
тований державою рівень матеріальної підтримки сімей із дітьми шляхом надання 
державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей 
і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям із дітьми 
у загальній системі соціального захисту населення. Відповідно до цього Закону 
призначаються такі види державної допомоги сім’ям із дітьми:

• допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
• одноразова допомога при народженні дитини (з 1 січня 2008 року виплачують 

12.240 гривень на першу дитину, 25.000 гривень – на другу і 50.000 гривень 
– на наступних дітей);

• допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
• допомога на дітей одиноким матерям.
Незважаючи на те, що допомога сім’ям із дітьми за останні роки невпинно 

зростає, фахівці відзначають, що це сприяє збільшенню народжуваності лише 
серед тих прошарків населення, де народжуваність і без того була на висо-
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кому рівні. Для досягнення стійких сприятливих результатів необхідно значно 
поліпшити економічну та політичну стабільність у країні.

5.3. Національний склад населення

Останній перепис населення, що був проведений у 2001 році (поки що єдиний все-
український перепис у новоствореній державі), підтвердив, що однією з основних 
рис населення Закарпаття є його багатонаціональність. Всеукраїнський перепис 
населення реєстрував представників більше, ніж ста національностей в області. 
Але з них лише у восьми частка серед всього населення перевищила 0,1% (Табл. 3).

Таблиця 3. Чисельність та частка найбільших національностей Закарпаття за 
даними переписів 1989 та 2001 років

Національність
Чисельність Частка в загальній чисель-

ності населення, % 2001 рік у % 
до 1989 року

1989 2001 1989 2001
українці 976 749 1 010 127 78,4 80,5 103,4
угорці 155 711 151 516 12,5 12,1 97,3
румуни 29 485 32 152 2,4 2,6 109,0
росіяни 49 458 30 993 4,0 2,5 62,7
цигани 12 131 14 004 1,0 1,1 115,4
словаки 7329 5695 0,6 0,5 77,7
німці 3478 3582 0,3 0,3 103,0
білоруси 2521 1540 0,2 0,1 61,1
інші 8756 5005 0,6 0,4 64,0

всього 1 245 618 1 254 614 100,0 100,0 100,7

Джерело: Лавер, Олександр – Зилгалов, Василь. Хто живе на Закарпатті? // Карпатський край № 38. 
Ужгорoд, 1991. 3–16; Закарпатське обласне управління статистики (2003).

Населення Закарпаття за 13 років між двома останніми переписами (не помилка, 
бо перепис 1989 року був проведений у січні, а 2001 року – в грудні) збільшилося на 
0,7%. За зазначений період відбувся поворот у зміні кількості населення. До 1995 
року кількість населення області збільшувалася, досягаючи 1288,1 тисячі чоловік. 
У подальшому значення позитивного природного приросту впало нижче значення 
негативного міграційного сальдо, що означало початок скорочування чисельності 
населення, яке триває і нині (на 1 січня 2008 року постійне населення Закарпаття 
складало 1239,8 тисячі чоловік).

Між двома останніми переписами кількість найбільш чисельної національ-
ності, українців, збільшувалася швидше кількості всього населення, що відзначи-
лося і на підвищені її частки у загальній кількості населення (з 78,4% до 80,5%; 
Рис. 3). Основним чинником зростання кількості українців був природний приріст, 
у певній мірі сприяла цьому і асиміляція, в першу чергу росіян (реасиміляція), 
а від’ємний міграційний баланс протидіяв цьому. 
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Рис. 3. Національний склад населення Закарпаття в 2001 році
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Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).

У 2001 році на Закарпатті проживало 151,5 тисячі угорців, що складало 96,8% 
всіх угорців України (156,6 тисячі чоловік). За міжпереписний період кількість 
закарпатських угорців зменшилась на 4,2 тисячі (2,7%), а частка в населенні області 
скоротилася з 12,5% до 12,1%. Фахівці напередодні перепису очікували більш 
значне скорочення, тому що природний приріст у 1990 роках минулого століття 
в середовищі закарпатських угорців був тривалий час від’ємний, та однозначним 
було переважання еміграції над імміграцією. Цьому в певній мірі протидіяло те, 
що частина тих, хто раніше з різних причин називав себе українцями чи словаками, 
знову ідентифікувалися як угорці, крім того частина циган під час перепису також 
реєструвалася угорцями.

За результатами останнього перепису на третє місце серед національностей 
області за кількістю вийшли румуни (Рис. 3), випередивши росіян, яких у 1989 
році ще було набагато більше. Кількість румунів за 13 років зросла на 9% та пере-
вищила 32 тисячі (Табл. 3). Зростання відбулося майже виключно за рахунок при-
родного приросту, оскільки серед закарпатських румунів як міграційна (не рахуючи 
сезонну трудову міграцію), так і асиміляційна мобільність на низькому рівні.

Зменшення кількості та частки росіян можна було очікувати, але його міра була 
несподівана навіть для фахівців. Чисельність колишньої державотворчої нації на 
Закарпатті зменшилася більш, ніж на третину, що перевищувало навіть несподівано 
високий загальнодержавний показник. Із майже 50-тисячної в 1989 році етнічної 
групи залишилось 31 тис. чоловік, поступившись за кількістю румунам. Чинники 
зменшення кількості росіян в області збігаються із загальноукраїнськими: асимі-
ляція (в тому числі реасиміляція), в меншій мірі низька народжуваність та виїзд за 
межі області.

