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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність дослідження. Сучасна Україна є однією з найбільших у 

Європі держав як за площею, так і за чисельністю населення. Вигідне 

географічне розташування, наявність корисних копалин, високий рівень 

освіти населення й багата історико-культурна спадщина – усе це створює 

вагомий потенціал для розвитку України в умовах глобалізаційних процесів. 

Водночас, перед українською державністю упродовж останніх десятиліть 

постала ціла низка вагомих проблем соціально-економічного та політичного 

характеру й однією з найбільш гострих із них є демографічна криза, яка 

супроводжується зниженням показників народжуваності та тривалості життя 

населення, підвищенням рівня смертності, особливо серед чоловіків 

працездатного віку, міграційним відтоком висококваліфікованих працівників 

переважно молодого віку, погіршенням стану здоров’я громадян тощо. Для 

ефективного подолання наслідків демографічної кризи необхідно 

поглиблювати знання про її причини та особливості на регіональному рівні, 

вивчати зв’язок демографічних явищ з процесами формування модерної 

української етнонаціональної спільноти. 

Проблеми демографічного розвитку України неодноразово привертали 

увагу науковців, однак до їхнього вивчення долучалися переважно фахівці з 

економіки та статистики населення. Проте лише етнологічний підхід до 

з’ясування даної проблематики дає змогу врахувати етнопсихологічні та 

соціальні аспекти процесів демографічного розвитку України. На жаль, 

доводиться констатувати, що історична наука на сьогоднішній день приділяє 

недостатню увагу етнодемографічним проблемам та процесам. Зокрема, на 

сьогоднішній день відсутнє цілісне дослідження населення Київщини. 

Специфіка етнодемографічного розвитку цього регіону визначається 

величезним впливом столичної агломерації як на економічний розвиток 
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населення, так і на його соціокультурні особливості та етнічний склад. 

З’ясуванню особливостей етнодемографічного розвитку населення Київщини 

на тлі загальних для України демографічних процесів у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. присвячене пропоноване дисертаційне дослідження.      

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках наукової тематики історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01) та пов’язана із науковими дослідженнями 

кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Тематика дисертації відповідає дослідницьким 

напрямкам «сучасні етнічні процеси», «етнодемографічні процеси і 

проблеми» паспорту спеціальності 07.00.05 – етнологія. 

Метою дисертаційного дослідження є розкриття процесів 

етнодемографічного розвитку населення Київщини (у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст.) 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних 

наукових завдань: 

- проаналізувати стан наукової розробки та джерельну базу 

дослідження; 

- дослідити особливості соціально-демографічних процесів Київщини; 

- виявити характерні риси етномовних процесів на Київщині у 50-х – 

80-х рр. ХХ ст.; 

- простежити динаміку етнічного та мовного складу населення 

Київщини після здобуття Україною незалежності; 

- з’ясувати етнічні особливості шлюбності, розлучуваності та 

репродуктивної поведінки населення Київщини. 

Об’єктом дослідження є етнодемографічний розвиток населення 

Київської області у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.   
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Предметом дослідження є етнічний склад, мовна приналежність, 

статево-вікова та професійна структура населення Київщини, динаміка та 

соціокультурні особливості його відтворення, участь у  міграційних 

процесах. 

Хронологічні межі роботи визначено періодом з 1950-х рр. XX ст. і до 

сучасності. Нижня хронологічна межа визначена проведенням першого 

повоєнного перепису населення СРСР у 1959 році. Необхідність з’ясування 

обставин виникнення деяких етнодемографічних явищ зумовила звернення 

до джерельних даних, які стосуються більш раннього періоду. Верхню 

хронологічну межу становить 2013 рік, який відзначає початок докорінних 

змін соціально-політичного та економічного характеру в Україні.    

Географічні межі дослідження охоплюють територію Київської 

області у її сучасних адміністративних кордонах. Особлива увага у 

дослідженні приділена населенню Києво-Святошинського, Макарівського та 

Васильківського районів, у яких автором проводилися польові етнографічні 

дослідження. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

загальнонаукові принципи історизму та системності. Досліджувані явища 

розглядаються як сукупність взаємопов’язаних компонентів, які цілісно 

розвиваються у хронологічній перспективі. В ході дослідження використано 

сукупність загальнонаукових (абстрагування, аналіз, синтез, індукція, 

дедукція) та спеціальних методів етнології. Зокрема, у дисертації 

використано методи безпосереднього спостереження та інтерв’ю.  Під час 

проведення опитування населення Київщини було використано метод 

емпатії, відповідно до якого аналіз етнодемографічних процесів здійснювався 

з точки зору учасників цих процесів. Використання комбінаторного методу 

дозволило унаочнити отримані дані щодо етнодемографічних процесів у 

досліджуваному регіоні у вигляді таблиць. Використання методу архівної 

евристики дозволило залучити до наукового обігу великий масив раніше 

неопублікованих джерел. Слід відзначити також використання методів 
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ретроспекції (звернення до більш ранніх хронологічних періодів з метою 

виявлення причин появи тих чи інших явищ), а також екстраполяції 

(поширення висновків отриманих під час етнографічного обстеження трьох 

районів Київської області на усі інші). Оскільки дисертація має 

міждисциплінарний характер, під час її написання було використано низку 

спеціальних методів статистики та демографії.  

У процесі проведення дослідження застосовано теоретичні та 

прикладні методи – як загальнонаукові, так і власне історико-етнологічні. 

Традиційним теоретичним методом етнологічних досліджень є історико-

порівняльний. Історико-типологічний метод дозволяє встановити подібність 

чи відмінність. Надзвичайно важливе значення має кількісно-статистичний 

метод, пов’язаний з опрацюванням великого масиву статистичних матеріалів 

переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 рр. і систематизацією його 

за авторською методикою у вигляді таблиць з розрахунками. 

Зі значної кількості матеріалів, які були надані автору Головним 

управлінням статистики у Київській області, відібрані, систематизовані та 

проаналізовані найбільш типові. З урахуванням структури дисертації 

відповідно до принципів історизму, історичної демографії та хронологічно-

проблемного методу вони використані у відповідних розділах, а статистичні 

дані – для складання таблиць. 

Повна й достовірна статистична інформація щодо демографічного, 

етнічного, соціального складу населення Київської області міститься в 

опублікованих підсумках Всесоюзних переписів населення, призначених як 

для широкого кола читачів, так і для службового користування. Наявність 

значної за обсягом інформаційної бази дає змогу застосувати у процесі 

дослідження статистичні й математичні методи. У дисертації автор 

дотримується принципів об’єктивності та достовірності збору, 

оприлюднення, подання наукової інформації. 
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Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у постановці та 

розробці актуальної теми, яка ще не була предметом спеціального 

дослідження.  

Вперше: 

- здійснено комплексний аналіз підсумкових даних Всесоюзних 

переписів населення 1959-1989 рр. по Київській області та Всеукраїнського 

перепису 2001 року у поєднанні з вивченням раніше невідомих для 

широкого кола науковців архівних даних; 

- систематизовано дані Всесоюзних переписів 1959, 1970, 1979, 

1989 рр. по області та Всеукраїнського  перепису населення 2001 р. по 

Київській області; 

- введено до наукового обігу великий масив документів, що 

стосуються етнонаціонального складу населення, його міграції, зайнятості, 

освітнього рівня, сімейного стану, репродуктивної поведінки. 

Удосконалено: 

- наукові уявлення щодо взаємозв’язків соціально-демографічних 

проблем та процесів етнокультурного розвитку населення 

досліджуваного регіону; 

- отримано нові дані щодо зростання чисельності населення, його 

залучення до міграційних процесів.  

- до наукового обігу введено нову статистичну інформацію щодо 

освітнього рівня населення Київщини. 

Отримали подальший розвиток:  

- уявлення щодо причин і напрямків міграційних зрушень та їх вплив 

на соціально-демографічний склад населення Київщини;  

- характеристика змін чисельності етнічного та мовного складу 

населення; 

- положення про характер репродуктивної поведінки населення 

Київщини; 
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- знання щодо впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 

розміщення населення Київщини та його освітньо-професійну 

структуру. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали та 

основні положення можуть бути використані при підготовці узагальнюючих 

праць з етнології, історії та етнодемографічного розвитку України, у 

викладанні відповідних нормативних та спеціальних навчальних курсів у 

вищих навчальних закладах. Отримані висновки можуть бути використані 

під час розробки нормативно-правових документів, державних програм 

соціально-економічного та демографічного розвитку Київської області та 

України в цілому, а також у демографічному прогнозуванні.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та матеріали 

дослідження представлені у доповідях та тезах доповідей на наукових 

конференціях: VI Міжнародна наукова конференція молодих учених «Дні 

науки історичного факультету – 2013» (Київ, 2013); VII Міжнародна наукова 

конференція «Дні науки історичного факультету, присвячені 180 – річчю 

заснування Київського національного університету – 2014» (Київ, 2014); 

Всеукраїнська наукова конференція «VIII Богданівські читання», з нагоди 

419 річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького (Черкаси, 

2014); XIII Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська 

весна: Історія 2015» (Київ, 2015); VIII Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету 

– 2015» (Київ, 2015). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 10-ти 

наукових публікаціях: 5 – у фахових періодичних наукових виданнях (з них 1 

– у закордонному виданні та 5 публікаціях апробаційного характеру. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Історіографія проблеми  

 

 

Дослідження етнодемографічних проблем в Україні має давню 

традицію, початки якої сягають кінця XVII ст.
1
 Систематичне й 

цілеспрямоване вивчення статистики населення України розпочалося зі 

створенням Інституту демографії ВУАН, який було засновано у 1919 р. 

Директором інституту було призначено М.В. Птуху, відомого на той час 

вітчизняного статистика та демографа. Саме з його працями сучасні 

дослідники пов’язують становлення етнодемографії як окремого наукового 

напрямку. 

Особливого пожвавлення демографічні дослідження набули в 20-х – 

30-х рр. ХХ століття, які були позначені неабиякими досягненнями
2
. Наукові 

дослідження були зосереджені переважно у трьох центрах: Інституті 

демографії АН УРСР, відділі демографії ЦСУ УРСР, пізніше в Управлінні 

народногосподарського обліку Держплану УРСР, а також в системі 

наукового-дослідних установ і підрозділів соціально-гігієнічного профілю 

Наркомату охорони здоров’я УРСР. 

                                                 
1  Див.: Хвіст В.О. Історична ґенеза демографічної думки в Україні 

(кінець XVII – початок XXI століття). – Київ-Ніжин: Видавець П.П. Лисенко 

М.М. – 2012. – 328 с. 
2  Стешенко В.С. Институт демографии АН УССР // Демографический 

энциклопедический словарь. – М., 1985. – С. 150. 
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З другої половини 30-х рр. ХХ століття демографічні дослідження в 

Україні були призупинені, у зв’язку з репресіями, війною, а наукові установи 

ліквідовані. Зокрема Інститут демографії АН УРСР у 1938 року був закритий, 

а провідні фахівці репресовані.  

З другої половини XX століття розпочинається новий період розвитку 

демографічної науки. Відновлення демографічних досліджень в Україні 

припадає на кінець 1950-х і першу половину 1960-х років XX століття, це 

було зумовлено потребою держави та суспільства у результатах 

демографічних досліджень.  

Після ліквідації Інституту демографії і санітарної статистики функції 

були передані Інституту економіки АН УРСР. У 1940-1950-х роках            

М.В. Птуха очолював відділ статистики Інституту економіки АН УРСР, а в 

1944-1950 роках керував Відділенням суспільних наук УРСР, був членом 

Президії АН УРСР. Учений працював над теоретичними і методичними 

проблемами демографії. Під його керівництвом були проведені перспективні 

розрахунки населення УРСР до 1960 року
1
. Вони актуальні й сьогодні для 

досліджень, які проводять сучасні науковці – Стешенко В., Піскунов В., 

Прибиткова І., Малиновська О. та ін.  

Демографічними дослідженнями в Україні у 60-ті роки займався 

Інститут економіки АН УРСР – сектор демографії й відтворення трудових 

ресурсів та Рада з Вивчення продуктивних сил УРСР АН УРСР. Спочатку 

демографічні дослідження були зосереджені переважно у секторі статистики 

Інституту економіки АН УРСР. Але невдовзі у 1963 році створили сектор  

демографії і трудових ресурсів, а в 1966 році його було перейменовано на 

відділ демографії і відтворення трудових ресурсів, який очолила В.Стешенко.   

Інститут економіки АН УССР зосередив свою увагу на вивченні 

демографічної ситуації в повоєнній Україні, а також на тенденціях 

відтворення населення й міграційному русі. Крім того, розроблялися заходи 

                                                 
1  Птуха М.В. Очерки по статистике населения. – М.: Госстатиздат ЦСУ  

СССР, 1960. – 460 с. 
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щодо вдосконалення демографічної політики. Дослідження Ради з вивчення 

продуктивних сил України були спрямовані переважно на вивчення 

регіональних аспектів відтворення населення й трудових ресурсів. 

У 1960-70-х роках було захищено декілька дисертацій в Інституті 

економіки АН УССР. Так, у 1964 році кандидатську дисертацію на тему 

«Таблицы рождаемости и плодовитости женщин ССР»
1
 захистила 

В.Стешенко, у 1966 році «Рождаемость на Украине в послевоенный период»
2
 

В. Піскунов, у 1967 році Л. Чуйко – «Брачность на Украине в послевоенный 

период»
3
, у 1971 році Г. Глуханова – «Воспроизводство населения 

крупнейших городов ССР: статистическое исследование»
4
, у 1976 році 

Ю.Краснощок – «Вопросы миграции сельского населения (статистическое 

исследование на примере Украинской ССР)»
5
 та ін. 

Згодом у середині 70-х років була опублікована праця Л.В. Чуйко 

«Браки и разводы (Демографическое исследование на примере Украинской 

ССР)», в якій дослідниця на прикладі Української РСР досліджує шлюбне 

питання у республіці, а саме: шлюбний вік, передумови та мотиви вступу у 

шлюб, національний склад, шлюбну ситуацію не лише у місті, а й у сільській 

                                                 
1  Стешенко Валентина Сергеевна Таблицы рождаемости и плодовитости 

женщин ССР. Диссертация на соискание научной степени кандидата 

экономических наук. АН УССР, Институт экономики. – К., 1964. – 448 с. 
2  Пискунов Владимир Павлович Рождаемость на Украине в 

послевоенный период. Диссертация на соискание научной степени кандидата 

экономических наук. АН УССР, Институт экономики. – К., 1966. – 336 c. 
3  Чуйко Любовь Васильевна Брачность на Украине в послевоенный 

период. Диссертация на соискание научной степени кандидата 

экономических наук. АН УССР, Институт экономики. – К., – 1967., – 281 с.  
4  Глуханова Галина Леонидовна Воспроизводство населения 

крупнейших городов: статистическое исследование. Диссертация на 

соискание научной степени кандидата экономических наук. АН УССР, 

Институт экономики. – К., 1971. – 259 с. 
5  Краснощек Юрий Тимофеевич Вопросы миграции сельского 

населения (статистическое исследование на примере Украинской ССР). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

(08.00.11). АН УССР Институт экономики. – К., 1976. – 159 с. 
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місцевості
1
. Слід зауважити, що весь матеріал роботи базується на 

загальноукраїнських тенденціях, тому в монографії відсутні конкретні 

приклади, які б надавали праці більшої ґрунтовності. 

Висвітлення питань демографічного розвитку УРСР здійснювалось у 

збірнику наукових праць «Демографические тетради»
2
, який почав виходити 

з 1969 року. На його сторінках публікувалися результати соціально-

демографічних досліджень. Також у цей період виходив збірник Інституту 

економіки «Демографічні дослідження»
3
, в якому висвітлювались проблеми 

відтворення населення УРСР. Зокрема досліджувалися питання, пов’язані з 

динамікою та географією народжуваності на Україні, а також зміни 

соціально-економічної й національною структури населення УРСР. 

Вагомий досвід у вивченні не лише соціальних, а й демографічних 

процесів України накопичений у працях демографів, економістів, соціологів.  

Найбільш ґрунтовними стали дослідження, започатковані відділом 

демографії Інституту економіки АН УРСР, співробітники якого підготували 

та опублікували дві фундаментальні монографії, в яких розглядається 

демографічний розвиток УРСР у міжпереписні періоди з 1959-1970 рр. та 

1970-1979 роки
4
.  

Колектив авторів визначив основні тенденції змін статево-вікового, 

шлюбного, професійно-галузевого та класового складу населення республіки, 

а також запропонував демографічне районування території УРСР. Однак, 

незважаючи на задум створення багатотомної історії демографічного 

розвитку УРСР, періодизація якої повинна була пов’язуватися із 

                                                 
1  Чуйко Л.В. Браки и разводы (Демографическое исследование на 

примере Украинской ССР). – М.: Статистика, 1975. – 176 с. 
2  Демографические тетради. АН УССР, Институт экономики. – К., 1969. 

– Вып. 1. 
3  Демографічні дослідження. АН УРСР, Інститут економіки. – К., 1975. 

– Вып. 3. 
4  Демографическое развитие Украинской ССР (1959-1970 гг.) – К: 

Наукова думка, 1977. – 221 c.; Демографическое развитие Украинской ССР 

(1970-1979 гг.). – К: Наукова думка, 1987. – 255 с. 
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Всесоюзними переписами населення, період з 1979-1989 рр. залишився 

недослідженим. 

