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Аналіз сучасних тенденцій у світових демографічних процесах
Сучасні демографічні тенденції на місцевому та державному рівні поглибили існуючі та сформували нові
світові демографічні процеси, які отримали нове історичне обґрунтування, що потребує поглибленого
наукового дослідження враховуючи вплив багатофакторного глобального підходу до розвитку сучасного
суспільства. Метою статті є аналіз розвитку світових демографічних процесів та визначення причин їх
виникнення, проявів, наслідків та перспектив для реалізації у першій половині 21 століття. Автори визначають
та характеризують чотири світові демографічні процеси, а саме ріст населення, міграцію, розвиток туризму
та зміни у структурі населення. Прогнозується, що у 30-х роках 21 століття, кількість та темпи росту населення
світу досягнуть реального зростання, динаміка якого за наступні два десятиліття почне змінюватися у
напрямку зниження темпів росту, що призведе до поступової стабілізації і, врешті-решт, зменшить кількість
населення світу. До середини 21 століття спостерігатиметься утримування темпів зростання зовнішньої та
внутрішньої міграції, збільшення внутрішніх міграційних потоків з півдня на північ та зі сходу на захід,
зміцнення нових економічно розвинутих центрів ваги (Канада, Австралія та Нова Зеландія), зростання
міграції сільського населення до міст, а також урбанізація та активізація розвитку мегаполісів. Частка
міжнародного туризму в порівнянні з населенням світу постійно зростатиме, а щорічні темпи зростання
кількості міжнародних туристів значно залежатимуть від світової економіки та можуть відрізнятися на рівні
кількох відсотків. Постійні зміни відбуватимуться у віковій, релігійно-культурній та соціально-економічній
структурі населення.
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Анализ современных тенденций в мировых демографических процессах
Современные демографические тенденции на местном и государственном уровне углубили существующие и
сформировали новые мировые демографические процессы, получившие новое историческое обоснование,
требующее углубленного научного исследования учитывая влияние многофакторного глобального подхода к
развитию современного общества. Целью статьи является анализ развития мировых демографических
процессов и определение причин их возникновения, проявлений, последствий и перспектив для реализации в
первой половине 21 века. Авторы определяют и характеризуют четыре мировые демографических процесса,
а именно рост населения, миграцию, развитие туризма и изменения в структуре населения. Прогнозируется,
что в 30-х годах 21 века, количество и темпы роста населения мира достигнут реального роста, динамика
которого за следующие два десятилетия начнет меняться в направлении снижения темпов роста, что приведет
к постепенной стабилизации, и, в конце-концов, уменьшит количество населения мира. До середины 21 века
будет наблюдаться удерживание темпов роста внешней и внутренней миграции, увеличение внутренних
миграционных потоков с юга на север и с востока на запад, укрепление новых экономически развитых центров
тяжести (Канада, Австралия и Новая Зеландия), рост миграции сельского населения в города, а также
урбанизация и активизация развития мегаполисов. Доля международного туризма по сравнению с населением
мира будет постоянно расти, а ежегодные темпы роста количества международных туристов будут
значительно зависеть от мировой экономики и могут отличаться на уровне нескольких процентов.
Постоянные изменения будут происходить в возрастной, религиозно-культурной и социально-экономической
структуре населения.
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