Кількість циган зросла до 14 тисяч, а 15-відсотковий приріст за 13 років майже 
віддзеркалює темпи їхнього природного приросту. Їх чисельність характеризується 
такою ж невизначеністю, як результати переписів населення інших європейських 
країн щодо кількості циган: під час перепису значна частина ромів ідентифікує 
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себе з іншою національностю. Для підтвердження наведемо результати суцільного 
соціологічного обстеження, проведеного на Закарпатті управлінням статистики 
в 1989 році: на Закарпатті виявлено 20 тис. осіб циганського походження, а в той 
же час перепис населення реєстрував 12,1 тисячі. За нашими оцінками, здійсне-
ними на основі місцевих досліджень та аналізу даних освітніх закладів, у 2001 
році їх нараховувалося приблизно 32 тисячі чоловік. Але, звичайно, ми не маємо ні 
підстав, ні намірів ставити під сумнів право вибору національної приналежності.

Значно, майже на четверту частину, зменшилась між двома переписами кіль-
кість закарпатських словаків. У цьому вирішальну роль зіграла еміграція, хоча до 
скорочення їх чисельності причетна і асиміляція та низька народжуваність. Мало-
чисельна німецька спільнота, всупереч масовій еміграції в Німеччину, неочікувано 
дещо зросла. Джерелом цього зростання може бути асиміляція, точніше реаси-
міляція, яка відбулася після того, як німці в Україні перестали вважатися «зло-
чинною» нацією, а завдяки підтримці Німеччини та полегшеним імміграційним 
можливостям стало «вигідно» бути німцем. Нарешті, стосовно масштабного ско-
рочення кількості білорусів зазначимо, що його розміри та причини були співз-
вучні з росіянами.

Значні відмінності спостерігаються в рівні урбанізації окремих національ-
ностей. Більшість населення Закарпаття живе в селах (63,3%), але деякі націо-
нальності концентруються в містах. У загальних рисах можна відзначити, що три 
найбільш чисельні народи – українці, угорці та румуни (які, до речі, мають на Закар-
патті етнічні територіі) – більш представлені серед сільського населення. Перших 
двох названих етнічних спільнот це стосується в меншій, а румунів у більшій мірі 
(Рис. 4, Табл. 4).

Рис. 4. Національний склад міського (зліва) та сільського (справа) населення 
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Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).
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Менш чисельні національності, які в Закарпатті не мають власної етнічної 
території, з більш високим рівнем міграційної активності, представлені в містах 
у відносно більшій мірі. Особливо характерно це для росіян та білорусів, які 
поселилися на Закарпатті у другій половині ХХ століття в основному в містах. 
Серед циган частка міських жителів також вища, ніж середня по області: трохи 
більше половини ромів живе в містах. Найбільша група закарпатських словаків 
мешкає в Ужгороді, німців – у Мукачеві, що і визначає переважання міських 
жителів серед них.

Істотні відмінності спостерігаються в зміні чисельності окремих національ-
ностей у містах та селах між двома останніми переписами населення (Табл. 4). 
Це стосується і населення області в цілому, оскільки за 13 років міське населення 
скоротилося на 9%, а в той же час сільське зросло на 7%. Такі відмінності мають 
дві основні причини:

• між двома переписами вісім селищ міського типу ініціювали своє переве-
дення до категорії сіл, тому що в Україні в селах електричний струм дещо 
дешевший;

• більш високий природний приріст у селах між двома переписами (заува-
жимо, що за останні кілька років ситуація змінилась і, як по всій Україні, 
природний приріст на Закарпатті в містах став вищий).

Тенденція скорочення чисельності міського та збільшення сільського насе-
лення простежувалася як серед українців, так і серед угорців. У випадку українців 
поясненням цього однозначно були дві вищеназвані причини. Темпи скорочення 
міського угорського населення були приблизно такими, як і всього міського насе-
лення області, незважаючи на те, що селища міського типу із значним угорським 
населенням не були переведені до розряду сіл. 1-відсоткове збільшення угорського 
населення сіл значно відставало від відповідних темпів всього сільського насе-
лення. Напрошується висновок, що скорочення закарпатського угорського насе-
лення за останні часи відбувалося в основному в містах. До скорочення чисель-
ності угорців у містах були причетні більш інтенсивна еміграція та асиміляція, 
а також нижча народжуваність.

Кількість румунів збільшилася в обох категоріях поселень, хоча у селах 
у більшій мірі. Значне скорочення чисельності росіян також торкнулось обох 
категорій поселень, але значно сильніше жителів міст, це стосується і білорусів. 
Несподівано кількість ромського населення із загальновідомим високим при-
родним приростом у містах зменшилась (поясненням цього можуть бути проблеми 
та невизначеність при їхній реєстрації), а в селах у той же час значно зросла.