Наприкінці 1970-х років вийшла вагома праця радянського вченого 

А.Г.Харчева «Современная семья и ее проблемы: (Социально-

демографическое исследование)»
1
 присвячена проблемам сім’ї та шлюбу. В 

ній науковець розглядає сім’ю як історичну систему взаємовідносин, тобто 

малу соціальну групу, члени якої пов’язані шлюбними родинними 

відносинами, спільним побутом та взаємною відповідальністю за виховання 

дітей. 

Чимало демографічних питань щодо досліджуваного періоду вивчалося 

в монографіях демографів, економістів, соціологів. Саме праці провідних 

учених-демографів, економістів, таких як Е.М. Лібанова
2
, С.І. Пирожков

3
, 

І.М. Прибиткова
4
, В.С. Стешенко

5
 становлять науковий доробок і 

методологічну основу фундаментальних досліджень динаміки чисельності й 

змін у демографічній структурі населення України.  

Особливу зацікавленість у науковців викликає проблема життєвого і 

трудового потенціалу. Найвагоміший внесок у розвиток теорії трудового 
                                                 
1  Харчев А.Г. Современная семья и ее проблемы: (Социально-

демографическое исследование) / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. – М.: 

Статистика, 1978. – 224 с. 
2  Лібанова Е.М. Особливості сучасних демографічних процесів УРСР. – 

К.: т-во «Знання», 1984. – 48 c.; Либанова Э.М., Палий Е.М. 

Демографическое развитие ССР в 70-80 гг. и его перспективы. – К.: СОПС 

УССР АН, 1988. – 22 с. 
3  Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура 

населения. – М.: «Статистика», 1976. – 136 c.; 
4  Прибиткова І.М. Чи загрожує депопуляція українському селу // 

Філософська і соціологічна думка. – К., 1989. -№3. – С. 16-19.; Прибиткова 

І.М. Україна 90-х: демографічна ситуація // Наука і суспільство. – К., 1998. - 

№1-2. – С. 10-13.;  
5  Стешенко В.С. Воспроизводство населения УССР // Вопросы 

демографии. Материалы конференции, посвященной состоянию и задачам 

демографической науки на Украине. (Киев, 27-29 октября 1966 г.) – К., 1968. 

– С. 62-73.; СтешенкоВ., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. 

Демографічні перспективи України до 2026 р. / Відп. ред. В. Стешенко – К., 

НАН України, Інститут економіки, 1999. – 56 с. 
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потенціалу і в дослідження прикладних аспектів зробив С. Пирожков
1
, 

зокрема у роботі розкрито аспекти відтворення трудового потенціалу, його 

якість, ефективність використання.  

У 1990-х рр. в Інституті економіки НАН України із зазначеної тематики 

захистили кандидатські дисертації С. Юдіна
2
 та В. Юзефович

3
. Робота 

дослідниці С. Юдіної присвячена тенденціям народжуваності населення 

Української РСР, праця В. Юзефовича  висвітлює соціально-демографічні 

аспекти формування трудового потенціалу сільського населення України. 

Свого часу почав займатися досліджуваною проблемою видатний 

учений економіст-географ Ф. Заставний, який опублікував декілька 

ґрунтовних монографій
4
. Зокрема у праці «Населення України» висвітлено 

демографічну ситуацію, рівень освіти, національний склад, зайнятість, 

розміщення населення і розвиток поселень. Також у монографії використано 

новий статистичний матеріал, за допомогою якого створені таблиці і подані 

додатки. 

На сучасному етапі переважають праці економістів, демографів, 

географів: Е.М. Лібанової, В.П. Піскунова, С.І. Пирожкова, І.М. Прибиткової, 

В.С. Стешенко, О.У. Хомри та ін. У досліджуваний період значна увага 

приділяється вивченню динаміки і структури демографічних процесів. 
                                                 
1  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. – 

К.: Наукова думка, 1992. – 175 c. 
2  Юдина Светлана Павловна Тенденции рождаемости населения 

Украинской ССР (демостатистический аспект) (08.09.01). Диссертация на 

соискание научной степени кандидата экономических наук. АН УССР, 

Институт экономики. – К., 1990. – 247 c. 
3  Юзефович Владимир Владиславович Социально-демографические 

аспекты формирования трудового потенциала сельского населения Украины 

(08.09.01). Диссертация на соискание научной степени кандидата 

экономических наук. АН УССР, Институт экономики. – К., 1999. – 217 с. 
4  Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. – Львів, 1993. – 176 c.; 

Заставний Ф.Д. Населення України. – Львів, МП «Край», Товариство 

української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта», 1993. – 224 с., іл.; 

Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів, вид-во «Світ»,1994. 

– 472 с., іл.; Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка. – Львів: 

Апріорі, 2011. – 504 с., іл. 
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Предметом постійної уваги демографів залишаються проблеми здоров’я, 

смертності та тривалості життя
1
.  

Особливості демографічної стану в сучасній Україні розкриваються у  

дослідженнях, які спрямовані на вивчення проблем сім’ї та шлюбно-сімейних 

відносин
2
, проблем материнства і дитинства

3
, екологічної безпеки та 

наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС
4
. 

Одним із перших, хто дослідив у незалежній Україні демографічне 

становище українського села, був В.Г. Швець із докторською дисертацією 

«Статистично-економічне дослідження відтворення трудового потенціалу 

села України»
5
, яку він захистив у 1993 році. Тут значний фактологічний 

                                                 
1  Лібанова Е.М., Палій О.М. Тривалість життя населення України // 

Вісник Академії наук Української РСР. – К., 1989. - №9. – С. 36-41.; 

Либанова Е.М. Продолжительность жизни населения (Опыт комплексного 

регионального исследования) АН Украины. Отв. ред. В. В. Оникиенко. – К.: 

Наукова думка, 1991. – 200 с. 
2  Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 

2000 року. – К.: ВД Шкільний світ, 2001. – 192 с.; Надія Жилка, Тамара 

Іркіна, Валентина Стешенко Стан репродуктивного здоров’я в Україні 

(медико-демографічний огляд). – К.: Міністерсво охорони здоров’я України, 

Національна академія наук: Інститут економіки, 2001. – 68 с. 
3  Здоров’я дітей та жінок в Україні. / Під ред. В. Стешенко. – К.: 

ПРООН, 1997. – 152 c.; Про становище дітей в Україні (за підсумками 1997 

року). Державна доповідь. / Під ред. В. Довженка. – К., 1998. – 150 c.; Про 

становище дітей в Україні (за підсумками 1998 року). Державна доповідь. / 

Під ред. В. Довженко. – К., 1999. – 154 c.; Волинець Л. Права дитини в 

Україні: проблеми та перспективи. /  УІСД, Інститут дитинства. – К.: Логос, 

2000. – 74 с. 
4  Омелянець М.І. Демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи // 

Здоров’я та відтворення народу України. Матеріали наукової конференції 

(жовтень, Київ 1991). Під заг. ред. Л.А. Пирога. – К., 1991. – С. 14-17.;  

Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 

1995. – 232 с.; Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: 

аналіз, оцінка та державна політика. – К., 1997. – Вип.3. Екологічна безпека. 

– 120 с.; Репродуктивне та статеве життя підлітків в Україні: ситуаційний 

аналіз. – К.: Фонд народонаселення ООН, ВООЗ, МОЗ України, Українська 

асоціація планування сім’ї, 1999. – 92 c.;  
5  Швець Віктор Григорович Статистико-економічне дослідження 

відтворення трудового потенціалу села України. Дисертація на здобуття 
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матеріал про демографічний стан українського села наприкінці 1980-х – на 

початку 1990-х років містить другий розділ «Соціально-економічна 

характеристика населення і трудового потенціалу сільської місцевості 

України», в якому висвітлені актуальні питання щодо чисельності, складу 

сільського населення, природного та механічного руху сільського населення, 

а також тенденції, перспективи демографічного розвитку трудового 

потенціалу.  

Проблеми соціально-економічних перетворень на селі розкриваються у  

дослідженнях К. Якуби і О. Бугуцького
1
. Зокрема монографія О. Бугуцького 

«Демографічна ситуація та використання людських ресурсів на селі», 

присвячена соціально-демографічним проблемам українського села. 

Досліджено динаміку народжуваності й смертності, процеси міграції і 

розселення, зміни статево-вікової структури і територіального розміщення 

населення тощо. 

Дослідження процесу відтворення населення регіонів України 

наприкінці 1990-х років здійснювалось у кандидатській дисертації Н. Левчук
2
 

та докторській дисертації Г. Старостенко
3
. Результати дослідження також 

представлені в наукових журналах та збірниках
4
. Суттєвих позитивних 

зрушень було досягнуто у вивченні масштабів і структури демографічних 

                                                                                                                                                             

наукового ступеня доктора економічних наук (08.00.11). Київський 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 1993. – 380 с. 
1  Якуба К.І. Демографічна політика в сільській місцевості України. – К.: 

ІАЕ УААН, 1999. – 71 c.; Бугуцький О.Д. Демографічна ситуація та 

використання людських ресурсів на селі. – К.: ІАЕ, 1999. – 280 с. 
2  Левчук Наталія Михайлівна Демографічні втрати України в період 

сучасної соціально-економічної кризи: регіональні особливості. Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (08.09.01). НАН 

України, Інститут економіки. – К., 1998. – 264 с. 
3  Старостенко Г.Г. Методологія і практика досліджень відтворення 

населення України (регіональний аспект). Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук (08.09.01). НАН України, Рада по 

вивченню продуктивних сил України. – К., 1999. – 404 с. 
4  Левчук Н. Депопуляція та її вплив на віковий склад населення 

України. // Демографічні дослідження. – К., 1996. – Вип. 18. – С. 72-80. 
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втрат України  внаслідок соціальних катастроф. Зокрема дослідниця Н. 

Левчук запропонувала авторський підхід до районування України за 

основними демоутворювальними факторами, тоді як у докторській дисертації 

Г. Старостенко важливим стало вивчення методико-методологічної бази 

регіонального демографічного аналізу суспільства.  

Слід відзначити, що четвертий розділ дисертації Г. Старостенко 

присвячений Київській області або столичному регіону. Тут досліджуються 

територіальні особливості природного та міграційного руху населення, 

рівень здоров’я населення і його зміни та вплив чорнобильської катастрофи 

на здоров’я населення Київської області. Крім того, дослідниця опублікувала 

статтю, в якій досліджено регіональні особливості демографічних процесів 

Київської області
1
. Крім цього, цікавий матеріал по Київській області 

міститься у працях науковців із суміжних дисциплін, які досліджували 

Київську область або Столичний регіон
2
. 

Сьогодні в Україні проблемами демографії займаються провідні 

установи – Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

та Інститут економіки НАН України, а також працівники Ради з вивчення 

продуктивних сил України.  

Сучасні дослідження в галузі демографії спрямовані на наукове 

обґрунтування демографічної політики, вивчення процесів відтворення 

населення, його складу за статтю, віком, освітою, зайнятістю у різних сферах 

народного господарства. 

                                                 
1  Старостенко Г.Г. Регіональні особливості демографічних процесів у 

Київській області. // Український географічний журнал. – К., 1994. - №4. – С. 

32-39.; Старостенко Г.Г. Стан середовища демографічних процесів і здоров’я 

населення столичної області // Розбудова держави. – К., 1997. - №6. – С. 35-

37. 
2  Іщук С.І., Шишацький В.Б Господарське районування Київського 

столичного регіону. // Економіка та соціальна географія. – К., 1995. – Вип. 46. 

– С. 54-61.; Руденко Л.Т., Підгрушний Г.П. Столична область і Київ у 

регіональному вимірі України. // Український географічний журнал. – К., 

2001. - №2. – С. 37-41.; Нудельман В.І. Передмістя столичних інтересів. // 

Урядовий кур’єр. – К., 2005. – №184. – С.7. 
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З досліджуваної проблеми  у 1997 році захищена дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук Волинець Л. У ній розкриті 

особливості демографічної політики в період становлення державності
1
. 

Основна увага  у дослідженні приділена розгляду таких проблем: політика 

державних інститутів влади щодо вирішення демографічних питань, 

соціально-демографічні проблеми в програмних документах та молода сім’я 

України як об’єкт демографічної політики. 

Результати роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені 

М.В. Птухи викладені в монографічних дослідженнях.  Серед найважливіших 

монографій Інституту, які були видані за останні роки з досліджуваної 

проблеми, «Населення України. Соціально-демографічні проблеми 

українського села»
2
, присвячена сучасним проблемам соціально-

демографічного відтворення у сільській місцевості України. У роботі 

досліджується динаміка чисельності й статево-вікового складу населення 

сільської місцевості, аналізуються тенденції шлюбності й розлучуваності, 

народжуваності та смертності селян. Крім того, розглядається соціально-

економічний склад населення та особливості міграційного руху сільських 

жителів. 

У монографії «Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз»
3
, 

яку підготував колектив науковців, розглянуто складові людського розвитку. 

У дослідженні проаналізовано динаміку й сучасний рівень людського 

розвитку в Україні, а також подано методологію вимірювання людського 

розвитку в адміністративно-територіальних одиницях різного рівня. 
                                                 
1  Волинець Людмила Семенівна. Демографічна політика України в 

період становлення державності: Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук (23.00.02). Одеський державний університет імені 

І.І. Мечникова. – О., 1997. – 148 с. 
2  Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського 

села. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. 

– 468 с. 
3  Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз. / За ред. Е.М. 

Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 

2007. – 328 c. 
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Окреме дослідження «Смертність населення України у трудоактивному 

віці», здійснене під науковим керівництвом Е.М. Лібанової, присвячено 

дослідженню смертності України у трудоактивному віці у соціально-

економічному контексті
1
. У монографії висвітлено не лише загальну 

характеристику смертності й середньої тривалості життя, а й причини смерті 

населення у трудоактивному віці, перспективи і шляхи зниження смертності 

та продовження середньої тривалості життя у трудоактивному віці. 

Ще одна монографія Інституту демографії та соціальних досліджень 

«Населення України. Народжуваність в Україні в контексті суспільно-

трансформаційних процесів» подає результати комплексного дослідження 

проблем народжуваності в сучасній Україні. У роботі розкрито не лише 

теоретико-методологічні питання дослідження дітородної активності 

населення, а й проаналізовано тенденції народжуваності на тлі ситуації 

інших європейських країн
2
. 

Успішно розвиваються в Інституті дослідження сімейно-шлюбних 

відносин. У науковій праці «Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні»
3
 

висвітлюються питання формування шлюбної і дітородної активності 

населення України. У колективній монографії розглядаються особливості 

шлюбної та дітородної поведінки різних соціально-демографічних груп 

населення України.  

У 2008 році під керівництвом Е. М. Лібанової вийшло колективне 

видання «Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір»
4
, в якому 

                                                 
1  Смертність населення України у трудоактивному віці. / Відпов. ред. 

Е.М. Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН 

України, 2007. – 211 с. 
2  Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-

трансформаційних процесів. – К.: Інститут демографії та соціальних 

досліджень НАН України, 2008. – 288 с. 
3  Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: Інститут 

демографії та соціальних досліджень НАН України,  2008. – 256 c. 
4  Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір. / За ред. Е.М. 

Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 

2008. – 316 с. 
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автори комплексно дослідили демографічний стан, міграційний рух та 

освітній розвиток населення. 

Колективна наукова робота «Сім’я та сімейні відносини в Україні: 

сучасний стан і тенденції розвитку»
1
 присвячена питанням розвитку сім’ї та 

сімейним відносинам в Україні. У дослідженні розглядаються аспекти  

формування сімейного складу населення та вплив соціально-економічних 

явищ і процесів на життєдіяльність сімей. 

У праці «Демографічні чинники бідності»
2
, за редакцією Е.М. Лібанової, 

розглядаються проблеми дослідження бідності в Україні. У зазначеній роботі 

розкрито нові регіональні аспекти української бідності, а також досліджено 

ризики бідності саме в домогосподарствах України.  Зокрема у підрозділі 

4.3.2. «Аналіз бідності на рівні адміністративних районів у регіональному 

розрізі» показано рівень бідності всіх областей України, у тому числі 

Київської області. Колективом авторів складена «карта бідності» за 2001 та 

2006 рік. 

У роботі «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та 

держави: національна доповідь» колектив авторів здійснив комплексний 

аналіз соціально-економічного стану України. Другий розділ праці 

присвячений соціальній сфері та демографічному розвитку України. У 

розділі розкриваються такі питання: демографічна ситуація, міграційна 

ситуація в контексті соціально-демографічного розвитку, розвиток ринку 

праці: проблеми та ризики, вплив економічної ситуації на рівень життя 

населення, проблеми соціального захисту населення, соціально-демографічні 

ризики подальшого розвитку
3
.  

                                                 
1  Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції 

розвитку. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 

2009. – 248 с. 
2  Демографічні чинники бідності / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут 

демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009. – 184 с.  
3  Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: 

національна доповідь / За ред. В.М. Гейця (та ін.). – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 

687 с. 
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 Інша нова праця Інституту демографії та соціальних досліджень 

«Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти» 

присвячена висвітленню актуальних питань, що стосуються системи 

цінностей, способу життя, демографічної поведінки, а також соціально-

економічного складу та становища молоді в Україні. У роботі викладено 

результати досліджень динаміки чисельності та статево-вікового складу 

молоді, шлюбно-сімейних орієнтацій і поведінки молодіжного контингенту. 

Окрема увага приділена репродуктивному здоров’ю молоді, а також проблемі 

смертності у молодому віці
1
.  

У колективній науково-аналітичній монографії «Людський розвиток в 

Україні: мінімізація соціальних ризиків»
2
 розкрито особливості сучасного 

стану людського розвитку, виявлено чинники та передумови формування 

соціальних ризиків. 

Серед останніх робіт Інституту демографії та соціальних досліджень 

наукова праця «Населення України. Імперативи демографічного старіння»
3
, 

яка присвячена актуальним питанням, що стосуються процесу 

демографічного старіння населення України. Тут досліджується стан 

здоров’я, соціально-економічне становище літніх осіб в Україні.  

Слід згадати монографію «Перший Всеукраїнський перепис населення: 

історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти», 

підготовлену за результатами першого Всеукраїнського перепису населення 

2001 року спільними зусиллями колективом науковців Інституту демографії 

та соціальних досліджень НАН України та фахівцями Державного комітету 

                                                 
1  Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні 

аспекти / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних 

досліджень НАН України, 2010. – 248 с. 
2  Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків. / За ред. 

Е.М. Лібанової. – К.: Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України,  2010. – 496 с. 
3  Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К.: 

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України,  2014. – 288 c. 
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статистики України за науковою редакцією І.Ф. Кураса та С.І. Пирожкова
1
. 

Тут викладено теоретико-методологічні та методичні питання проведення 

перепису населення, обробки та аналізу його результатів, а також розробки 

на їх основі концептуальних засад державної демографічної політики.  

Загалом у праці розкрито не лише історію проведення всіх переписів 

населення, а й висвітлені результати Всеукраїнського перепису 2001 року. 

Зокрема четвертий розділ роботи присвячений таким питанням: чисельність 

населення України та її регіонів, статево-віковий склад населення, етнічний 

та мовний склад населення, склад населення за громадянством, шлюбний та 

сімейний склад населення, рівень освіти населення, зайнятість та соціально-

економічний склад населення. Автори праці не ставили за мету здійснення 

системного дослідження соціально-демографічного розвитку України 1959-

2001 рр. 

Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 

України був заснований журнал «Демографія та соціальна економіка». У 

2004 році вийшов перший номер цього українського науково-економічного 

та суспільно-політичного журналу. Виходить він двічі на рік українською 

мовою, в ньому публікуються дослідження не лише з теоретичної, а й з 

описової та економічної демографії. У журналі висвітлюються методологічні 

питання демографічного аналізу, проблеми теорії і практики демографічного 

прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, 

соціальної стратифікації суспільства, економіки праці. 

Науковці Інституту демографії та соціальних досліджень підготували 

«Комплексний демографічний прогноз України до 2050 року». У монографії 

колективом авторів (Лібанова Е.М., Пирожков С.І.,  Позняк О.В., Макарова 

                                                 
1  Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, 

соціальні, економічні, етнічні аспекти / Авт. кол. Власенко Н.С., Лібанова 

Е.М., Осауленко О.Г. та ін., Наук. ред:  акад. Кураса І.Ф. акад. Пирожкова 

С.І.; Державний комітет статистики України; Інститут демографії та 

соціальних досліджень НАН України – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. 

– 558 с. 
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О.В., Шевчук П.Є. та ін.) розкрито демографічний прогноз загальної 

чисельності та статево-вікового розподілу населення України до 2050 року
1
.  

У журналі «Демографія та соціальна економіка» вийшла публікація, 

присвячена Київській області. У своїй статті «Сучасні тенденції та чинники 

міграційного руху населення Київської області»
2
 Т. Драгунова

3
 (канд. екон. 

наук) і І. Майданік (канд. соціол. наук) досліджують міграційні процеси 

Київської області, а також розкривають основні причини прибуття і вибуття 

мігрантів зі столичної області.  

Одним із відомих демографів у сучасній Україні є дослідниця В.С. 

Стешенко
4
. Значна кількість її праць присвячена концептуально-

методологічним принципам демографії як науки. 

Інститут економіки НАН України, очолюваний В. Стешенко, провів 

значну роботу в дослідженні демографічних процесів в Україні. У 2001 році 

було видано колективну монографію «Демографічна криза в Україні. 

Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії», підготовлену 

співробітниками відділу демографії та відтворення трудових ресурсів під 

науковим керівництвом В. Стешенко. У книзі проаналізовано теоретично-

методологічні та методичні засади вивчення кризових феноменів, зокрема 

депопуляції, надано загальну характеристику передумов її виникнення. 
                                                 
1  Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. 

(колектив авторів) / За ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: 

Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с. 
2 Драгунова Т., Майданік І. Сучасні тенденції та чинники міграційного 

руху населення Київської області // Демографія та соціальна економіка. – №1 

(11). – К., 2009. – c. 125-135. 
3  Драгунова Т.А. Міграційні процеси великих міст (на прикладі м. 

Києва): Автореф. дис. … канд. екон. наук: (08.09.01) / НАН України, Інститут 

демографії та соціальних досліджень. – К., 2005. – 20 c. 
4  Стешенко В.С. Самовоспроизведение народонаселения как предмет 

демографического изучения // Демоэкономические исследование. 

Тематический сборник. – К.: Изд. ИЭ АН УССР, 1980. – С. 3-22.; Стешенко 

В.С. Изучение воспроизводства народонаселения (теоретические проблемы). 

– К.: Наукова думка, 1981. – 328 c.; Пискунов В.П., Стешенко В.С. 

Отношения воспроизводства как предмет демографического изучения. Изд. 

ИЭ АН УССР, 1984. – 47 с. 
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Висвітлювалися й основні тенденції етнодемографічних процесів України, 

при цьому значна увага приділялася статистичним даним соціологічно-

економічного спрямування
1
.  

Інтенсивно почали розвиватися в Україні демоекологічні дослідження, 

які переважно присвячені аналізу сучасного стану та новітній динаміці 

основних демографічних процесів на екологічно неблагополучних теренах 

України, зокрема на тих, що зазнали впливу радіаційних викидів під час 

аварії на ЧАЕС. Дослідники приділяють основну увагу висвітленню 

соціальних наслідків чорнобильської катастрофи та пошуку шляхів 

поліпшення медико-демографічної ситуації у радіаційно забруднених 

районах. Досліджувана проблема висвітлена у роботі О. Рогожина, 

присвяченій медико-демографічній ситуації українського села
2
. 

У 2000-х роках з’явилась ще одна ґрунтовна монографія О. Рогожина 

«Демографічні перспективи українського села: історичні передумови,  

регіональний аналіз і моделювання», яка висвітлює історію демографічного 

розвитку українського села протягом XX століття
3
.  

Монографія О. Кустовської «Демографічний розвиток регіону 

(статистичний аналіз і моделювання) присвячена статистичному аналізу  

відтворення населення регіону Тернопільської області
4
. Зокрема у роботі  

здійснено аналіз тенденцій і закономірностей динаміки чисельності та 

природного руху населення. 

                                                 
1  Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, 

складові, напрямки протидії / За наук. ред. В. Стешенко. – К.: НАН України, 

Інститут економіки, 2001. – 560 с. 
2  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-

демографічної ситуації в селах України. Відповід. ред. В.С. Стешенко; 

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України; Інститут 

проблем національної безпеки РНБО України – К., 2009. – 200 с., іл. 
3  Рогожин О.Г. Демографічні перспективи українського села: історичні 

передумови, регіональний аналіз і моделювання. – К.: Інститут проблем 

національної безпеки, 2004. – 296 с., іл., табл. 
4  Кустовська О.В. Демографічний розвиток регіону (статистичний аналіз 

і моделювання). – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 326 с. 
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Значна кількість праць, у яких висвітлюється демографічна ситуація 

України та окремих регіонів, опублікована вченими у різних наукових 

журналах
1
. Певні аспекти проблеми відображені у матеріалах збірників 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій
2
. 

Значного розвитку було досягнуто у вивченні соціально-економічної 

структури населення України та закономірностей її трансформації у період 

ринкових перетворень. Зокрема дослідницею І. Курило виявлені значні 

закономірності історичної еволюції соціально-економічних структур 

населення, сучасні її особливості, проаналізовані демографічні наслідки 

трансформації соціально-економічних структур
3
. 

У цей період вийшла монографія К. Якуби «Життєвий і трудовий 

потенціал сільського населення України», в якій привертає увагу четвертий 

розділ праці «Демографічна основа формування життєвого і трудового 

потенціалів сільського населення». Тут висвітлені питання чисельності 

сільського населення, природний рух сільського населення та його вплив на 

                                                 
1  Романцов В.О. Деякі актуальні аспекти демографічної ситуації в 

Україні у 1945-1990 рр. // Український історичний журнал. – К., 1992. - №.10-

11. – С. 34-45.; Лакіза-Савчук Н. … І демографічне виживання. // Політика і 

час. – К., 1994. - №4. – С. 18-22.; Левчук Н. Депопуляція та її вплив на 

віковий склад населення України. // Демографічні дослідження. – К., 1996. – 

Вип. 18. – С. 72-80.; Мірко Н., Старостенко Г., Тарангул Л. Демографічні 

процеси в регіонах України. // Розбудова держави. – К., 1998. - №5-6. – С. 42-

50.; Пиріг Л. Українське село крізь призму демографії. // Розбудова держави. 

– К., 1998. - №11-12. – С. 110- 113.; Пирожков С.І. Демографічний розвиток 

України: сучасне і майбутнє. // Вісник НАН України. – К., 2006. - №1. – С. 

59-64. 
2  Демографічна ситуація в Україні. Матеріали наукової конференції 

(жовтень 1993 р., м. Київ). / Під заг. ред. Л.А. Пирога. – К., 1993. – в 3-х ч.; 

Сучасна сім’я в умовах трансформації суспільства. Матеріали міжнародної 

наукової конференції (3-5 грудня 1998 року). – К., 1999. – 160 с. 
3  Курило І.О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, 

сучасність, трансформації / Відп. ред. д.е.н., проф. В.С. Стешенко. – К.: 

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 472 с. 
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формування життєвого і трудового потенціалу, міграційні втрати сільського 

населення
1
. 

Заслуговує на увагу праця Доценко А.І. «Сільське розселення в Україні: 

динаміка та структура», в якій розглянуто теоретично-методичні питання 

соціально-економічних досліджень розселення на регіональному рівні. 

Особливий  інтерес становить підрозділ «Демографічні проблеми сільського 

розселення», в якому демографічні проблеми сільського розселення 

розглянуто в територіальному аспекті, наведено багато статистичних даних у 

вигляді таблиць
2
. Крім того, автор аналізує демографічний розвиток 

сільських поселень у радянський період та період незалежності України.  

Окремо слід розглянути стан наукової розробки міграційних процесів на 

території України у досліджуваний період. Найбільш значний внесок у 

дослідження міграційних процесів ще за радянських часів зробили: Е.С. 

Кутаф’єва
3
, В.В. Онікієнко, В.А. Поповкін

4
, А.Ф. Загробська

5
, В.І. 

Переведенцев
6
, А.В. Топілін

7
, К.І. Якуба

8
, А.Е. Котляр, В.В. Трубін

9
, І.М. 

                                                 
1  Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення 

України: Теорія, методологія, практика. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 362 c. 
2  Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура. – 

К.: РВПС НАН України, Вид-во Фенікс, 2010. – 288 с. 
3  Кутафьева Э. и др. Миграция сельского населения. – М.: Мысль, 1970. 

– 348 с. 
4  Оникиенко В.В., Поповкин В.А. Комплексное исследование 

миграционных процессов. Анализ миграции населения УССР. – М.: 

Статистика, 1973. – 159 c. 
5  Загробская А.Ф. Организованные переселения в системе миграции 

населения УССР. – К.: Наукова думка, 1974. – 120 c. 
6  Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М.: 

Наука, 1975. – 232 c. 
7  Топилин А.В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов 

в СССР. – М.: Экономика, 1975. – 156 с. 
8  Якуба К.І. Науково-технічний прогрес і міграція сільського населення 

УРСР. – К.: Знання, 1976. – 46 с. 
9  Котляр А.З, Турбин В.В. Проблемы регулирования перераспределения 

рабочей силы. – М.: Экономика, 1978. – 167 c. 
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Табориська (Прибиткова)
1
, Г.С. Вечканов

2
, Л.В. Корель

3
, В.М. Моісеєнко

4
, 

Л.Л. Рибаковський
5
, Хорев Б.С., В.Н. Чепак

6
, О.У Хомра

7
,  Т.П. Петрова

8
, 

Ж.А. Зайончковська
9
. 

Загалом у радянський період загальнотеоретичні питання міграцій 

досліджувалися О.У. Хомрою, В.І. Переведенцем, Л.Л. Рибаковським, В.А. 

Поповкіним, В.М. Моісенко, Т.П. Петровою, Ж.А. Зайончковською. 

Крім того, проблеми міграцій і територіальне переміщення населення  

вивчали Л.В. Корель, А.Ф. Загробська, І.М. Прибиткова, Б.С. Хорєв, В.М. 

Чепак та інші радянські вчені. У роботах науковця Л.В. Кореля показаний 

глибокий і ретельний  аналіз напрямів, інтенсивності та методів регулювання 

міграційного обміну між містом і селом. Особливою заслугою дослідниці 

А.Ф. Загробської було розкриття взаємозв’язку процесів відтворення, 

                                                 
1  Таборисская И.М. Маятниковая миграция населения: теория, 

методология, практика. – М.: Статистика, 1979. – 176 с. 
2  Вечканов Г.С. Миграция трудовых ресурсов в СССР. Политико-

экономический аспект. – Ленинград. Изд-во Ленинградского университета, 

1981. – 143 с. 
3  Корель Л.В. Перемещение населения между городом и селом в 

условиях урбанизации. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1982. – 

190 с. 
4
  Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. 

Характеристика и проблемы управления – М.: Мысль, 1985. – 118 с. 
5  Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. 

– М.: Наука, 1987. – 199 c. 
6  Урбанизация и демографические процессы. Под ред. Б.С. Хорева, и 

Г.П. Киселевой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 230 с.; Хорев Б.С., 

Чепак В.Н. Проблемы изучения миграции населения. Статистико-

географические очерки. – М.: Мысль, 1987. – 253 с. 
7  Хомра А.У. Миграция населения: вопросы теории, методики 

исследования. – К.: Наукова думка, 1979. – 146 с.; Хомра А.У. 

Воспроизводство населения (территориально-организационный аспект). – К.: 

Наукова думка, 1990. – 176 с. 
8  Петрова Т.П. Механизм миграционного обмена: методы исследования. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 138 c. 
9  Миграция населения / РАН, Ин-т соц-экон. проблем народонаселения / 

Ж.А. Зайончковская (отв. ред.). – М.: Наука, 1992. – 244 с. 
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міграції та освіти населення, визначення тенденцій розвитку міграційних 

потоків у зв’язку зі зростанням рівня освіти.  

Варто відзначити працю «Городские поселения ССР (проблемы роста и 

их изучение)» дослідника Б.С. Хорєва, який активно займався дослідженнями 

міських проблем, зумовлених міграційними процесами, і пропонував шляхи 

їх вирішення
1
. 

Автори монографії «Комплексное исследование миграционных 

процессов. Анализ миграции население УССР» зосередили свою увагу на 

вибірковому дослідження п’яти областей тодішньої республіки – Київської, 

Донецької, Одеської, Львівської та Закарпатської
2
. Недоліком цієї роботи є 

те, що дослідження охопило лише декілька областей, що не дало змоги повно 

висвітлити весь регіональний аспект. 

З кінця 80-х років минулого століття проводилися дослідження різних 

питань внутрішньої та зовнішньої міграції населення СРСР. Зростання 

інтересу до наукового аналізу міграції перш за все було пов’язане з 

розширенням її масштабів. Досліджувалися причини, мотиви, тенденції 

умови і наслідки, інтенсивність і спрямованість її потоків, етнічні, 

демографічні та територіальні особливості їх формування. 

Значне місце у роботах  сучасних науковців також посідають питання 

міграції населення. Зокрема розробляються актуальні питання теорії міграції,  

категоріальний апарат та концепції державної міграційної політики. Також 

проводиться поглиблене вивчення масштабів, видів і напрямків міграції.   

Серед сучасних дослідників, які займаються дослідженням міграційних 

процесів, Е.М. Лібанова
3
, О.А. Малиновська

1
, С.І. Пирожков

2
, О.У. Хомра

3
, 

                                                 
1  Хореев Б.С. Городские поселения СССР (проблемы роста и их 

изучение). Очерки географии расселения. – М.: Мысль, 1968. – 255 с. 
2  Оникиенко В.В., Поповкин В.А. Комплексное исследование 

миграционных процессов. Анализ миграции населения УССР. – М.: 

Статистика, 1973. – 159 c. 
3  Лібанова Е. Вплив зовнішньої міграції на соціально-економічний 

розвиток України. // Економіка України. – К., – 1993. – №8. – С. 76-80.; 
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І.О. Гнибіденко
4
, О.В. Позняк

5
, В.О. Джаман

6
, О.Є. Блинова

7
, М.Д. Романюк

8
, 

І.І. Кукурудза
9
. 

У монографії В.О. Джамана «Регіональні системи розселення: 

демогеографічні аспекти» аналізуються сучасні територіальні відмінності 

демогеографічної ситуації в Україні, а також розглядається значення 
                                                                                                                                                             

Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е.М. Лібанової, О.В. 

Позняка. –К.: РВПС України НАН України, 2002. – 206 с. 
1  Малиновська О. Орієнтири міграції. // Політика і час. – К., 1994. - №4.  