Чимале скорочення чисельності закарпатських словаків у містах протиставля-
ється значному їх збільшенню у селах. Зменшення кількості міських (переважно 
ужгородських) словаків спричинили еміграція та асиміляція. Незначне за кількістю 
сільське словацьке населення збільшилось за рахунок реасиміляції, каталізованої 
прийнятим у Словаччині Законом про закордонних словаків. У німців навпаки: 
збільшення кількості простежувалось у містах, чому протиставлялося значне ско-
рочення в селах. Еміграція до Німеччини сильніше торкнулась сільської німецької 
громади, а її приваблива можливість могла бути рушійною силою реасиміляції місь-
кого (переважно мукачівського) населення, що мала німецькі корені.
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Таблиця 4. Чисельність та частка найбільших національностей Закарпаття серед 
міського та сільського населення за результатами Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року та в порівнянні з результатами попереднього перепису

Національ-
ність

Міське населення Сільське населення

Чисельність % 2001 рік у % 
до 1989 року Чисельність % 2001 рік у % 

до 1989 року

українці 356 711 77,5 95,2 653 416 82,3 108,5
угорці 53 598 11,6 91,2 97 918 12,3 101,0
румуни 5477 1,2 104,7 26 675 3,4 110,0
росіяни 25 866 5,6 60,0 5127 0,6 81,2
цигани 7149 1,6 94,7 6855 0,9 149,7
словаки 4029 0,9 63,9 1666 0,2 162,1
німці 2556 0,6 165,0 1026 0,1 53,2
білоруси 1227 0,3 58,7 313 0,0 73,0
інші 3816 0,8 53,9 1189 0,1 70,9

всього 460 429 100,0 90,9 794 185 100,0 107,4

Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).

5.4. Територіальне розміщення етнічних груп

У Закарпатті українці складають більшість населення майже кожної  адмі ністра- 
тивної одиниці (Табл. 4, Рис. 5). П’ять районів вважаються однонаціональними, де 
частка українців перевищує 95%: Міжгірський, Воловецький, Іршавський, Вели-
коберезнянський та Перечинський. Майже однонаціональними (де українці скла-
дають 80–95% населення) є місто обласного значення Хуст, а також Хустський, 
Свалявський, Мукачівський, Рахівський та Тячівський райони. Багатонаціональні 
з українською більшістю (частка українців 50–80%) міста Ужгород та Мукачево, 
а також Виноградівський та Ужгородський райони. Відносну більшість складають 
українці в місті обласного значення Чоп, де становлять 40% населення (місто не 
включено окремо до Табл. 4, оскільки отримало статус обласного підпорядку-
вання чи, як нині називають, обласного значення, та виділено з Ужгородського 
району лише після останнього перепису населення, в 2003 році). В Берегові та 
Берегівському районі українці складають меншість.
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Угорці в області становлять абсолютну більшість населення лише в Берегів-
ському районі (Табл. 5, Рис. 5). Район належить майже цілком до угорської етнічної 
території (Рис. 6), хоча низка заснованих у ХХ столітті українських сіл створюють 
у ній етнічні острови. В місті обласного значення Берегово частка угорців між 
останніми двома переписами впала нижче 50%, але відносна більшість збереглась 
за ними. Угорська етнічна територія, смуга якої простягається вздовж українсько-
угорського кордону, частково охоплює також Ужгородський, Мукачівський та 
Виноградівський райони. У цих районах та в місті Чоп угорці складають значну 
меншину. Поза межами етнічної території чисельна угорська діаспора живе в двох 
великих містах області – Ужгороді та Мукачеві. Частина закарпатських угорців 
розселена віддалено від угорсько-української етнічної межі. Вони складають діа-
спору та етнічні острови в основному вздовж верхньої течії Тиси, на території істо-
ричної Мараморощини. Тут, у Хустському, Тячівському та Рахівському районах, та 
в місті Хуст частка угорців складає 3–5%.

Таблиця 5. Національний склад адміністративних одиниць Закарпаття за 
результатами перепису населення 2001 року

Адміністративна 
одиниця

Чисельність 
населення

Частка даної національності, %

Ук
ра
їн
ці

Уг
ор
ці

Ру
му
ни

Ро
сі
ян
и

Ц
иг
ан
и

С
ло
ва
ки

Н
ім
ці

Бі
ло
ру
си

м. Берегово 26 554 38,9 48,1 0,1 5,4 6,4 0,2 0,1 0,2
м. Мукачево 81 637 77,1 8,5 0,0 9,0 1,4 0,4 1,9 0,4
м. Ужгород 115 568 77,8 6,9 0,1 9,6 1,5 2,2 0,2 0,4
м. Хуст 31 864 89,3 5,4 0,0 3,7 0,4 0,1 0,3 0,2
Берегівський р-н 54 062 18,8 76,1 0,0 0,7 4,1 0,0 0,0 0,0
Великоберезн. р-н 28 211 96,3 0,1 0,0 0,7 1,6 1,0 0,0 0,1
Виноградівський р-н 117 957 71,4 26,2 0,0 1,2 0,8 0,1 0,0 0,1
Воловецький р-н 25 474 98,8 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1
Іршавський р-н 100 905 98,6 0,1 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0
Міжгірський р-н 49 890 99,1 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Мукачівський р-н 101 443 84,0 12,7 0,0 0,7 1,3 0,2 0,8 0,1
Перечинський р-н 32 026 96,3 0,2 0,3 1,3 0,4 1,0 0,0 0,1
Рахівський р-н 90 945 83,8 3,2 11,6 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1
Свалявський р-н 54 869 94,5 0,7 0,0 1,5 1,4 0,6 0,7 0,1
Тячівський р-н 171 850 83,2 2,9 12,4 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Ужгородський р-н 74 399 58,4 33,4 0,0 2,0 4,1 1,6 0,0 0,1
Хустський р-н 96 960 95,0 3,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).
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Рис. 5. Національний склад населення адміністративних одиниць Закарпаття за 
результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).