- С. 12-17.; Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в 

Україні. – К.: НІСД, 1997. – 69 c. (Серія «Соціальні стратегії», Вип. 3.); 

Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз 

управління зовнішніми міграціями. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 236 с.; 

Малиновська О.А. Урізноманітнення складу населення України під впливом 

міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування. – К.: НІСД, 2012. – 56 c. 
2  Пирожков С. Миграция населения Украины: прошлое и настоящее. // 

Миграционные процессы после разпада СССР. – К., 1994. – C. 137-154.;   

Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: 

причини, наслідки, стратегії. – К.: Академпрес, 1997. – 128 с.; Пирожков С., 

Малиновская Е., Хомра А. Внешние трудовые миграции в Украине: 

социально-экономический аспект. – К.: НИПМБ, 2003. – 134 с.;  
3  Хомра О.У. Міграційні процеси в Україні. // Здоров’я та відтворення 

народу України. Матеріали наукової конференції (жовтень, Київ 1991). Під 

заг. ред. Л.А. Пирога. – К., 1991. – С. 34-38.; Хомра О. Міграція українців в 

Україні: територіальний аспект. // Проблеми міграції. – К., 1998. - №2. – С. 

13-16.; Хомра А.У. Миграция населения Украины в 1959-1988 гг.: основные 

закономерности и тенденции развития. // Миграция и урбанизация населения. 

– К., 1992. – С. 33-35. 
4  Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення. // 

Економіка України. – К., 2001. - №4. – С. 19-22. 
5  Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. / За ред. 

О.В. Позняка. – Умань, 2007. – 276 c. 
6  Джаман В.О. Особливості географії міграції населення України. // 

Український географічний журнал. – К., 2002. - №1. – С. 28-36.; Джаман В.О. 

Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 

2003. – 392 с.; В.О. Джаман Демогеографічна ситуація в Україні. – Чернівці: 

Рута, 2005. – 24 с. 
7  Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-

психологічному вимірі. – Херсон: РІПО, 2011. – 486 c. 
8  Романюк М.Д. Міграції населення України за умов перехідної 

економіки: Методологія і практика регулювання. – Львів: Світ, 1999. – 292 с. 
9  Кукурудза І.І., Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової 

міграції. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с. 



 

 

 

30 

 

 

 

міграційних процесів у формуванні демогеографічного і поселенського 

потенціалу регіонів України
1
. 

Дослідив вказану проблему Позняк О.В. у своїй дисертації «Міграції 

населення в контексті розвитку регіонального ринку праці»
2
. Особлива увага 

у дослідженні приділена таким аспектам процес міграції, як компонент 

системи відтворення населення та робочої сили регіону, географія 

міграційних контактів населення України, міграційні процеси та якість 

робочої сили. Дещо пізніше,  у 2007 році вийшла праця науковця «Міграційні 

процеси в Україні: сучасний стан і перспективи»
3
, в якій висвітлюються 

проблеми міграції населення в контексті соціально-демографічної ситуації. 

У науковій праці М.Д. Романюка «Міграції населення України за умов 

перехідної економіки: Методологія і практика регулювання» досліджуються 

сучасні тенденції та проблеми управління міграційним рухом населення 

України. У монографії не лише проаналізовано чинники і фактори 

міграційної рухливості міського та сільського населення, а й з’ясовано 

регіональні особливості обсягів і спрямованості потоків постійної, сезонної 

та трудової маятникової міграції
4
.  

Науковий доробок вчених, які вивчали міграцію населення України, 

представлений не лише в монографіях, а й у наукових журналах
5
. 

                                                 
1  Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні 

аспекти. – Чернівці: Рута, – 2003. – 392 с. 
2  Позняк О.В. Міграції населення в контексті розвитку регіонального 

ринку праці. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук (08.10.01). НАН України, Рада по вивченню продуктивних 

сил України. – К., 1996. – 223 c.  
3  Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. / За ред. 

О.В. Позняка. – Умань, 2007. – 276 с. 
4  Романюк М.Д. Міграції населення України за умов перехідної 

економіки: Методологія і практика регулювання. – Львів: Світ, 1999. – 292 c. 
5  Хомра О.У. Міграція на Україні (етнодемографічний аспект). // Вісник 

Академії наук України. – К., 1992. - №2. – С. 33- 37.; Малиновська О. 

Міграція мовою статистики. // Проблеми міграції. – К., 1997. - №1 (2). – С. 8-

13.; Романюк М. Міграції населення України: національні пріоритети та 

регіональна диференціація механізму регулювання. // Економіка України. – 
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У цей період з’являються нові дисертаційні дослідження 

С.Ю.Аксьонової
1
, О.Г. Бабенка

2
, М.Д. Романюка

3
, Т.А. Драгунової

4
, 

М.В.Ніколайчука
5
, М.А. Алфьорова

6
, С.О. Западнюк

7
, Т.М. Романюка

8
, І.Г. 

                                                                                                                                                             

К., 1999. - №9 (454). – С. 38-44.; Ніколайчук М. Складові елементи механізму 

регулювання міграційних процесів сільського населення. // Регіональна 

економіка. – К., 2005. - №3. – С. 105-112. 
1  Аксьонова Світлана Юріївна Демоекономічні зв’язки міграції 

населення України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук (08.09.01). НАН України, Інститут економіки. – К., 1996. – 

272 c.  
2  Бабенко Олексій Григорович Міграційна політика Української 

держави на сучасному етапі (політологічний аспект). Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата політологічних наук (23.00.02). НАН України, 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К., 1997. – 195 c. 
3  Романюк Михайло Дмитрович Методологія і практика регулювання 

міграційного руху населення за умов перехідної економіки. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (08.09.01). НАН 

України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1999. – 436 с. 
4  Драгунова Тетяна Анатоліївна Міграційні процеси великих міст (на 

прикладі м. Києва). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук (08.09.01). НАН України, Інститут демографії та 

соціальних досліджень. – К., 2005. – 223 c. рис. + табл.  
5  Ніколайчук Микола Володимирович Механізм регулювання 

міграційних процесів сільського населення. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук (08.09.01). Хмельницький 

національний університет. – Хмельницьк., 2005. – 249 с. 
6  Алфьоров Микола Анатолійович Міграційні процеси та їх вплив на 

соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939-1959 рр. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.01). – 

Донецький національний університет. – Донецьк., 2007. – 248 с. 
7  Западнюк Світлана Олександрівна Міграції населення України 

(суспільно-географічне дослідження). Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата географічних наук (11.00.02). НАН України, Інститут 

географії. – К., 2009. – 246 c. 
8  Романюк Тарас Михайлович Зовнішня трудова міграція як засіб 

підвищення життєвого рівня населення регіону. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук (08.00.07). Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника., 2009. – 234 с. 
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Маркова
1
 та ін., присвячені аналізу міграційних процесів в українському 

суспільстві. 

Зокрема у монографії М. Алфьорова «Урбанізаційні процеси в Україні 

в 1945-1991 рр.
2
» показано динаміку урбанізаційних процесів, їхні основні 

чинники й особливості, регіональні відмінності. Особливий інтерес викликає 

четвертий розділ роботи, зокрема підрозділ 4.1 «Економічний і 

демографічний розвиток України у 1985-1991 рр.», в якому зроблений 

комплексний демографічний аналіз по областях України за згаданий період.  

Останнім часом посилився інтерес до проблем трудової міграції 

населення, міжнародної та нелегальної, а також міграційної політики. 

Питання трудової міграції вивчали багато дослідників, зокрема О.Є. Блинова, 

Е.М. Лібанова, О.А. Малиновська, О.В. Позняк, М.Д. Романюк, О.У. Хомра. 

На особливу увагу заслуговує монографія О.Є. Блинової «Трудова 

міграція населення України у соціально-психологічному вимірі», в якій 

висвітлюється сучасний стан трудової міграції населення України. У роботі 

окремий розділ присвячений соціально-психологічній адаптації трудових 

мігрантів України. Наприкінці праці наведено декілька анкет для вивчення  

міграційної готовності. 

Слід згадати також роботу дослідниці О.А. Малиновської «Мігранти, 

міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями», в 

якій детально аналізується міграційна ситуація після здобуття незалежності 

України. У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні 

питання управління зовнішніми міграціями, а також пропонуються 

                                                 
1  Марков Ігор Георгійович Українська трудова міграція кінця XX 

початку XXI століття: динаміка етносоціального процесу. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05). НАН 

України, Інститут народознавства. – Л., 2012. – 222 с. 
2  Алфьоров М.А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 рр. – 

Донецьк, 2012. – 550 с. 
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концептуальні підходи до подальшого вдосконалення системи управління 

міграціями
1
. 

Міграційні процеси досліджуються переважно представниками 

економічної та географічної науки. Географічні аспекти відтворення й 

розвитку народонаселення вивчають в Інституті географії НАН України, 

зокрема увагу приділяють проблем розселення, розвитку міст і сільських 

поселень. У 2009 році в Інституті географії НАН України була захищена  

кандидатська дисертація С. Западнюк на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук, в якій розкриті особливості, тенденції розвитку 

та наслідки міграції для України
2
. Згодом вийшла монографія дослідниці 

С.О. Западнюк «Міграція населення України: передумови, динаміка та 

наслідки розвитку»
3
, яка висвітлює міграційний рух населення України. 

Результати проведеного дослідження висвітлені в багатьох статтях
4
.  

 Актуальним проблемам етнодемографії було присвячено лише кілька 

монографій українських етнологів. У радянський період виходить друком 

ґрунтовна  робота дослідника А.П. Пономарьова «Развитие семьи и брачно-

семейных отношений на Украине: (Этносоциальные проблемы)». В 

монографії науковець проаналізував проблеми розвитку сім’ї як цілісної 

соціальної системи, розглянув сучасний інститут сім’ї з урахуванням його 

                                                 
1  Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз 

управління зовнішніми міграціями. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 236 с. 
2  Западнюк Світлана Олександрівна Міграції населення України 

(суспільно-географічне дослідження). Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата географічних наук (11.00.02). НАН України, Інститут 

географії. –К., 2009. – 246 с. 
3  Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та 

наслідки розвитку / Наук. ред. Руденко Л.Г. – К.: Інститут географії НАН 

України, 2011. – 240 с. 
4  Западнюк С.О. Особливості соціально-економічного розвитку України 

та міграції населення: взаємовплив та його наслідки. // Український 

географічний журнал. – К., 2009. - №2. – С. 24-31. 
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традиційних рис, а також визначив основні тенденції розвитку 

міжнаціональних шлюбів в Українській РСР
1
. 

Найгрунтовніші дослідження національного складу населення УРСР 

радянського періоду здійснені В. І. Наулком. Серед наукових праць ученого з 

цієї проблематики слід виділити такі монографічні дослідження: «Етнічний 

склад населення Української РСР. Статистико-картографічне дослідження»,  

«Развитие межэтнических связей на Украине (историко-этнографический 

очерк)», «Географічне розміщення народів УРСР», «Хто і відколи живе в 

Україні». У монографіях вченого подано детальну інформацію про історію 

розселення різних етносів на українських теренах, що здійснено на основі 

підсумкових даних переписів населення. Дослідження В.І. Наулка можуть 

слугувати методологічним зразком для подальших методологічних розробок 

у галузі етнодемографії. 

У праці «Етнічний склад населення Української РСР. Статистико-

картографічне дослідження»
2
  автор проаналізував історико-географічні, 

соціально-економічні та інші умови виникнення українського етносу в 

Україні. Показав процес заселення сучасної території України 

найчисельнішими етнічними групами, а також зміни чисельності не лише  

українського етносу, а й інших етнічних меншин. У вказаній роботі уперше 

здійснено комплексне дослідження всього населення УРСР, зокрема й у 

межах областей повоєнного періоду, а також наведено відомості про історію 

розселення різних етносів на території України.  

Що стосується роботи «Развитие межэтнических связей на Украине 

(историко-этнографический очерк)»
3
, то в ній В.І. Наулко досліджує історію 

                                                 
1  Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на 

Украине: Этносоциальные проблемы / АН УССР, Ин-т исскуствоведени, 

фольклора и этнографии им. М.Т. Рыльского; Отв. ред. И.П. Березовский – 

К.: Наукова думка, 1989. – 320 с. 
2  Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. Статистико-

картографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1965. – 135 с. 
3  Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине (историко-

этнографический очерк). – К.: Наукова думка, 1975. – 274 с.  
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формування і розселення різних етнічних груп, що мешкають в Україні, 

зокрема росіян, білорусів, поляків, євреїв, болгар, вірменів та інших і 

процеси етнодемографічного та етносоціального розвитку в Українській РСР, 

а також аналізує ситуацію, яка склалася в Українській РСР щодо міжетнічних 

шлюбів з кінця XIX початку XX століття до сучасності. 

У праці вченого «Географічне розміщення народів УРСР»
1
, 

висвітлюються короткі демографічні та історичні відомості про населення 

Української РСР. Робота містить також методику складання карти.  

Новий період в історії дослідження етнодемографічних процесів 

розпочався зі здобуттям Україною незалежності. Проблемам етнічної 

структури населення України значну увагу приділяли вчені-історики В. 

Наулко
2
, В. Сергійчук

3
, В. Євтух

4
 та ін.   

Наприкінці 1990-х рр. виходить ще одна ґрунтовна праця В.І. Наулка 

«Хто і відколи живе в Україні»
5
, в якій автор проаналізував склад населення 

України, процеси його розселення на території України в сучасних її межах, 

вплив цих процесів на демографічну ситуацію в країні.   

                                                 
1  Наулко В.І. Географія розміщення народів в УРСР (додаток до карти 

сучасного етнічного складу населення Української РСР) – К.: Наукова думка, 

1966. – 31 с. 
2  Культура і побут населення України. Навч. посібник. // В.І. Наулко, 

Л.Ф. Артюх, В.І. Горленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Либідь, 

1993. – 288 c. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. / О.Б. 

Беренштейн, Н.А. Зіневич, В.Т. Зінич та ін.; За ред. В.І. Наулка. – К.: Голов. 

спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с. 
3  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – Тернопіль: 

КЖВ «Тернопіль», 1996. – 180 с. 
4  Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових 

інтерпретацій. – К.: ВД «Стилос», 2004. – 243 с.; Євтух В.Б Етно-національна 

структура українського суспільства: довідник / (Євтух В.Б., Трощинський 

В.П., Глушко К.Ю., Чернова К.О.) – К.: Наукова думка, 2004. – 342 с. 
5  Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні. – К.: Гол. спец. ред. літ. 

мовами нац. меншин України, 1998. – 80 с. 
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Крім того, вийшла значна кількість статей з цієї тематики, що 

доповнюють ґрунтовні праці науковця
1
. Статті відображають напрями, 

завдання та містять ґрунтовні відомості з історії появи і розвитку чисельних 

етнічних груп, що мешкають на території України. Але слід зауважити, що 

В.І. Наулко приділяв значну увагу загальноукраїнським тенденціям розвитку 

соціально-демографічної ситуації як в Українській РСР, так і в незалежній 

Україні, і залишив поза увагою регіональні тенденції та особливості окремих 

областей. 

Досліджував проблеми українського села С. Тимченко у праці 

«Українське село: проблеми етносоціальних змін 1959-1989 рр.»
2
. В 

опрацьованій монографії досліджено питання змін чисельності, соціально-

демографічні показники, професійно-кваліфікаційний рівень, освіту та 

національний склад населення в 1960-80-ті роки XX століття. 

Значний науковий доробок у дослідженні етнічного складу населення 

України становлять праці вчених-етнологів В. Борисенко
3
, В. Капелюшного

4
, 

                                                 
1  Наулко В.І. Вивчення етнічного складу населення Української РСР // 

Народна творчість та етнографія. – 1963. – №4. – С. 20-26.; Наулко В.І. 

Динаміка етнічного складу населення України в XX сторіччі. // Здоров’я та 

відтворення народу України. Матеріали наукової конференції (жовтень, Київ 

1991). Під заг. ред. Л.А. Пирога. – К., 1991. – С. 10-13.; Наулко В.І. 

Етнографічні особливості інших народів України і сучасні етнічні процеси в 

республіці // Радянська школа. – К., 1991. – №4. – С. 18-25.; Наулко В.І. Село 

на нашій Україні: сучасний стан, проблеми, тривоги (етнографічний нарис) // 

Народна творчість та етнографія. –К., 1992. –№4. – С. 3-12.;  
2  Тимченко С.М. Українське село: проблеми етносоціальних змін 1959-

1989 рр. – Запоріжжя: ЗДУ, 1995. – 195 с. 
3  Борисенко В.К. Етнічний склад населення України / Українська 

етнологія. За ред. В.К. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – C. 60-69. 
4  Капелюшний В. Історичні та етнічні основи розвитку української нації 

у XX – на початку XXI ст. / Українська етнологія. За ред. В.К. Борисенко. – 

К.: Либідь, 2007. – С. 27-43. 



 

 

 

37 

 

 

 

А. Пономарьова
1
, роботи яких сприяли розвитку етнодемографічних 

досліджень населення України.  

Аналіз етнічного складу населення та мовних процесів України, зокрема 

за статистичними матеріалами Всесоюзних переписів населення, здійснено у 

працях В.Крисаченка
2
, Ю. Огульчанського

3
, В. Романцова

4
, В. Скляра

5
, але 

результати дослідження стосуються України в цілому, тоді як регіональний 

аспект майже не висвітлено. 

У 1990-рр. XX століття була захищена наукова робота відомого 

етнополітолога М.М. Вівчарика
6
, в якій досліджувалися етнополітичні 

процеси в українському селі. Згодом вийшла монографія М.М. Вівчарика 

«Українське село: етнонаціональний вимір (70-ті – середина 90-х рр.)»
7
, в 

якій у трьох розділах висвітлюються процеси етнонаціонального життя 

українського села.   

                                                 
1  Українці: історико-етнографічна монографія: у 2-х кн. / Л. Артюх, В. 

Балушок, В. Борисенко та ін. / Л.А. Пономарьов (ред.). – Опішне: Українське 

народознавство, 1999. – Кн. 1. – 527 с.; Кн. 2. – 541 с. 
2  Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та 

глобальні виміри. – К.: НІСД, 2005. – 368 с.: іл. 
3  Огульчанський Ю.А. Етнічна структура українського суспільства: 

уявні та дійсні проблеми: Попул. нарис. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 68 с. 
4  Романцов В.О. Український етнос: на одвічних землях (XVIII – 

початок XXI століття). – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 200 с.; 

Романцов В.О. Історична демографія України XVIII – початку XXI ст. / 

Спецкурс для студентів вищих навчальних закладів України – К.: Вид-во 

імені Олени Теліги, 2010. – 160 с. 
5  Скляр В. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні 

наслідки російщення. – К.: Вид. дім «Просвіта», 2008. – 392 с.; Скляр В. 

Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. – Харків: 

Ексклюзив, 2009. – 544 с. 
6  Вівчарик Михайло Миколайович Етнополітичні процеси в 

українському селі. Автореф. … док. політ. наук (23.00.02). – К., 1994. – 36 c. 
7  Вівчарик М. Українське село: етнонаціональний вимір (70-ті – 

середина 90-х рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – 135 с. 
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На початку 2000-х рр. з’являється спільна монографія М.М.Вівчарика та 

В.П. Капелюшного «Українська нація: витоки, становлення і сьогодення», в 

якій досліджується етногенез української нації
1
. 

У монографії Т. Рудницької
2
 викладено результати  теоретичної 

розробки і практичного застосування концепції соціальної динаміки у 

вивченні тенденцій соціальних змін в українському суспільстві. 

За останні десятиліття з’явилася низка дисертаційних досліджень 

присвячених вивченню етнодемографічних процесів у регіональному розрізі. 

Це зокрема роботи О. Осипчук
3
, Л. Гасиджак

4
, О. Ломаки

5
 та ін. 

У межах етнодемографічної проблематики мовним питанням займався 

доктор історичних наук, професор В.О. Романцов. Зокрема у праці 

«Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та 

незалежності (XX – початок XXI століття)
6
 за даними загальних переписів 

населення 1926-2001 рр. на прикладі найбільш чисельних народів 

висвітлюється стан збереження ними рідної мови. Також учений 

проаналізував, як зберегли рідну мову українці не лише на своїй території, а 

                                                 
1  Вівчарик М.М., Капелюшний В.П. Українська нація: витоки, 

становлення і сьогодення. Навч. посіб. – К.: Олан, 2003. – 280 с. 
2  Рудницька Т.М. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. 

– Вид. 2-ге. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 176 с. 
3  Осипчук О.Ю. Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в 

другій половині XX – на початку XXI ст.: автореф. дис. канд. іст. наук.: 

09.00.12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 

2009. – 17 с. 
4  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців 

Донеччини (кінець XX – початок XXI ст.): автореф. дис. …канд. іст. наук.: 

07.00.05. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 

2009. – 17 с. 
5  Ломака О.А. Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в 

кінці 40 х – початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської 

області): автореф. дис. …канд. іст. наук.: 07.00.05. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 c. 
6  Романцов В.О. Населення України і його рідна мова за часів 

радянської влади та незалежності (XX – початок XXI століття). – К.: Вид-во 

імені Олени Теліги, 2008. – 184 с. 
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й за її межами. Слід зазначити, що у  праці подано велику кількість додатків 

у вигляді таблиць. 

Питання етномовного розвитку населення України розглядають фахівці 

з етносоціолінгвістики. Значний доробок у цій галузі належить  Л.Масенко
1
, 

Я. Радевичу-Винницькому
2
, В. Лизанчуку

3
. Дослідники ґрунтовно висвітлили  

мовну ситуацію від минулого до сьогодення. 

Важливі аспекти проблеми розкриваються у праці відомих сучасних 

учених-українознавців В. Крисаченка і О. Мостяєва «Україна: природа і 

люди»
4
, в якій особливий інтерес становить п’ятий розділ книги, 

присвячений народонаселенню України. Тут проаналізовано систему 

розселення, національний склад населення, міграції, зайнятість населення, 

стан здоров’я та особливості захворювання населення України. Також у 

монографії подано низку таблиць, у яких містяться дані щодо кількості 

населення України за період 1989-1998 роки, демопоказники по регіонах, 

щодо розподілу постійного населення за віком тощо.  

Демографічні процеси в сучасній Україні досліджувалися науковцями В. 

Хвіст
5
, Є. Припік

1
, І. Курило

2
, І. Субботіною

3
, В. Думанською

4
, В. Терець

5
 у 

дисертаційних дослідженнях. 

                                                 
1  Масенко Л.Т. Мова і суспільство: Постколоніал. вимір. – К.: Вид. дім 

КМ Академія; Всеукраїнське т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, 2004. – 

163 с.; Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоцизму: Док. і матеріали  / 

Упоряд: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2005. 

– 399 с.; Масенко Л. (У) мовна (У) країна. – Популярне видання. – К.: 

Темпора, 2007. – 88 с. 
2  Іванишин В., Радевич-Винницький Я.  Мова і нація. – Дрогобич: 

Видавнича фірма «Відродження», 1994. – 218 с.; Радевич-Винницький Я. 

Україна від мови до нації. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 

1997. – 360 с. 
3  В. Лизинчук Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі 

про русифікацію в Україні. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 

1995. – 412 с. 
4  Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 

2002. – 623 с.;  
5  Хвіст Вікторія Олексіївна Демографічні зміни у складі населення 

незалежної України: українознавчий аспект. Дисертація на здобуття 
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Простежується певне пожвавлення зацікавлення науковців-істориків до 

вивчення демографічної тематики. Зростання інтересу до проблеми було 

спричинене швидкими темпами поширення демографічної кризи, що 

обумовило необхідністю її всебічного дослідження
6
.  

У 2003 році захищена дисертація «Демографічні зміни у складі 

населення незалежної України: українознавчий аспект»
7
 Хвіст В.О. У цій 

                                                                                                                                                             

наукового ступеня кандидата економічних наук (09.00.12). Національний 

аграрний університет. – К., 2003. – 250 с. 
1  Припік Євген Олександрович Демоекономічні процеси у сільській 

місцевості України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук (08.09.00). НАН України, Інститут демографії та 

соціальних досліджень. – К., 2005. – 196 c. 
2  Курило Ірина Олексіївна Трансформація соціально-економічної 

структури населення та її демографічні наслідки. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук (08.09.01). НАН України, 

Інститут демографії та соціальних досліджень. – К., 2006. – 454 с. 
3  Субботіна Інга Володимирівна Соціально-демографічні процеси в 

Україні у другій половині XX – на початку XXI століття (за даними 

загальних переписів населення 1959-2001 рр. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.01). Чернігівський 

державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 241 с. 
4  Думанська Віта Петрівна Освіта як чинник поліпшення демографічної 

ситуації. Автореф. … канд. екон. наук (08.00.07). Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2010. – 20 c. 
5  Терець Валентина Миколаївна Депопуляція в Україні: детермінанти, 

особливості та наслідки. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук (08.00.07). НАН України, Інститут демографії та 

соціальних досліджень. – К., 2011. – 174 с. 
6  Пиріг Л. На межі катастрофи. // Київська правда. – К., 1993. – 2 лютого 

№13 (20402). – С. 3.; Мельник С. Демографічна криза в Україні. // Україна 

аспекти праці. – К., 1997. - №1. – С. 44-46.; Хомра О. Демографічна криза в 

Україні: теоретичні постулати і реалії. // Розбудова держави. – К., 1999. - 

№1/6. – C. 136-140.; Семенюк А. Демографічна ситуація в Україні – 

національна трагедія. – К.: Духовна вісь, 2001. – 16 c.; Сучасна демографічна 

ситуація в Україні: проблеми, перспективи, шляхи поліпшення (Науково-

аналітична доповідь). / За ред. С.І. Пирожкова. – К.: Інститут демографії 

НАН України, 2007. – 71 c. 
7  Хвіст Вікторія Олексіївна Демографічні зміни у складі населення 

незалежної України: українознавчий аспект. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук (09.00.12). Національний 

аграрний університет. – К., 2003. – 250 с. 
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роботі розглянуто соціально-економічні та політичні наслідки демографічних 

змін у складі населення незалежної України. Також результати дослідження 

представлені в статтях
1
. Пізніше вийшла монографія того самого автора з 

досліджуваної проблеми – «Демографічні зміни у складі населення 

незалежної України»
2
. У вказаній праці проаналізовано не лише динаміку 

змін у чисельності всього населення України, а й окремо представників 

найбільш численних етносів. Розглянуто демографічні аспекти змін у 

сільській місцевості України, охарактеризовано сімейні  та етномовні аспекти 

життя населення.  

Друга монографія дослідниці «Історична ґенеза демографічної думки в 

Україні (кінець XVIII – початок XXI століття)»
3
 розкриває етапи розвитку 

вітчизняної демографічної науки з кінця XVIII до початок XXI століття, а 

також подає біографічні дані й інформацію про науковий доробок видатних 

українських учених. 

У 2009 р. Р. Лозинський захистив докторську дисертацію «Етномовна 

географія України», в якій розкрито сучасний стан і тенденції мовної ситуації 

в Україні на початку XXI століття. Вченим-географом досліджений стан 

мовного складу, динаміка етномовних процесів, поширення на території 

держави різних етнічних мов, розселення мовних груп, особливості 

                                                 
1  Хвіст В. Демографічне становище сучасної України. // Соціально-

економічні перетворення в сучасній Україні. – К., 2001. – С. 70-75. 
2  Хвіст В.О. Демографічні зміни у складі незалежної України. – Київ-

Ніжин: Видавець П.П. Лисенко М.М. – 2011. – 207 с. 
3  Хвіст В.О. Історична ґенеза демографічної думки в Україні (кінець 

XVII – початок XXI століття). – Київ-Ніжин: Видавець П.П. Лисенко М.М. – 

2012. – 328 с.  
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етномовного домінування
1
. Результати дослідження також опубліковані у  

статтях та збірниках матеріалів конференцій
2
. 

Загалом слід зазначити, що історична демографія вже тривалий час 

визначається як одна з провідних галузей наук про народонаселення
3
, а в 

історичній науці й досі бракує належної уваги до фундаментального 

осмислення демографічних процесів на регіональному рівні. 

Також слід згадати низку праць історико-краєзнавчого спрямування, 

автори яких торкалися в тому числі етнодемографічної проблематики. У 1957 

році вийшло перше видання наукової праці І.П. Старовойтенка «Київська 

область. Географічний нарис»
4
, що містить географічну характеристику 

області. Тут також описане населення, природно-кліматичні умови, сільське 

                                                 
1  Лозинський Роман Мар’янович Етномовна географія України. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук 

(11.00.02). Львівський національний університет імені І. Франка. – Львів., 

2009. – 407 с. 
2  Лозинський Р.М. Етнічні аспекти демографічної кризи в Україні. // 

Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в 

Україні: зб. тез доп. – К., 2003. – С. 55-59.; Лозинский Р.М. Современные 

этнодемографические и этнолингвистические процессы в Украине // 

География в XXI веке: проблемы и перспективы. Материалы международной 

конференции посвященной 70-летию географического факультета БГУ (4 

октября 2004 г.). – Минск, 2004. – С. 150-152.; Лозинський Р.М. Тенденції 

мовної ситуації в Україні. // Вісник Львівського університету. – Серія 

географія. – Львів, 2005. – Вип. 33. – С. 217-227.; Лозинський Р.М. 

Українська мова в етнічному просторі України. // Наукові записки 

Тернопільського національного університету. – Серія географія. – Тернопіль, 

2006. - №2. – С. 48-56.  
3  Козлов В.И. Этническая демография. – М.: Статистика, 1977. – 240 с.; 

Бедный М.С. Медико-демографическое изучение народонаселения. – М.: 

Статистика, 1979. – 223 c. Шелестов Д.К. Историческая демография. Учебное 

пособие для вузов по специальности «история». – М.: Высшая школа, 1987. – 

288 c.; Казмина О.Е., Пучков П.И.  Основы этнодемографии. Учеб. пособие.  

– М.: Наука, 1994. – 253 с.; М.М. Махній, Ю.А. Русанов Етносфера. Нариси з 

української етнодемографії та етнопсихології. Навч. посібик. / За ред. М.А. 

Скока. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ управління у справах преси 

та інформації, 1999. – 192 c.;  
4  Старовойтенко І.П. Київська область. Географічний нарис. – К.: 

Державне учбово-педагогічне видавництво Радянська школа, 1957. – 120 с. 
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господарство, промисловість, транспорт та ін. Втім через 10 років вийшло 

друге перевидання
1
, в якому представлена ще й карта.  

Також у цей час вийшов путівник по Київській області
2
, в ньому коротко 

йдеться про історичні пам’ятки та місця, пов’язані з життям і  діяльністю 

видатних людей, висвітлюється економіка, культура, сучасне будівництво та 

природа краю. У кінці роботи подано покажчик географічних пунктів та імен 

по області. 

У 1968 році під керівництвом В.М. Дмитрука вийшов збірник «Наша 

Київщина»
3
, в якому висвітлені різні аспекти економічного, культурного та 

суспільного життя краю у період радянської влади. 

Фундаментальною працею радянського періоду є 26-томне видання 

«Історія міст і сіл Української РСР», де з наукового погляду висвітлено 

історію заселення і освоєння краю, закономірності й особливості розвитку 

республіки, зокрема Київської області
4
. В цьому дослідженні також 

висвітлюється історія Київщини стосовно адміністративно-територіального 

поділу, що існував на той час. Однак, незважаючи на змістовність цієї праці, 

соціально-демографічні питання Київщини не були досліджені. 

Колектив авторів у 1976 році видав працю «Київщина. Короткий 

путівник», що  дає короткі відомості про археологічні пам’ятки та визначні 

                                                 
1  Старовойтенко І.П. Київська область. Географічний нарис. – 2-ге вид. 

перероб. і доп. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво Радянська 

школа, 1967. – 144 с. іл. + карта. 
2  Пам’ятні місця Київської області: короткий путівник / [склали: О.Д. 

Батушан, C.Й. Мінц, М.І. Сікорський; відп. ред. І.Ф. Чепурний]. – К., Київ. 

обл. вид-во, 1958. – 240 с. 
3  Наша Київщина / Дмитрук В.М. – К.: Видавництво політичної 

літератури України, 1968. – 190 c. 
4  Історія міст і сіл Української РСР в 26-ти т. Київська область. – К., 

Головна редакція Української радянської енциклопедії, Інститут історії 

України АН УРСР, 1971. – 791 c. з іл. і карт. 
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події, які відбулися на Київщині. Детально розповідає історію кожного 

населеного пункту області
1
. 

У 1986 р. вийшла колективна наукова робота за редакцією В. Горленка 

«Етнографія Києва і Київщини» в якій висвітлюються традиції і сучасність, 

зокрема четвертий розділ праці присвячений проблемам вивчення сучасної 

культури і побуту населення Києва і Київщини.
2
 

Найбільш ґрунтовною науковою роботою по Київщині із зазначеної 

тематики залишається праця «Київщина. Із минулого в майбутнє»
3
, яка 

вийшла у 2002 році до 70-ї річниці утворення Київської області. В праці 

висвітлюються такі аспекти: сільське господарство, промисловість, сфера 

економіки, будівництво, соціальна сфера, охорона здоров’я, система освіти 

тощо. 

У 2005 році вийшов путівник по Київській області українською та 

англійською мовою. В ньому увага приділяється висвітленню історичних, 

археологічних і архітектурних пам’яток та об’єктів побуту Київщини. Окрім 

того, путівник надає цікаву інформацію про видатних діячів науки й 

культури, митців, чиї імена пов’язані з цим краєм
4
. 

У 2000-х рр. по двох районах Київській області з’явилися окремі 

дослідження. У 2006 році по Київській області вийшли «Нариси з історії 

Макарівського району», в яких висвітлюється історія кожного населеного 

пункту. Інформацію подано за алфавітним показником. Проте праця містить 

характеристику певного району, а не області в цілому.
5
. 

                                                 
1  Сікорський М.І., О.Д. Батушан, В.П. Діденко Київщина. Короткий 

путівник. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1976. – 206 с. 
2  Етнографія Києва і Київщини. – К.: Наукова думка, 1986. – 72 с. 
3  Київщина. Із минулого в майбутнє / упор. Г.А. Теремко. – К.: 

Видавничий центр  Академія, 2002. – 200 с. 
4  Путівник. Київська область / авт. упор. Б.В. Мефедов. – К.: Богдана, 

2005. – 312 с., іл. 
5  Нариси з історії Макарівського району: До 15-ї річниці Незалежності 

України / Н.В. Ащенко, Є.В. Букет, Д.С. Нетреба та ін; Упор. Є. Букет. – К.: 

Логос, 2006. – 416 с. 
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Друга подібна робота вийшла пізніше. У ній викладено історію Києво-

Святошинського району від утворення до сьогодення, а також подано 

інформацію про сучасний стан промисловості, сільського господарства, 

науки та освіти, медицини
1
. Також у ці роки вийшла праця «Золота Нива 

Київщини»
2
, в якій розкривається сучасний стан розвитку сільського 

господарства.  

Окремо виходили праці краєзнавчого характеру. Так, була опублікована 

робота В.П. Горобця «Київщина очима краєзнавця»
3
. Праця містить 

краєзнавчий матеріал про Київщину, тут є відомості не лише про історичні й 

культурні пам’ятки, а й про долі людей, пов’язаних з історією Київщини. 