Прослідкуємо, які територіальні особливості мають зміна кількості та частки 
двох найчисельніших національностей Закарпаття, українців та угорців, за 
останній міжпереписний період. Ці особливості можемо підсумувати в наступних 
пунктах:

• кількість українців, як і кількість усього населення області, відповідно до 
географічних відмінностей природного приросту, збільшилася у східних 
районах Закарпаття, а в більшості західних зменшилася (Табл. 6);

• значно зросла чисельність українців у двох найбільших містах, Ужгороді 
та Мукачеві, де основними джерелами зросту були асиміляція (переважно 
реасиміляція), а також імміграція;

• в Ужгородському районі кількість домінуючої нації збільшувалася в основ-
ному за рахунок міграційного притоку в села Ужгородської агломерації 
(часто це було переселення з Ужгорода);

• у двох менших містах обласного підпорядкування, Хусті та Берегові, 
чисельність українців зменшилася внаслідок негативного природного при-
росту;

• в Берегові частка українців збільшилася всупереч зменшенню їхньої 
кількості, оскільки зменшування загальної кількості населення було більш 
значним;



Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року) 495 ׀

• у гірських районах, де населення мешкає переважно у невеликих селах, до 
скорочення кількості українців був причетний і міграційний відток, в деяких 
випадках збільшуючи його масштаби (наприклад, у Великоберезнянському 
та Воловецькому районах), в інших випадках переважаючий ефект позитив-
ного природного приросту (так було у Міжгірському районі);

• в більшості адміністративних одиниць, за винятком двох (Виноградівського 
району та міста Мукачево), прослідковувалася загальнообласна тенденція 
зменшення кількості угорців (Табл. 5);

• збільшення чисельності угорців у Виноградівському районі більше, ніж на 
10%, частково було пов’язане із більш високим природним приростом, част-
ково із поверненням тих, які раніше під тиском визнавали себе українцями, 
частково з реєстрацією частини угорськомовних циган як угорців;

• левову частку у збільшенні кількості мукачівських угорців складала група 
циган кількістю приблизно 1000 чоловік, яка при переписі населення 1989 
року визнавала себе ромами, а в 2001 році угорцями (настільки скоротилася 
чисельність циган за даними двох останніх переписів населення);

• значне скорочення, в межах 15%, яке було в значній мірі наслідком еміграції, 
було виявлено між 1989 та 2001 роками в двох найчисельніших угорських 
спільнотах – у Берегові та Ужгороді;

• швидко зменшувалася кількість угорців, які проживали в діаспорі, основною 
причиною чого була асиміляція.

Який вигляд має нині етнічна карта Закарпаття? Етнічні території, які виді-
ляються на ній, складаються із більш-менш компактно розташованих поселень 
(між якими можуть бути розсіяні невеликі етнічні острови іншої національності, 
чи міста та села із етнічно змішаним населенням), в яких мешкають переважно 
представники якоїсь однієї національності. На Закарпатті етнічні території мають 
3 національності: українці, угорці та румуни.

Більша частина області, звичайно, належить до етнічної території титульної 
нації (Рис. 6). Компактність української етнічної території зменшує в незначній 
мірі лише один румунський етнічний острів (с. Плаюць Рахівського району) та 
кілька українсько-угорських поселень із етнічно змішаним населеням. Більшість 
останніх розташована у Марамороській улоговині (Вишково, Тячів), а також 
поблизу українсько-угорської етнічної межі (Ракошино, Гудя).
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Таблиця 6. Зміна чисельності українського та угорського населення 
в адміністративних одиницях Закарпаття між переписами 1989 та 2001 років 

(«–» – дані відсутні)

Адміністративна 
одиниця

Українці Угорці

1989 2001 Зміна Зміна, 
% 1989 2001 Зміна Зміна, 

%
м. Берегово 10 763 10 321 -442 -4,1 15 125 12 785 -2340 -15,5
м. Мукачево 58 489 62 965 4476 7,7 6713 6975 262 3,9
м. Ужгород 81 054 89 942 8888 11,0 9179 7972 -1207 -13,1
м. Хуст 29 029 28 446 -583 -2,0 1759 1726 -33 -1,9
Берегівський р-н 10 821 10 185 -636 -5,9 41 846 41 163 -683 -1,6
Великоберезн. р-н 29 186 27 182 -2004 -6,9 – 15 – –
Виноградівський р-н 80 548 84 263 3715 4,6 27 896 30 874 2978 10,7
Воловецький р-н 26 596 25 182 -1414 -5,3 – 25 – –
Іршавський р-н 95 322 99 498 4176 4,4 265 114 -151 -57,0
Міжгірський р-н 49 596 49 453 -143 -0,3 111 8 -103 -92,8
Мукачівський р-н 87 345 85 168 -2177 -2,5 12 897 12 871 -26 -0,2
Перечинський р-н 31 326 30 857 -469 -1,5 196 78 -118 -60,2
Рахівський р-н 70 705 76 184 5479 7,7 3511 2929 -582 -16,6
Свалявський р-н 52 319 51 868 -451 -0,9 433 383 -50 -11,5
Тячівський р-н 135 211 142 978 7767 5,7 6156 4991 -1165 -18,9
Ужгородський р-н 41 273 43 489 2216 5,4 25 541 24 822 -719 -2,8
Хустський р-н 87 229 92 146 4917 5,6 3988 3785 -203 -5,1