У 2009 році вийшла праця «Міста і села України. Київщина (історико-

краєзнавчі нариси)
4
, яка містить не лише історичну довідку про Київську 

область, а й висвітлює соціально-економічну сферу та політичне життя 

сучасної Київщини. 

У 2012 році по Київщині вийшов довідник
5
, присвячений 80-ій річниці 

утворення Київської області. У ньому розглядаються зміни адміністративно-

територіального устрою за 1918-2010 роки у хронологічній послідовності. 

Інформація подана по всіх районах, містах та селах, населених пунктах 

Київщини. Довідник складений за матеріалами архівних фондів. 

Потрібно відзначити, що у 2012 році була захищена кандидатська 

дисертація по Київській області Воловик Л. «Периферійні райони столичної 

області: господарський розвиток, соціальні проблеми та напрями їх 

                                                 
1  Київська область. Києво-Святошинський район / Авт. упор. Болгов 

В.В.  – К.: Укр. видавництво консоліум, 2009. – 111 c.  
2  Золота Нива Київщини. Вип. 1. / авт. упор. В.В. Болгов. – К., 2005. – 

320 с. 
3  Горобець В.П. Київщина очима краєзнавця / За ред. Козирського. – К.: 

Ліфт-Софт, 2007. – 436 с. 
4  Міста і села України. Київщина (історико-краєзнавчі нариси). Кн.I. авт. 

упор. В.В. Болгов. – К.: Укр. видавництво консоліум, 2009. – 600 с. 
5  Адміністративно-територіальний поділ Київщини. Довідник. / Авт. 

упоряд. Корінний М.М.  – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.  – 2012. 

– 304 с. 
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вирішення (на прикладі Київської області)», де зокрема третій розділ 

присвячений демографічним та соціальним процесам у периферійних 

районах Київської області. У дисертації проаналізовано демографічну 

ситуацію і міграційну активність населення, його зайнятість, формування 

ринку праці,  розвиток соціальної сфери, якості життя населення, екістичних 

процесів, показано зміни у поселенській мережі периферійних районів
1
. 

Також у дослідниці вийшло декілька статей по Київській області
2
, в одній з 

них побіжно досліджено демографічну ситуацію і міграційну активність 

периферійних районів Київщини. 

Автор дисертації долучилася до даної теми, зокрема у 2013-2015 роках 

опублікована серія статей
3
. 

Останнім виданням, що з’явилося у 2013 році по Київщині є робота В. 

Кременя
1
. У праці досліджується процес становлення вищої педагогічної 

                                                 
1  Воловик Людмила Михайлівна Периферійні райони столичної області: 

господарський розвиток, соціальні проблеми та напрями їх вирішення (на 

прикладі Київської області). Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук (11.00.02). НАН України, Інститут географії. – 

К., 2012. – 224 с. 
2  Воловик Л.М. Особливості функціонування визначеності 

периферійних районів столичної області і раціональне використання ресурсів 

(на прикладі Київської області). // Науковий часопис національного 

педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 4. – Географія і 

сучасність. – Вип. 26. – К., 2011. – C. 146-154.; Воловик Л.М. Демографічна 

ситуація і міграційна активність населення периферійних районів (на 

прикладі Київської області). // «Географія і туризм» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 16. – К., 2011. – С. 

200-207. 
3  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI 

ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 40. – 

С. 91-96.; Деркач С.С. Міграційні процеси сільського населення Київщини на 

початку XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2014. 

– Вип. 42. – С. 195-200.; Деркач С.С. Етномовні зміни у складі населення 

Київщини на початку XXI ст. // Гілея: науковий вісник. – К., 2014. – Вип. 87 

(№8). – С. 162-166.; Деркач С.С. Динамика половозрастной структуры 

населения Киевской области в начале XXI в. // The Caucasus – Tbilisi, 2014. 

Vol. 05 issue 6. – P. 27-33.; Деркач С.С. Освітній рівень населення Київщини 

на рубежі XX-XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. – К., 

2015. – Вип. 45. – С. 124-129. 
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освіти і науки Київської області. Особлива увага у дослідженні звертається 

на взаємозв’язок освіти і науки з промисловим, аграрним розвитком і 

культурним життям Столичного регіону. 

Отже, історіографічний аналіз досліджуваної проблематики засвідчив 

повну відсутність комплексних етнологічних досліджень динаміки та 

особливостей демографічних процесів у Київській області у другій половині 

XX – на початку XXI століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
1 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 

перспективи розвитку. Київська область / ред. рада вид. В.Г. Кремень (гол.) 

[та ін.]; НАПН України; Асоціація редакторів пед. ун-тів  Європи; Ін-т вищої 

освіти – К.: Знання України, 2013. – 419 с.  
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1.2. Джерельна база дослідження 

 

 

 

Основу джерельної бази дослідження становлять статистичні дані. 

Основними матеріалами для дослідження етнодемографічного розвитку 

Київщини в повоєнний період є Всесоюзні переписи населення Київської 

області 1959-1989 рр., а також перший Всеукраїнський перепис населення 

2001 року. Значущість цих джерел полягає в тому, що вони надають 

інформацію щодо етнодемографічних, етносоціальних, етнолінгвістичних та 

інших важливих ознак населення Київської області. Вони охоплюють усіх 

жителів країни та надають докладну й точну інформацію, яка включає 

демографічні та соціально-економічні дані щодо національного, шлюбного 

складу населення, його розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем 

освіти, заняттями, джерелами існування, професійною належністю, 

міграційною активністю.  

Загалом, у Радянському Союзі було проведено 7 переписів населення: 

1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 років – приблизно один  раз на 

десять років. У повоєнний період в Україні було проведено чотири переписи 

населення: 1959, 1970, 1979, 1989 років. Перший повоєнний перепис 

населення відбувся 15 січня 1959 р., його було проведено через 20 років після 

попереднього, вже після завершення правління Й.Сталіна. Це було пов’язано 

передусім з політичними причинами, оскільки перепис показав би, що СРСР 

у війні втратив значно більше населення ніж це офіційно визнавалося. 

Програма перепису 1959 року вирізнялася найменшою кількістю питань. 

Потрібно зазначити, що завдяки IV перепису 1959 року вперше за єдиною 

програмою було визначено національний склад населення всіх українських 

земель, які входили до складу УРСР. 
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У подальшому переписи населення проводились більш-менш 

регулярно
1
. Вважається, що десятилітній інтервал має бути максимальним 

для проведення переписів і його дотримання дає змогу одержати більш цінну 

інформацію, ніж дані переписів, які проводяться несистематично
2
. Дані 

поточної статистики, що публікуються у щорічниках ЦСУ, надають лише 

додаткові відомості, які поступаються повнотою і точністю даним загальних 

переписів населення. 

Важливі неопубліковані статистичні документи автором було виявлено 

в архівних фондах Головного управління статистики в Київській області. 

Більшість матеріалів управління, що характеризують особливості проведення 

та обробка матеріалів переписів, мають гриф «для службового 

користування». Вони містять більш детальну інформацію, порівняно з тією, 

що була наведена в різноманітних статистичних збірниках, виданнях 

матеріалів Всесоюзних переписів населення. Матеріали відділу статистики 

населення, а також відділу зведеної інформації та показників національних 

рахунків Головного управління статистики у Київській області, які раніше не 

були введені до наукового обігу, дали можливість автору детально 

висвітлити тенденції динаміки чисельності населення в Київській області у 

другій половині XX – на початку XXI століття.  

На жаль, у більшості випадків книги з архівними матеріалами 

наданими Головним управлінням статистики у Київській області не мають 

вихідних даних, що унеможливлює їх бібліографічний опис і ускладнює 

використання в науковій роботі. На основі наданої інформації автором було 

побудовано власні таблиці, які  були передані до архіву кафедри етнології та 

краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка, а фотокопії документів Головного 

                                                 
1  Субботіна І.В. Особливості організації та формування основ 

програмних документів переписів населення 1959-2001 рр. // Сіверський 

літопис. – Чернігів, 2005. – №4-5. – С. 10-17. 
2  Оникиенко В.В. Об организации предстоящей переписи // Вестник 

статистики. – М., 1967. - №2. – с.26-33. 
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управління статистики у Київській області на електронних носіях долучені до 

матеріалів фонду 43. 

Дані фондів Головного управління статистики у Київській області дали 

змогу дослідити динаміку змін статево-вікової та освітньо-професійної 

структури населення, залучення населення до міграційних процесів, 

етномовні процеси за радянських часів, зміни в етнічному та мовному складі 

населення на рубежі XX-XXI ст. Вивчення матеріалів фондів дає можливість 

дослідити  динаміку шлюбності та розлучуваності населення, репродуктивну 

поведінку населення Київщини.  

У роботі використано неопубліковані матеріали переписів, більшість 

яких вперше вводиться до наукового обігу. В результаті опрацювання 

автором  значного масиву статистичної інформації, його систематизації та 

аналізу, підготовлено значну кількість таблиць з розрахунками, які включені 

до тексту роботи й передані до архіву кафедри етнології та краєзнавства 

(Ф.43. П.2. Таблиці (1-41). П.3. Таблиці (42-54). П.4 Таблиці (55-74)). Під час 

розрахунків таблиць автором було виявлено деякі неточності підрахунків, які 

були допущені під час обробки даних радянських переписів. Особливо це 

стосується рівня освіти населення області за переписом 1959 року. Також 

слід зазначити, що при опрацюванні даних Головного управління статистики 

у Київській області  щодо розподілу мігрантів за національністю у період з 

1981-1987 р., не вівся облік прибулих та вибулих осіб у міських поселеннях. 

Складовою джерельної бази стали матеріали, опубліковані у 

періодичних виданнях. Значний обсяг різноманітної статистичної інформації 

з досліджуваної тематики містять періодичні статистичні збірники, 

щорічники та довідники: «Народне господарство Української РСР»
1
, 

«Сельское хозяйство Киевской области (1940-1983), статистический 

                                                 
1  Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. – К.: 

Державне статистичне видавництво., 1957. – 537 с. 
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сборник»
1
, «Женщины Киевской области, статистический сборник»

2
, 

«Національний склад населення Київської області»
3
, «Народне господарство 

Київської області, статистичний збірник»
4
, який з 1995 року був 

перейменований на «Статистичний щорічник Київської області»
5
, 

«Демографічний щорічник України»
6
 тощо. Значним  недоліком цих джерел 

є нерегулярність їх виходу та стислість відомостей, тому таку статистичну 

інформацію потрібно використовувати як додаткову, як таку, що  переважно 

відсутня у підсумках переписів населення Київської області. 

Статистичний матеріал, опублікований обласним управлінням 

статистики, є незначним за своїм обсягом. У ньому містяться відомості 

Всесоюзних переписів населення Київської області, зокрема дані про осіб, 

що мешкали на цій території, місце їх проживання, мову, національну 

належність, статистичні дані про зміну чисельності населення області, 

питому вагу населення області порівняно із попередніми переписами 

населення.   

                                                 
1  Сельское хозяйство Киевской области (1940-1983 г.) – К.: ЦСУ УССР 

Статистическое управление Киевской области, – 1984. – 952 с. 
2  Женщины Киевской области. – К.: ЦСУ УССР Статистическое 

управление Киевской области, 1982. – 22 с. 
3  Національний склад населення Київської області / за даними 

Всесоюзного перепису населення 1989 року. – К., 1992. – 77 c. 
4  Народне господарство Київської області. Статистичний збірник. – К., 

1960. – 255 с.; Народне господарство Київської області. Статистичний 

збірник. – К., – 1967. – 238 с.; Народне господарство Київської області. 

Статистичний збірник. – К., 1972. – 167 с.; Народне господарство Київської 

області. Статистичний збірник. – К., 1977. – 219 с.; Народне господарство 

Київської області. Статистичний збірник. – К., 1981. – 168 с.; Народне 

господарство Київської області у 1993 році. Статистичний щорічник. – К., 

1994. – 223 с. та ін. 
5  Статистичний щорічник Київської області за 2002 рік / Київське 

обласне управління статистики. – К., 2003. – 336. 
6  Населення України, 1992: Демографічний щорічник / Міністерство 

статистки України; Відп. за випуск О.М. Гладун та І.В. Вакуловська. – К., 

1993. – 238 с. Населення України, 1993 рік: Демографічний щорічник / 

Міністерство статистики України; Відп. за випуск О. М. Гладун та О.А. 

Колобова. – К., 1994. – 596 c.;  
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Слід зазначити, що крім матеріалів перепису корисну інформацію про 

стан людського потенціалу населення Київщини дають узагальнені дані 

постійної реєстрації актів громадського стану (акти народження, смерті, 

укладання та припинення шлюбу), які фіксує Головне управління статистики 

у Київській області. За програмою, затвердженою Держкомстатом України, 

заклади освіти та охорони здоров’я здійснюють статистичний облік та 

звітність за показниками, які характеризують стан освіти та охорони здоров’я 

населення. 

Інформація про результати статистичних досліджень регулярно 

публікується з 1990-х років у загальних та спеціальних збірниках 

Держкомстату України. На сьогодні загальнодоступною є інформація про 

динаміку показників, які характеризують людський потенціал України 

(статистика демографічних процесів, охорони здоров’я, освіти), що 

повідомляється через офіційний сайт Державного комітету статистики 

України (режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.) 

Значну інформативну цінність мають матеріали щорічного 

соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України, який 

здійснюється починаючи з 1992 року. Проблеми соціально-економічного, 

демографічного та політичного розвитку сучасного українського села, 

висвітлені у дослідженні Українського інституту соціальних досліджень
1
, тут 

аналізується стан і динаміка перетворень в економічній, політичній, 

культурній та інших сферах життя сучасного українського суспільства. У 

                                                 
1  Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови 

незалежної України. – К., 1998. – 152 с.; Соціальне становище сільської 

жінки в Україні. – К., 1998. – 136 с.; Сільська молодь України в період 

політичних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. – К., 1998. – 168 

с.; Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Кол. монографія / 

Під ред. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 1999. – 687 с.; 

Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. / За ред. 

д.ек.н. В. Ворони, д.соц.наук М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2004. – 705 с.; Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка 

змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.наук М. 

Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 660 с. 
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результатах дослідження показані зміни в соціальній інфраструктурі та 

умови життя населення в місті й на селі, а також стан здоров’я і соціальне 

самопочуття. 

Для оцінки демографічних втрат населення Київської області є 

багатотомні довідкові видання. Зокрема, з 1994 по 2000 рік виходила «Книга 

пам’яті України: Київська область»
1
, що складалась з 8 томів, і «Книга 

скорботи України: Київська область»
2
, яка була підготовлена до 60-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., що вміщувала 4 томи 

видання. 

Що стосується видання «Книга пам’яті України: Київська область», то 

ця праця  присвячена пам’яті воїнів, які загинули в роки Другої Світової 

війни. Кожен том охоплює по 3 райони області – відповідно до 

адміністративно-територіального поділу районів, міст, селищ міського типу. 

Тут наведено перелік прізвищ воїнів, укладений за алфавітним порядком. 

Щодо видання «Книга скорботи України: Київська область», укладеного по 8 

районах і 3 містах, то тут вміщено імена як військових, так і мирних жителів 

області. Всього вийшло 4 книги по Київській області.  

Праця «Реабілітовані історією: Київська область»
3
 була видана в той 

самий час, що й попередні  роботи. У ній вміщені бібліографічні довідки про 

представників різних прошарків суспільства, хто став жертвою політичних 

репресій, по районах Київської області за алфавітним показником.  

Також для написання дисертації автору були надані матеріали 

заступником генерального директора з наукової роботи Королевською А.В.  

щодо переселених осіб з Чорнобильського району в Макарівський район  

Київської області. Матеріали зібрав і передав до фонду Національного музею 

                                                 
1  Книга пам’яті України: Київська область. Т.7. / за ред. О.П. Смирнова. 

– К.: Молодь, 2000. – 511 с. 
2  Книга скорботи України: Київська область. Т.2. – К.: Молодь, 2005. – 

415 с. 
3  Реабілітовані історією: Київська область. К.2. – К.: Основа, 2006. – 

1040 с. 
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«Чорнобиль» Кострома В.О., учасник ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, перший секретар Макарівського райкому КПУ в період 

Чорнобильських подій. 

Джерельну базу дисертаційної роботи розширили польові дослідження, 

проведені в ряді сіл трьох приміських районів Київщини. Автором було 

обстежено приміські села поблизу столиці шляхом анкетування, опитування, 

спостереження. Упродовж 2012-2015 років було проведено опитування 

сільських жителів Київської області, які переважно навчаються чи працюють 

у місті Києві.  

У ході польових досліджень було опитано 157 осіб віком від 17 до 65 

років із Києво-Святошинського р-ну (Музичі, Лука, Гореничі, Неграші, 

Княжичі, Личанка, Шпитьки, Бузова, Горбовичі, Петрушки, Жорнівка), 

Макарівського р-ну (Новосілки, Мостище, Калинівка) та Васильківського р-

ну (Данилівка) Київської області.  

Автором був розроблений питальник для одержання відомостей 

етнографічного змісту. Відповіді дали змогу визначити етнографічні 

характеристики населення та особливості демографічного розвитку Київської 

області. Під час опитувань та інтерв’ю було зібрано матеріал, що стосується 

етнічної ідентичності, національного складу населення, його міграції, 

зайнятості, освітнього рівня, сімейного стану, репродуктивної поведінки, 

захворюваності та смертності. Для виявлення конфесійної належності 

сільських жителів було використано метод власного спостереження на 

вулиці, в церкві. Авторські польові етнографічні матеріали передані до архіву 

кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка (Ф. 43. П.1). 