Джерело: Лавер, Олександр – Зилгалов, Василь. Хто живе на Закарпатті? // Карпатський край № 38. 
Ужгорoд, 1991. 3−16; Закарпатське обласне управління статистики (2003).

Угорська етнічна територія простягається вздовж українсько-угорського кор-
дону смугою шириною 15–20 км у південно-західній частині Закарпаття (Рис. 6). 
Угорсько-українська етнічна межа на деяких ділянках розширюється, утворюючи 
смугу із етнічно змішаних поселень (наприклад, південніше Ужгорода чи західніше 
Виноградова), в інших місцях проходить лінійно. В угорську етнічну територію 
вклинюються міста із етнічно змішаним населенням (Берегово, Чоп), засновані 
у ХХ столітті села з переважно українським населенням (наприклад, Червоне та 
Демечі – Ужгородського, Свобода, Бакош, Велика Бакта – Берегівського, Пушкино 
та Руська Долина – Виноградівського районів), та український етнічний острів із 
багатовіковим минулим (с. Квасово Берегівського району).

Румунська етнічна територія, яка складається із 9 населених пунктів, заходить 
на територію Закарпаття на межі Тячівського та Рахівського району в околицях 
смт. Солотвино (Рис. 6). Українсько-румунська етнічна межа на всій протяжності 
лінійна, в межах румунської етнічної території лише її центр, Солотвино, має змі-
шане румунсько-угорсько-українське населення.
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Рис. 6. Етнічні території Закарпаття

Джерело: Головне управління статистики у Закарпатській області та власні дослідження.

5.5. Рідна мова населення Закарпаття

Всеукраїнський перепис населення 2001 року простежив також склад населення 
за рідною мовою. Поняття рідної мови в Україні ототожнюється з мовою, якою 
респондент переважно користується. Розбіжності між національністю та рідною 
мовою є важливими показниками асиміляційних процесів.

Національність та рідна мова збігаються в 97,1% населення Закарпаття (Табл. 7). 
Але цей показник істотно відрізняється в окремих національностей. Представники 
більше, ніж 90% чотирьох найбільш чисельних національностей області назвали 
рідною – мову своєї національності. Найвищим цей показник виявився у держа-
вотворчої нації (99,2%). Не дуже відстали від них компактно проживаючі румуни 
(99,0%) та більшість компактно проживаючих угорців (97,1%). Серед росіян, 
незважаючи на їх розсіяність, частка тих, хто вважали рідною мовою російську, 
була високою (91,7%), що пов’язано зі спадщиною недалекого радян ського мину-
лого, коли вони були домінуючою нацією.

Частка осіб, які вважали рідною мову своєї національності серед нечи-
сельних народів області була значно нижча, переважно близько 50% чи менша. 
Висока частка осіб, які змінили рідну мову, серед невеликих за чисельністю та 
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проживаючих розсіяно народів, вказує на прогресуючу асиміляцію в їхньому серед-
овищі. Різноманітним виявився склад за рідною мовою циган: лише п’ята частина 
назвала рідною мовою циганську; майже така частка користується переважно 
українською, більше 60% – угорською мовою. Словаки приблизно в однаковій мірі 
(вище 40%) користуються словацькою та українською мовою як рідною. Половина 
німців назвала німецьку мову рідною, майже 40% – українську, решта – російську 
та угорську. Білоруси були в більшості російськомовними та білоруськомовними, 
але значна частина назвала рідною українську мову. Інші невеликі національності, 
серед яких переважають народи колишнього Радянського Союзу, окрім мови своєї 
національності, масово користуються українською та російською мовами.

Таблиця 7. Розподіл основних національностей Закарпаття за рідною мовою за 
результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Національність Чисельність

З них рідною мовою назвали, %

мо
ву

 
св
оє
ї н
ац

.

ук
ра
їн
сь
ку

уг
ор
сь
ку

ру
му
нс
ьк
у

ро
сі
йс
ьк
у

ін
ш
у 
мо
ву

українці 1 010 127 99,2 – 0,2 0,0 0,5 0,1
угорці 151 516 97,1 2,6 – 0,0 0,2 0,1
румуни 32 152 99,0 0,5 0,1 – 0,1 0,2
росіяни 30 993 91,7 7,9 0,2 0,1 – 0,1
цигани 14 004 20,5 16,7 62,4 0,1 0,2 0,2
словаки 5695 43,5 41,5 11,3 0,0 2,6 1,0
німці 3582 50,5 39,6 4,2 0,1 4,8 0,8
білоруси 1540 37,4 18,4 0,6 0,1 43,2 0,3
інші 5005 36,1 26,8 3,9 1,6 24,9 6,7

всього 1 254 614 97,1 1,1 0,9 0,0 0,6 0,1

Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).

Цікавим виявилася зміна складу населення за рідною мовою між останніми 
двома переписами населення.

Згідно з очікуваннями, після здобуття Україною незалежності частка українців, 
які назвали рідною українську мову, дещо збільшилась (Табл. 7). Скорочення кіль-
кості українців із російською рідною мовою однозначно було пов’язане зі збіль-
шенням престижності української мови. Зменшення чисельності українців, які 
назвали рідною мовою угорську, більш ніж на половину між двома переписами, 
пояснюється перш за все тим, що багато з них у 2001 році вже визнавали себе 
угорцями.

Частка угорців, які користувалися угорською мовою як рідною за міжпере-
писний період практично залишилася без змін. Дещо зросла частка угорців, рідна 
мова яких була українська, водночас зі зменшенням відповідного показника росій-
ськомовних угорців.
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Скоротився відсоток румунів, рідна мова яких була не румунська, паралельно 
зі зменшенням частки румунів, які проживали за межами румунської етнічної 
території.

Росіяни в Закарпатті за міжпереписний період не лише значно зменшилися 
в чисельності, але також скоротилася серед них частка тих, які користувалися як 
рідною російською мовою. В той же час значно збільшився відсоток росіян з укра-
їнською рідною мовою. Зазначені процеси однозначно були пов’язані зі здобуттям 
Україною незалежності. 

Без особливих змін залишилася частка циган, які користувалися як рідною 
мовою одним із варіантів ромської мови, а тих, хто вживали в побуті угорську 
мову, – дещо скоротилася (хоча їх кількість збільшилася з 8 до 8,7 тисячі). При-
чину цього бачимо в тому, що угорськомовні роми в 2001 році в більшій частці, ніж 
раніше визнавали себе угорцями. Здобуття українською мовою статусу державної 
спричинило збільшення частки циган з українською рідною мовою.

Значно змінився склад закарпатських словаків за рідною мовою. Державні 
зміни можуть пояснити збільшення серед них відсотка україномовних та змен-
шення російськомовних. Одночасне збільшення частки словаків із рідною мовою 
своєї національності та скорочення угорськомовних пов’язано з тим, що частина 
угорців, які в післявоєнний період під тиском реєструвалися словаками (значна 
частка словаків з угорською рідною мовою), знову числилася серед угорців.

Також між двома переписами значно трансформувався склад німців краю за 
рідною мовою. Масова еміграція німецькомовних представників зазначеної наці-
ональності відчутно скоротила їх частку. В той же час стрімко зросла частка укра-
їномовних та угорськомовних німців, які перебували на прогресуючому ступені 
мовної асиміляції, але повернулися до своїх коренів.

Скорочення відсотка білорусів із білоруською рідною мовою демонструє про-
гресування асиміляційних процесів в їхньому середовищі за міжпереписне десяти-
річчя. Значне збільшення відсотка україномовних білорусів є результатом здобуття 
українською мовою статусу державної.

Загалом 81,0% населення Закарпаття назвали рідною мовою українську, 12,7% 
– угорську, 2,9% – російську та 2,6% – румунську. В області як рідну мову інші 
національності в значній мірі використовували три мови: українську (більше ніж 
14 тис.), угорську (близько 12 тис.) та російську (близько 8 тис). 27,5% представ-
ників інших національностей, які користувалися українською мовою як рідною, 
були угорцями, 17,2% – росіянами, 16,6% – словаками, 16,3% – циганами. Біль-
шість угорськомовних не угорців були циганами (74,8%), українцями (15,9%) та 
словаками (5,5%).

Серед українців частка україномовного населення, за винятком міст Ужгород, 
Мукачево, Берегово та Берегівського району, скрізь перевищувала 99%. У зазна-
чених трьох містах обласного значення відносно поширеним було корис тування 
представниками домінуючої нації російською мовою (частка українців із росій-
ською рідною мовою становила від 1,8 до 3,1%). В Берегівському та Виноградів-
ському районах серед українців з іншою рідною мовою більшість такою вважала 
угорську (відповідно 0,9 та 0,7% українців). У Берегові також виявилась досить 
значною частка угорськомовних українців (1,4%).
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Таблиця 8. Розподіл найчисельніших національностей Закарпаття за рідною 
мовою за результатами переписів населення 1989 і 2001 років у відсотках

Націо-
нальність

Рідна мова та 
національність 
збігається,%

Рідна мова 
українська, %

Рідна мова 
угорська, %

Рідна мова 
російська, %

1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001
українці 98,5 99,2 – – 0,5 0,2 1,0 0,5
угорці 97,2 97,1 2,1 2,6 – – 0,6 0,2
румуни 98,2 99,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1
росіяни 95,8 91,7 3,8 7,9 0,3 0,2 – –
цигани 20,5 20,5 12,3 16,7 65,7 62,4 1,0 0,2
словаки 34,9 43,5 33,2 41,5 25,8 11,3 5,3 2,6
німці 74,1 50,5 18,4 39,6 1,0 4,2 6,1 4,8
білоруси 45,2 37,4 7,5 18,4 0,6 0,6 46,6 43,2

Джерело: Закарпатське обласне управління статистики (2003).