Отже, основу самостійного наукового дослідження становить комплекс 

різноманітних джерел. Використано опубліковані та неопубліковані 

статистичні дані та авторські польові етнографічні матеріали, що комплексно 

висвітлюють етнодемографічних розвиток Київської області у зазначений 

період. Наявна джерельна база є достатньою для виконання дисертації. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

 ОСОБЛИВОСТІ  СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  У 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

2.1. Динаміка змін статево-вікової структури населення. 

 

 

Київська область становить одну з густонаселених областей України. 

За даними Всеукраїнського перепису, станом на 5 грудня 2001 року, 

чисельність наявного населення Київської області (без урахування населення 

Києва) становила 1 млн. 827 тис. 894 особи. З них 1 млн. 53 тис. 486 осіб – це 

жителі міських поселень і 774 тис. 408 осіб – мешканці сіл. За роки, які 

минули з часів проведення перепису, чисельність населення Київщини дещо 

знизилася. За даними Головного управління статистики у Київській області, 

на 1 січня 2013 року у Київській області проживало 1 млн. 722 тис. 52 особи. 

З них 1 млн. 64 тис. 773 особи – це жителі міських поселень і 657 тис. 279 

осіб – жителі сільської місцевості. З 2001 по 2013 рр. чисельність наявного 

сільського населення Київської області скоротилась на 105 тис. 842 особи. 

Тенденція до зменшення чисельності населення зберігається в цілому по 

Україні. Для Київської області характерна невисока щільність населення. 

Згідно з даними Всеукраїнського перепису в цілому по області щільність 

населення становить 65 осіб / кв. км
1
. 

Одним з основних показників демографічного розвитку є статево-

вікова структура населення, яка значною мірою відбиває спосіб життя 

                                                 
1  Основні підсумки Всеукраїнського перепису населення в Київській 

області на 5 грудня 2001 року. Статистичний збірник. – К., 2004. – C. 6. 
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населення, його працездатність, безпосередньо впливає на загальний приріст 

населення, трудові ресурси тощо. Дані щодо статево-вікової структури дають 

змогу зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити 

можливі зміни у динаміці чисельності населення в майбутньому.  

Природній рух населення постійно вносить зміни у співвідношення 

складу населення за статтю. Крім природного руху, на вікову структуру 

населення впливають міграції. Зміни, що відбулися у народжуваності, 

смертності й природному прирості населення України, безпосередньо 

вплинули на вікову структуру. Склад населення за статтю формується під 

впливом демографічних, соціально-економічних та політичних факторів. 

Уся інформація цього розділу базується на даних Всесоюзних 

переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 р., зокрема на даних 

Головного управління статистики у Київській області.  

Протягом усього досліджуваного періоду в статево-віковій структурі 

населення України переважали жінки. Так, за даними перепису 1959 р., 

чоловіків в Україні було на 4,7 млн. менше, ніж жінок. У подальші роки цей 

розрив поступово скорочувався: у 1970 р. чоловіків було менше на 4,5 млн., у 

1970 р. – на 4,2 млн., у 1987 р. – на 3,9 млн., у 1990 р. – на 3,8 млн. За даними 

перепису 1989 р., співвідношення чоловіків і жінок у віці 46 років в 

основному зрівнялося. На початку 1991 р. жінок налічувалось 27,8 млн. 

(54%), а чоловіків 24,1 млн. (46%) усього населення. Певна невідповідність 

склалася переважно за рахунок старших вікових груп і була обумовлена 

наслідками Другої світової війни, зокрема, значними втратами насамперед 

серед чоловічого населення. Слід відзначити, що в попередні десятиліття 

різниця між кількістю чоловіків і жінок була ще більшою
1
.  

Таблиця 2.1.1.  

                                                 
1  Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах – Львів: Світ, 1994. – 

472 с., іл. – С. 121. 
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Порівняльні дані щодо кількості чоловіків і жінок Київської області за 

даними 1959, 1970, 1979, 1989, 2001, 2013 рр.
1
. 

 

Рік 

Все 

населення 

тис. (млн.) 

В тому числі частка, % 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

1959 1707955 733153 974802 43 57 

1970 1826335 808294 1018041 44 56 

1979 1925174 861556 1063618 45 55 

1989 1934369 883461 1050908 46 54 

2001 1821061 841463 979598 46 54 

2013 1719699 795631 924068 46 54 

 

Аналіз статистичних матеріалів свідчить про те, що на Київщині 

спостерігається постійне переважання жінок у загальній чисельності 

населення, що відповідає загальній ситуації по Україні. При цьому 

абсолютна чисельна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники 

свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між кількістю чоловіків і 

жінок. Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед з 

одного боку нижчою смертністю серед жінок, а з іншого війною, міграціями 

за межі держави, які найбільше впливають саме на чисельність чоловіків. 

Проаналізуємо статевий розподіл населення Київщини за хронологією. 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, 43% становили чоловіки (733 

тис. 153 осіб) і 57% – жінки (974 тис. 802 осіб). Різниця між кількістю 

чоловіків і жінок складала 14%, що було пов’язано переважно з наслідками 

Другої світової війни, яка призвела до значних втрат насамперед чоловічого 

населення не лише на Київщині, а й у всій Україні. 

За матеріалами Всесоюзного перепису 1970 р., у статевій структурі 

44% (808 тис. 294 осіб) становили чоловіки і 56% (1 млн. 18 тис. 41 осіб)  

жінки. За період між переписами 1959 р. і 1970 р. статева структура чоловіків 

і жінок не змінилася, хоча кількість чоловіків на 1% збільшилась, а жінок 

                                                 
1  Ф. 43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №1. Арк.1. 
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зменшилась. За даними Всесоюзного перепису 1979 року, у статевій 

структурі 45% (861 тис. 556 осіб) чоловіків і 55% (1 млн. 63 тис. 618 осіб) 

жінок. Тобто різниця між кількістю чоловіків і жінок скоротилася до 10%. За 

даними Всесоюзного перепису 1989 року, ця різниця зменшилася до 8%.   

За період між переписами 1989 р. і 2001 р. співвідношення чоловіків та 

жінок практично не змінилося. Так само й за новітніми даними Головного 

управління статистики у Київській області, у 2013 р. із загальної кількості 

населення, яка становить 1 млн. 719 тис. 699 осіб, кількість чоловіків складає 

795 тис. 631 особу (46%), жінок – 924 тис. 68 осіб (54%). Отже, різниця між 

кількістю чоловіків і жінок з 1989 по 2013 рр. залишається незмінною й 

складає 8% (табл. 2.1.1). Слід зазначити, що така сама ситуація 

спостерігається в цілому по Україні починаючи з 1979 і до 2009 рр.
1
. 

Таблиця 2.1.2. 

Порівняльні дані щодо кількості постійного населення чоловіків, жінок 

Київської області за 1959-1989 рр.
2
. 

 Особи 

 

 

 

1989 рік у % 

до 1959 

На скільки % 

збільшилась 

або 

зменшилась 

кількість 

населення 

 

1959 

 

1989 

чоловіки 733153 883461 120,5 +20,5 

 

жінки 974802 1050908 107,8 +7,8 

 
 

Що стосується кількості постійного населення, потрібно зазначити, що 

за період між 1959-1989 рр. за 30 років у статевій структурі населення 

Київської області сталися помітні зміни: кількість жінок збільшилась на 

7,8%, а чоловіків на 20,5% (табл. 2.1.2). Порівнюючи Всесоюзний перепис 

1989 року і Всеукраїнський перепис 2001 року, відзначимо, що за період між 

                                                 
1  Див. також: Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка. – 

Львів: Апріорі, 2011. – 504 с., іл. – С.158. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №2. Арк.1. 
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1989 р. та 2001 р. у статевій структурі населення Київської області відбулися 

значні зміни: кількість жінок зменшилась на 6,3%, а чоловіків – на 8,8% 

(табл. 2.1.3). 

Таблиця 2.1.3. 

Порівняльні дані щодо кількості постійного населення чоловіків, жінок 

Київської області за 1989-2001 рр.
1
. 

 Особи 

 

 

 

 

2001 рік у % 

до 1989 

На скільки % 

збільшилась 

або 

зменшилась 

кількість 

населення 

 

1989 

 

2001 

чоловіки 883461 827528 93,7 -6,3% 

 

жінки 1050908 958393 91,2 -8,8% 

 

 

За останні десятиріччя відбулися суттєві зміни у статево-віковому 

складі населення України. Хоча жінки й надалі становлять більшість 

населення держави, спостерігається тенденція до вирівнювання гендерної 

структури населення. Чисельність чоловіків з розрахунку на 1000 жінок 

упродовж другої половини XX століття постійно зростала з 797 у 1959 р. до 

861 особи за переписом  2001 року. В Україні переважання чисельності жінок 

над чоловіками настає у віці 27 років, за даними 2001 року, проти 20 років у 

1959 році
2
.  

Таблиця 2.1.4. 

Порівняльні дані щодо кількості чоловіків на 1000 жінок за переписами 

1959, 1970, 1979 рр. по Київській області
3
. 

    

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №3. Арк.1. 
2  Демографічна криза в Україні: причини та наслідки. За ред. С.І. 

Пирожкова. – К., 2003. – С. 11. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №5. Арк.1. 
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Вікова 

група, 

роки 

1959 рік 

 

1970 рік 1979 рік 

місто село місто село місто село 

0-14 1045 1041 1050 1041 1029 1081 

15-59 728 692 894 759 909 869 

60+ 526 500 491 437 492 381 

 

За Всесоюзним переписом 1959 року у міських поселеннях у віці від 0 

до 14 років на 1000 дівчат припадало 1045 хлопчиків. У сільській місцевості 

статевий баланс майже однаковий: на 1000 осіб жіночої статі припадало 1041 

осіб чоловічої статі. У віковій групі від 15 до 59 років у міських поселеннях 

це співвідношення становило 1000 до 728, тоді як у сільській місцевості 

чоловіків дещо менше: 1000 до 692. Що стосується вікової групи 60 років і 

старші, то у міських поселеннях на 1000 жінок припадало 526 чоловіків, а у 

сільській місцевості чоловіків ще менше – 500.  

За матеріалами Всесоюзного перепису 1970 року, у міських поселеннях 

у віці від 0 до 14 років на 1000 дівчат припадало 1050 хлопчиків, а у сільській 

місцевості 1041 хлопчиків. У віковій категорії від 15 до 59 років у міських 

поселеннях на 1000 жінок 894 чоловіків, тоді як у сільській місцевості 

чоловіків помітно менше – 759. Що стосується вікової групи 60 років і 

старші, то у міських поселеннях на 1000 жінок 491 чоловік, а у сільській 

місцевості чоловіків лише 437.  

За Всесоюзним переписом 1979 року, у міських поселеннях у віці від 0 

до 14 років на 1000 дівчат дещо більше хлопчиків – 1029, тоді як у сільській 

місцевості цей показний становив ще більше – 1081 хлопчиків на 1000 

дівчаток. За віковою категорією 15-59 років у міських поселеннях на 1000 

жінок було 909 чоловіків, а у сільській місцевості лише 869 чоловік на 1000 

жінок. Слід відзначити, що у віковій категорії 60 років і старші було 492 

чоловіки на 1000 жінок, тоді як у сільській місцевості чоловіків було помітно 
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менше – лише 381. Зміни, які відбулися в статевій структурі населення, 

проілюстровані в (табл. 2.1.4). 

Таблиця 2.1.5. 

Порівняльні дані щодо кількості чоловіків на 1000 жінок за переписами 

1989, 2001, 2013 рр. по Київській області
1
. 

 

Вікова 

група, 

роки 

 

1989 рік 

 

 

2001 рік 

 

2013 рік 

місто село місто село місто село 

0-14 1044 934 1055 1058 1067 1080 

15-59 927 990 937 999 923 1001 

60+ 525 408 605 487 572 496 

 

За даними Всесоюзного перепису 1989 року, у міських поселеннях у 

віці від 0 до 14 років на 1000 дівчат припадало 1044 хлопчиків, тоді як у 

сільській місцевості це співвідношення складало 1000 до 934. У віковій 

категорії від 15 до 59 років у міських поселеннях на 1000 жінок припадало 

927 чоловіків, у сільській місцевості – 990. Що стосується вікової групи 60 

років і старші, то у міських поселеннях на 1000 жінок припадало 525 

чоловіків, а у сільській місцевості чоловіків було ще менше –  лише 408.  

Аналогічні тенденції зберігалися й за років незалежності. За даними 

Всеукраїнського перепису 2001 року, у міських поселеннях у віці від 0 до 14 

років на 1000 дівчат припадає 1055 хлопчиків, а у сільській місцевості – 1058. 

У віковій категорії від 15 до 59 років у міських поселеннях на 1000 жінок 

припадає 937 чоловіків, тоді як у сільській місцевості чоловіків і жінок 

майже порівну: на 1000 жінок – 999 чоловіків. Спостерігається тенденція 

подальшої стабілізації співвідношення статей. Що стосується вікової групи 

60 років і старші, то у міських поселеннях на 1000 жінок припадає 605 

чоловіків, а у сільській місцевості – 487.  

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №6. Арк.1 
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Приблизно таку саму картину спостерігаємо й у наш час. За матеріалами 

Головного управління статистики у Київській області, у 2013 році у міських 

поселеннях у віці від 0 до 14 років на 1000 дівчат припадало 1067 хлопчиків 

(у сільській місцевості – 1080 хлопчиків на 1000 дівчат). Серед осіб 

працездатного віку (15-59 років) у міських поселеннях на 1000 жінок 

припадало 923 чоловіки, а у сільській місцевості співвідношення майже 

вирівнюється – 1001 чоловік на 1000 жінок. У віковій категорії понад 60 

років 1000 жінок було 572 чоловіки у містах й 496 у сільській місцевості.  

 Отже, можна констатувати, що за період незалежності України 

помітною є позитивна демографічна тенденція до вирівнювання статево-

вікової піраміди. Значно  гіршою є ситуація з середнім віком населення, який 

продовжує невпинно зростати. За переписом 5 грудня 2001 року середній вік 

населення Київської області становить у чоловіків 36,3 року, а у жінок – 41,7 

року, тоді як по області для обох статей це 39,2 року. 

Зміни у віковому складі населення України протягом останнього 

десятиліття відзначались поглибленням його старіння, основною причиною 

якого був різкий спад народжуваності у 90-х роках. Зменшилась питома вага 

дітей – на 17,3% та збільшилась кількість осіб до 60 років – на 21,3%. Як 

відомо, Україна посідає 11 місце серед країн з найстарішим населенням після 

Італії, Греції, Німеччини, Японії, Швеції. Серед республік колишнього СРСР 

Україна відзначається одним з найвищих темпів постаріння населення. 

Характерною ознакою цього процесу є те, що населення старших вікових 

груп переважно проживає у сільській місцевості
1
.  

Процес «старіння населення» є серйозною соціально-демографічною 

проблемою для будь-якого суспільства. Уповільнення темпів зростання 

чисельності населення в Україні з середини 70-х років і перехід до 

                                                 
1  Основні шляхи подальшого розвитку системи здоров’я в Україні / Під 

заг. ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. – К., 2005. – С. 9-10.  
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депопуляції в 1993 р. стали наслідком пришвидшення старіння населення
1
. 

Поглиблення цього процесу призводить до зниження народжуваності. 

Внаслідок несприятливих змін у народжуваності відбувається деформація 

вікового складу населення, зменшення його демографічного і трудового 

потенціалів.  

Необхідно зазначити, що в Україні рівень постаріння сільського 

населення є вищим, ніж у місті. У містах частка жінок 60 років і старші  

становить 22,3%, а у сільській місцевості 31,7%. До числа найбільш «старих» 

належить населення Чернігівської і центральних областей, але крім 

Київської. Відносно молодими є мешканці західних та південних регіонів. 

Найнижчий рівень старіння спостерігається серед населення Закарпатської та 

Рівненської областей, а також м. Києва. Щодо західних областей, то це 

пов’язано з високою народжуваністю, а що стосується Києва, то основним 

чинником є постійний міграційний приплив молоді в столицю
2
. 

Головною причиною старіння населення у Київській області є 

зниження народжуваності і цим самим зменшення частки дітей у віці 0-15 

років. Особливо високий ступінь постаріння виявився у сільській місцевості. 

Аналіз вікової структури населення Київщини за останні десятиліття показує 

істотне зменшення як чисельності, так і питомої ваги дітей у віці до 16 років 

у загальній чисельності населення країни. За даними перепису 1959 р., частка 

дітей до 15 років серед населення становила 27,8%, у 1970 р. – 26,5%, у 1979 

р. – 23,5% у 1989 р. – 22,9%, а за Всеукраїнським переписом 2001 р. – лише 

18,1%. Дещо зменшується чисельність і питома вага осіб працездатного віку 

(чоловіків у віці 16-59 років і жінок – 16-54 роки). Чисельність населення 

Київщини у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення 

питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні 

                                                 
1  Левчук Н. Депопуляція та її вплив на віковий склад населення України 

// Демографічні дослідження. – Вип. 18. – К., 1996. – С. 72-80. 
2  Демографічна криза в Україні: причини та наслідки. За ред. С.І. 

Пирожкова. – К., 2003. – С.12. 
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населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про постаріння 

населення області. 

Таблиця 2.1.7. 

Порівняльні дані щодо вікової структури згідно з переписами населення 

Київської області (1959-2001) рр.
1
. 