Склад угорців в адміністративних одиницях Закарпаття за рідною мовою був 
більш різноманітним. Виділяються досить одноманітним складом угорці чотирьох 
районів, у межах яких розташована угорська етнічна територія та місто Берегово. 
Також високе значення (98,3%) характеризує Хустський район, де майже все угор-
ське населення зосереджено в одному поселенні – смт. Вишково. Приблизно 90% 
угорців Мукачева, Ужгорода та Тячівського району, де вони складають у своїх 
поселеннях чисельні меншини, вважають рідною угорську мову. Найменшою 
(нижче 80%, місцями – набагато меншою) частка угорськомовних угорців вияви-
лася в районах, де вони проживають розсіяно, що вказує на прогресуючу асимі-
ляцію. Більшість іншомовних угорців як рідну назвали українську.

5.6. Міграція

На зміну чисельності населення значно впливає міграція. Міграційний баланс 
Закарпаття за часи незалежної України, на відміну від попереднього радянського 
періоду, був від’ємний. За рік у середньому з області виїхало на 2,5 тис. чоловік 
більше, ніж прибуло (Рис. 7). У 1990 роках минулого століття процес міграції 
та міграційний відтік населення відчутніше торкався більш мобільного міського 
населення. Але починаючи з 1999 року, відповідно до частки всього населення, 
у міграційному скороченні сільське населення також стало переважати. В 2007 
році процес зменшення збутковості міграційного балансу, який спостерігався за 
останні роки, прискорився, а значення міграційних втрат населення склало 1,5 
тисячі чоловік.
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Рис. 7. Зміна міграційного балансу міського та сільського населення Закарпаття за 
1995–2007 роки
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Джерело: Головне управління статистики у Закарпатській області (2002–2008).

Міграція має значний вплив на віково-статевий склад населення. В 2007 році 
62,4% всіх мігрантів складали чоловіки, 48,9% належало до молоді 15–28 років 
(Рис. 8). Переважання чоловіків пояснюється тим, що серед причин міграції 
провідні місця займають працевлаштування та військова служба. Домінування 
молодих вікових груп пояснюється, разом зі згаданими, такими факторами міграції, 
як оформлення шлюбу та навчання. Таким чином, від’ємний міграційний баланс 
зменшує частку молоді та чоловіків у населенні області.

У 2007 році в поселення Закарпаття прибуло 9.622 мігранти, проти 11.187 вибулих, 
у результаті міграційне сальдо складало – 1.565 чоловік. Якщо порівняти показники 
міграції в перерахунку на 1000 чоловік, то міграційна активність у Закарпатті була 
найнижчою серед регіонів України. Більшість переселенців (6.646 чол.) змінили 
місце проживання в межах області. З інших регіонів країни прибуло 2.674, з-за кор-
дону – 302 чол. (з них 225 чол. з країн СНД), в той же час в інші області України 
переселилось 3.746, а за кордон – 795 чол. (229 – у країни СНД). Міжрегіональна 
міграція була найбільш активною в напрямку Львівської та Рівненської областей, 
а також столиці України. Аналізуючи розподіл мігрантів за країнами виїзду, виявля-
ється, що лідерами залишаються Угорщина (35,3% емігрантів у 2007 році виїхали 
туди), Росія (27,9%), Чехія (13,5%), США (10,7%) і Німеччина (7,0%).

Як і по всій Україні, після розпаду СРСР, викликана економічною кризою, 
трудова сезонна міграція задіяла значно більші маси на Закарпатті, ніж постійна 
міграція. Традиції трудової міграції сягають радянської епохи: із марамороських 
районів із надлишками робочої сили в літній період у Росію та до Східної України 
відправлялась велика кількість сезонних робітників на сільськогосподарські 
роботи та будівництва. Після здобуття Україною незалежності, через значне ско-
рочення кількості робочих місць, полегшення умов виїзду та кращі можливості 
заробити, багатьох привабило працевлаштування за кордоном.
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Рис. 8. Статево-вікова піраміда прибулих у населені пункти 
Закарпаття та вибулих із них у 2007 році 

(переважання у віковій групі даної статі позначено іншим відтінком)
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Основна маса мешканців Закарпаття, які працевлаштувалися за кордоном 
у 1990 роках минулого століття, вибрали якогось одного з близьких західних 
сусідів, в основному Угорщину, Словаччину та Чехію. В новому тисячолітті, пара-
лельно з підйомом російської та української економіки, все більше закарпатців 
(головним чином будівельників) знаходять роботу у великих містах цих країн, 
що інтенсивно розбудовуються. За останні роки економічне піднесення торкну-
лося і Закарпаття, створено багато нових робочих місць, у першу чергу на заході 
області, в районі Ужгорода, Мукачева та Берегова, що повернуло додому частину 
трудових мігрантів. Поки що не зрозуміло, як світова економічна криза, яка почала 
розгортатися восени 2008 року, вплине в подальшому на трудову міграцію.

Трудова міграція у зв’язку з її частковою нелегальністю важко піддається ста-
тистичному обліку, тому маємо тільки оцінки щодо кількості осіб, які задіяні в ній. 
Згідно з ними, в перші роки нинішнього тисячоліття, коли міграція була найбільш 
інтенсивною, чисельність закарпатців, які працювали за межами області, переви-
щувала 100 тис. чоловік. 

5.7. Трудові ресурси

Чисельність економічно активного населення Закарпаття в 2007 році становила 
584,6 тисячі чоловік, та її кількість поступово зменшувалася паралельно із змен-
шенням загальної кількості населення. 54,0% економічно активного населення 
складали чоловіки. Причинами переважання чоловіків були нижчий пенсійний вік 
жінок, а також вища частка жінок, зайнятих у домогосподарстві. Зайнятість у роз-
рахунку на вікову категорію 15–70 років серед чоловіків складала 66,4%, а серед 
жінок – 72,9%. Рівень зайнятості серед представників обох статей був найвищим 
у віковій групі 35–39 років: для сильної статі – 87,1%, для прекрасної – 77,3%. 
З числа зайнятих 33,1 тисячі (6,0% всіх зайнятих) були пенсійного віку. Основну 
масу працівників пенсійного віку складали жінки, їх частка становила 71,6%. 38,2% 
економічно активного населення були мешканцями міських поселень, що дещо 
перевищувало 37,1-відсоткову частку міського населення в загальній її кількості.

Кількість зайнятих у 2007 році була 547,6 тисячі, а в той же час 37 тисяч чоловік 
стояло на обліку безробітних у центрах зайнятості. Таким чином, у цьому році 
рівень безробіття складав 6,3%. Статева структура безробітних істотно не відріз-
нялась від відповідного показника всього економічно активного населення: 53% 
тих, хто шукали роботу, складали чоловіки. Несподівано, але більша частина заре-
єстрованих безробітних (61,6%) мешкала у містах. Проте це не означає, що явище 
безробіття більше торкається міського населення (скоріше навпаки), річ у тому, 
напевно, що серед безробітних, які проживають у містах, набагато вища частка 
тих, хто вважали важливим зареєструватися в центрах зайнятості.

Кількість найманих працівників у згаданому році була 213,7 тисячі. Тенденція 
підвищення даного показника розгорнулася після 202,7-тисячного мінімуму 2004 
року (ще не відомо, як світова економічна криза, яка бере початок восени 2008 
року, вплине на неї). Статистичні дані вказують на значні географічні відмінності: 
кількість найманих працівників у містах пропорційно до чисельності населення 
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в кілька разів перевищує відповідні показники в сільських районах. Чисельність 
найманих робітників була винятково високою в двох найбільших містах – Ужго-
роді (49,7 тисячі) та Мукачеві (30,5 тисячі).

Безробіття найбільше торкнулося молодого покоління віком 15–24 роки та стар-
шого покоління віком 40–49 років. 33,3% жінок, які шукали роботу в 2007 році, 
належали до згаданої вище молодої вікової групи, 40,8% – до старшої, а частка 
названих вікових груп у економічно активному жіночому населенні була, відпо-
відно, 17,2 та 26,0%. Вікова структура безробітних чоловіків більш рівномірна, 
лише в молодому поколінні спостерігався пік: 24,5% безробітних чоловіків скла-
дала молодь, в той же час на цю вікову групу припадало 16,8% економічно актив-
ного чоловічого населення. Рівень безробіття серед молоді складав 9,1% у чоло-
віків, 12,6% – у жінок.

6. ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЗАКАРПАТТІ

6.1. До міжетнічної злагоди

В Україні під впливом процесів державотворення, які активно розпочалися з часу 
проголошення її незалежності, відбуваються докорінні зміни в міжнаціональних 
взаєминах. Держава, серед головних пріоритетів своєї національної політики 
визнає відновлення в усій повноті духовного життя етнічних спільнот на прин-
ципах врахування їхніх інтересів у галузі мови, культури, традицій. 

Нині в Україні проживають представники більше ста різних етнічних спільнот, 
що становить понад 27% населення держави. З розмаїття їхніх етнічних культур 
формується єдиний загальнодержавний культурний простір. Це яскраво видно на 
прикладі Закарпатської області. Історично склалося так, що на теренах краю про-
живають представники різних національностей. Виходячи із цього одним із прі-
оритетних завдань місцевих органів влади стало подальше зміцнення історично-
традиційної атмосфери міжетнічної злагоди, толерантності та високого рівня 
взаєморозуміння між представниками різних етнічних груп, конкретне вирішення 
їх запитів, щодо збереження своєї національної ідентичності.

Доброю традицією стало проведення щорічних обласних свят і фестивалів 
угорської (дні угорської культури, свята угорського народного мистецтва, заходи до 
дня Св. Ішвана, традиційне свято «Турул»), румунської (свято весни «Мерцішор»), 
російської (дні російської культури, вшанування О. Пушкіна), ромської («Циган-
ська ватра»), словацької («Словенска веселіца», новорічні фашіангові бали), русин-
ської («Червена ружа»), німецької (фестивалі німецької культури) культур. Жодне 
з цих святкових дійств не проходить без участі офіційних делегацій та мистецьких 
колективів із зарубіжних країн.

У вересні 2009 року Закарпатська телерадіокомпанія провела вже одинадцятий 
міжнародний телефестиваль народної творчості національних меншин «Мій 
рідний край». Цього разу він відбувся на території готелю-ранчо «Золота гора» 