Все 

населення 

1959 рік 1970 рік 1979 рік 1989 рік 2001 рік 

100% 100% 100% 100% 100% 

0-4 9 7,5 7,3 7,4 4 

5-9 9,5 8,7 7,2 7,1 5,2 

10-14 8,7 8,6 7,3 7 7,0 

15-19 8,8 7,8 8,1 6,7 8 

20-29 15,4 12,2 14,7 14,2 13,7 

30-39 14,9 14,8 12,3 14,2 14 

40-49 11,9 14,2 13,4 11,5 14,5 

50-54 5,2 4,4 7,1 7,4 6,2 

55-59 5 6,3 5,4 5 4,4 

60+ 11,6 15,5 17,2 19,5 23 

 

Велике значення для з’ясування динаміки етнодемографічних процесів 

має частка дітей у структурі населення. За даними Всесоюзного перепису 

1959 року, у віковій структурі населення Київщини  діти у віці від 0 до 4 

років становили 9%, тоді як за матеріалами 1970 року дітей у віці від 0 до 4 

років було дещо менше –  7,5%.  За Всесоюзними переписами 1979 та 1989 

рр. ці показники склали 7,3% і 7,4% відповідно. Натомість, за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року частка дітей віком від 0 до 4 

років скоротилася до 4%. Таким чином, частка наймолодших громадян у 

структурі населення України зменшилась більше ніж удвічі у порівнянні з 

1959 р.   

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №4. Арк.1. 
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Аналогічна тенденція спостерігається й в інших вікових категоріях осіб 

дитячого, підліткового та молодого віку, що випливає з даних, наведених у 

таблиці 2.1.7. Так, з 1959 по 2001 рр. частка дітей у віці 5-9 років скоротилась 

з 9,5% до 5,2%, тобто майже удвічі. Для старших вікових категорій розрив є 

вже не таким помітним: частка дітей у віці 10-14 років за аналогічний період 

зменшилася з 8,7% до 7%; для вікової категорії 15-19 років дане 

співвідношення складає 8,8% до 8%; для осіб у віці 20-29 років – 15,4% до 

13,7%. Вікова категорія 30-39 років зменшилася з 14,9% у 1959 р. до 14% у 

2001 р. Наведені цифри наочно демонструють тенденцію до постаріння 

населення через зниження народжуваності. Однак, варто підкреслити, що 

започаткована вона була ще за радянських часів.   

Пропорційно зменшенню кількості молоді, збільшувалася частка осіб 

старшого віку. За матеріалами перепису 1959 року, особи середнього віку, 

тобто від 40 до 49 років, становили 11,9%. У 2001 р. на цю вікову категорію 

припадало вже 14,5% населення. Отже, з 1959 по 2001 рр. кількість осіб 

віком 40-49 років зросла на 2,6%. За цей самий період частка осіб віком 55-59 

років навіть дещо зменшилася (на 0,6%), тоді як кількість осіб похилого віку 

– помітно зросла: якщо у 1959 р. у віковій структурі населення Київщини 

особи у віці понад 60 років становили 11,6% від усього населення, то у 2001 

р. – 23%. Іншими словами, частка осіб похилого віку збільшилася вдвічі. Але 

причиною цього явища стало не стільки зниження народжуваності, скільки 

збільшення тривалості життя населення області (див. нижче). 

Зміни вікової структури визначають також ступінь демографічного 

навантаження на працездатне населення. Як випливає з таблиці 2.1.8, у 2001 

р. демографічне навантаження на працездатне населення у порівнянні з 1989 

р. навіть дещо зменшилося (з 827 непрацездатних осіб на 1000 працездатних 

до 748). Однак відбулося це значною мірою за рахунок скорочення кількості 

осіб у віці молодшому за працездатний. Так, частка дітей і підлітків 

зменшилася з 22,9% у 1989 р. до 18,2% у 2001., тоді як частка осіб у віці 

вищому за працездатний збільшилася з 22,4% до 24,6%. Така тенденція є 
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безумовно негативною. Загалом, станом на 2001 р., питома вага молоді 

(населення віком 14-27 років) складала 20,6%, в тому числі у міських 

поселеннях – 23,1%, у сільській місцевості – 17,3% (табл. 2.1.8) 

Таблиця 2.1.8. 

Демографічне навантаження населення працездатного віку  

в 1989, 2001 рр.
1
. 

 На 1000 осіб 

населення 

працездатного віку 

припадає 

непрацездатного 

З них 

 

дітей 

 

Осіб старших від 

працездатного віку 

1989 2001 

 

1989 2001 1989 2001 

Все 

населення 

(в тому 

числі) 

 

827 

 

748 

 

419 

 

317 

 

408 

 

431 

чоловіки 

 

634 585 418 319 216 266 

жінки 

 

1030 917 421 316 609 601 

Міське 

населення 

734 599 441 299 293 300 

чоловіки 

 

688 503 465 307 223 196 

жінки 

 

777 694 418 291 359 403 

Сільське 

населення 

1026 997 408 349 618 648 

чоловіки 

 

692 714 392 338 300 376 

жінки 

 

1399 1314 425 361 974 953 

 

Певне зниження демографічного навантаження, яке спостерігається з 

початку 2000-х рр. частково обумовлене певним зростанням народжуваності, 

                                                 
1  Укладено автором за даними Головного управління статистики у 

Київській області (Основні підсумки Всеукраїнського перепису населення в 

Київській області на 5 грудня 2001 року. Статистичний збірник). – К., 2004.  
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яке спостерігалося у 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. Так, завдяки   

підвищенню народжуваності на початку 70-х рр.,  протягом 1991-1997 рр. 

відбулося зростання кількості молодих людей віком 20-24 роки на 10,3%.  З 

1997 р. відбулося збільшення чисельності підлітків віком 14-17 років на 6,7%, 

що є результатом підвищення народжуваності в Україні в першій половині 

80-х років. Варто зауважити, однак, що розміщення молодого населення є 

нерівномірним. За даними 2001 року, більшість молоді України – 70,5% 

проживає в міських поселеннях. За результатами Всеукраїнського перепису 

2001 року, в Україні з 32-річного віку спостерігається дефіцит чоловіків до 

загальної кількості жінок
1
. 

Таблиця 2.1.9. 

Порівняльні дані щодо статево-вікової структури населення Київської 

області за 2001 рік
2
. 

 

 

 

 

Вікова група, 

років 

 

2001 рік 

 

 

Міські поселення 

 

 

Сільська місцевість 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

0-14 5,1% 4,8% 3,4% 3,2% 

15-59 19% 20,3% 11,3% 11,3% 

60+ 3,6% 6% 3,9% 8,1% 

 

За матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року, у віці від 0 до 14 

років у міських поселеннях, які переважають за чисельністю осіб – 5,1% 

хлопчиків і трохи менше дівчат –  4,8%. У сільській місцевості у вказаному 

раніше віці осіб чоловічої статі і жіночої майже порівну – 3,4% до 3,2%. На 

час перепису 2001 року у міських поселеннях у віковій групі  від 15 до 59 

років кількість чоловіків зменшилась на 19%, тоді як жінок становить 20,3%. 

                                                 
1  Нове покоління незалежної України (1991-2001): Щорічна доповідь 

України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище 

молоді в Україні (за підсумками 2001 р.) – К., 2002. – С. 8. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №11. Арк.1. 



 

 

 

68 

 

 

 

У сільській місцевості чоловіків і жінок цього віку було однаково – 11,3% 

осіб. 

У віковій групі 60 років і старші від загальної чисельності населення 

жінки становлять 6%, тоді як чоловіків майже у два рази менше – лише 3,6%. 

У сільській місцевості відсоток чоловіків відповідного віку складає 3,9% 

осіб, тоді як жінок більше ніж вдвічі – 8,1% (табл. 2.1.9). Смертність серед 

чоловіків набагато більша, ніж серед жінок. На це впливає алкоголь, паління, 

важкі умови праці, що негативно позначились на формування рівня життя в 

селах.  

Вельми показовою є динаміка змін питомої ваги чоловіків і жінок за 

останніми даними наданими Головним управлінням статистики у Київській 

області, що відображено в таблиці. 

Таблиця 2.1.10. 

Порівняльні дані щодо статево-вікової структури населення Київської 

області за 2013 рік
1
. 

 

 

 

 

Вікова група, 

років 

 

2013 рік 

 

 

Міські поселення 

 

 

Сільська місцевість 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

0-14 5% 4,6% 3% 2,8% 

15-59 19,6% 21,2% 11,4% 11,4% 

60+ 4% 7,1% 3,3% 6,6% 

 

За даними 2013 року, наданими Головним управлінням статистики у 

Київській області, у міських поселеннях від 0 до 14 років осіб чоловічої статі  

5%, а жіночої статі 4,6%. У сільській місцевості цей показник майже вдвічі 

менший – 3% дівчат і 2,8% хлопців. Серед вікової категорії 15-59 років у 

                                                 
1  Ф. 43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №12. 

Арк.1. 
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сільській місцевості чоловіків 19,6% і жінок 21,2%, тоді як у сільській 

місцевості чоловіків і жінок значно менше і показник однаковий – 11,4%.  

У віковій категорії від 60 років і старші у міських поселеннях 4% 

чоловіків і 7,1% жінок, тоді як у сільській місцевості 3,3% чоловіків і вдвічі 

більше осіб жіночої статі – 6,6% (табл. 2.1.10). Нижча смертність серед жінок 

порівняно з чоловіками пов’язана з тим, що вони мають міцніше здоров’я. 

Вони дбайливіше ставляться до свого здоров’я, вчасно звертаються до 

лікарів. До того ж серед жінок менш поширені шкідливі звички, які 

ускладнюють перебіг будь-якого захворювання. Про це свідчить опитування 

проведене серед жителів Києво-Святошинського, Макарівського, 

Васильківського районів Київської області
1
. 

На демографічну ситуацію негативно впливають показники стану 

здоров’я й тривалості життя, за якими Україна значно відстає від економічно 

розвинутих країн. За останнє десятиріччя чисельність населення значно 

зменшилась, що було обумовлено значним перевищенням числа померлих 

над числом народжених. У більшості розвинутих країн світу процес старіння 

супроводжується не тільки зниженням народжуваності, а й зменшенням 

смертності, і відповідно, збільшенням тривалості життя. В Україні одночасно 

відбувається зниження народжуваності й підвищення смертності
2
.  

Таблиця 2.1.11. 

Порівняльні дані щодо середньої очікуваної тривалості життя при 

народженні чоловіків і жінок Київської області
3
. 

 

Роки 

 

Обидві статі 

 

 

чоловіки 

 

жінки 

1995-1996 66,9 61,4 72,7 

1996-1997 67,4 61,9 73,0 

                                                 
1
   Ф. 43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 

2  Пальян З.О. Статистичний аналіз чинників та передумов 

народжуваності в Україні // Статистика України. - №2(45). 2009. – С. 48-54. 
3  Укладено автором за даними Головного управління статистики у 

Київській області. 
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1997-1998 68,1 62,7 73,5 

1998-1999 68,3 63,0 73,7 

1999-2000 67,9 62,4 73,6 

2000-2001 68,3 62,8 74,1 

2001-2002 68,3 62,7 74,1 

2002-2003 68,2 62,6 74,1 

2003-2004 68,2 62,6 74,1 

2004-2005 68,0 62,2 74,0 

2005-2006 66,7 60,6 73,5 

2006-2007 66,8 60,7 73,5 

2007-2008 67,0 60,9 73,6 

2008-2009 68,2 62,3 74,4 

2009-2010 69,5 64,1 74,9 

2011 70,1 64,8 75,4 

2012 70,3 65,0 75,6 

2013 70,4 65,2 75,4 

 

Статистичні дані свідчать, що у 1995-1996 рр. середня очікувана 

тривалість життя при народженні для чоловіків становила  61,4 року, а для 

жінок  72,7 року. Тобто різниця середньої очікуваної тривалості життя  при 

народженні між чоловіками та жінками у Київській області складала 11,3 

року. Проте у 1998-1999 рр. середня очікувана тривалість життя при 

народженні дещо зросла, як для чоловіків – до 63,0 року, так і для жінок –  до 

73,7 року. Жінки мають значно нижчу смертність, ніж чоловіки, зокрема у 

працездатному віці, що обумовлює значну різницю у тривалості життя.  

Варто зазначити, що у 2005-2006 рр. середня очікувана тривалість 

життя при народженні для чоловіків помітно зменшилась – до 60,6 року, тоді 

як у жінок за останні роки цей показник був на рівні 73,5-74,1 року. Хоча з 

2009-2010 рр. середня очікувана тривалість життя при народженні для 

чоловіків значно збільшилась і становила 64,1 року, тоді як у жінок – 74,9 

року. Тому різниця у тривалості життя між чоловіками і жінками у 2009-2010 

роках складала 10,8 року. До 2013 р. відбулися певні позитивні зміни: 

середня очікувана тривалість життя при народженні у Київській області 

зросла до 65,2 року для чоловіків та 75,4 року для жінок (табл. 2.1.11).  
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 Підсумовуючи, зазначимо, найбільш показовими тенденціями змін 

статево-вікової структури населення Київської області упродовж 1959-2013 

рр. стало переважання частки жінок над чоловіками, особливо у старших 

вікових категоріях, а також прогресуюче старіння населення, пов’язане зі 

зменшенням питомої ваги дітей та молоді. За 1989-2001 рр. кількість 

постійних жителів Київської області, молодших за працездатний вік, 

зменшилась, що негативно позначається на соціально-економічному 

розвитку держави. За період між переписами збільшилась кількість осіб, 

переважно жінок у віці 60 років і старших. Спостерігається значна 

нерівномірність старіння населення в містах і сільській місцевості. 

Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є 

зниження частки дітей у загальній чисельності населення. У зв’язку зі 

змінами демографічної ситуації в Україні, зокрема у Київській області, 

зросла кількість пенсіонерів та інших осіб, що перебувають на утриманні 

держави.  
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2.2 Трансформації освітньо-професійної структури населення 

Київської області. 

 

 

 

 

Однією з основних складових соціально-економічного і культурного 

потенціалу населення є його освітній потенціал. Рівень та якість освіти – 

одна з головних ознак, що визначає соціальне становище в суспільстві. 

Низький рівень доходів значної частини населення обмежує для них 

можливість отримати якісні освітні послуги, що загострює проблему 

недостатнього розвитку людського потенціалу країни. На розвиток освіти 

значною мірою впливає демографічна ситуація. Кількість дітей зменшується, 

а відповідно і навчальних закладів, особливо дошкільних. 

Статистичні дані засвідчують відносно високий рівень освіти 

населення України. Основним джерелом інформації про рівень освіти 

населення є перепис,  програма якого передбачає отримання відомостей про 

рівень освіти кожної людини, а також про типи навчальних закладів, у яких 

вона навчається або навчалася. Найвищий рівень освіти у 1989 р. в Україні 

спостерігався в областях з найбільшою кількістю населення у великих містах 

(Київська з містом Києвом, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, 

Донецька, Львівська), а низький рівень спостерігався серед населення 

західних і північних областей (Тернопільська, Рівненська, Вінницька, 

Чернігівська, Чернівецька, Хмельницька) з великою кількістю сільського 

населення
1
. 

Таблиця 2.2.1 

                                                 
1  Освітній потенціал зайнятості населення України: динаміка, 

структури, оцінка на перспективу / О.У. Хомра. – К., 1994. – С. 3-4. 
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Порівняльні дані щодо рівня освіти на 1000 осіб населення Київської 

області за переписами (1959-2001) рр.
1
. 

Роки 1959 1970 1979 1989 2001 

Всього осіб, які 

мають освіту, з 

них 

507 619 742 794 878 

вищу 

 

11 25 43 65 108 

незакінчену вищу  

 

5 6 6 7 4 

середню 

спеціальну 

31 48 78 128 151 

середню загальну 

 

42 108 194 254 325 

неповну середню 

 

189 198 192 158 150 

початкову 

 

229 234 229 182 140 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, на 1000 чол. віком від 10 

років і старші припадало 507 осіб, які мають освіту, в тому числі 11 – вищу, 5 

– незакінчену вищу, 31 – середню спеціальну, 42 – середню загальну, 189 – 

неповну середню і 229 – початкову. За матеріалами перепису 1970 року, на 

1000 чол. віком від 10 років і старші припадало 619 осіб, які мають освіту, з 

них вищу – 25 чол., незакінчену вищу – 6 чол., середню спеціальну – 48 чол., 

середню загальну – 108 чол., неповну середню – 198 чол. і початкову – 234 

чол. У подальшому кількість освічених осіб невпинно зростала. 

За даними Всесоюзного перепису 1979 року, на 1000 чол. у віці 10 років 

і старші припадало 742 освічені особи, серед них 43 мають вищу освіту, 6 – 

незакінчену вищу, 78 – середню спеціальну, 194 – середню загальну, 192 – 

неповну середню і 229 – початкову. За матеріалами 1989 року, на 1000 чол. у 

віці 10 років і старші припадало 794 особи, у тому числі 65 чол. отримали 

вищу освіту, 7 чол. незакінчену вищу, 128 чол. середню спеціальну, 254 чол. 

середню загальну, 158 чол. неповну середню, 182 чол. початкову. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №17. Арк.1. 



 

 

 

74 

 

 

 

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року на 1000 чол. у віці 10 

років і старші припадало 878 освічені особи, з них 108 чол. мають вищу 

освіту, 4 – незакінчену вищу, 151 – середню спеціальну, 325 – середню 

загальну, 150 – неповну середню, 140 – початкову. Отже, в період з 1959 по 

2001 рік кількість освічених осіб в розрахунку на 1000 осіб зросла на 371 

особу (табл. 2.2.1). 

Таблиця 2.2.2 

Порівняльні дані щодо рівня освіти населення у віці 10 років і 

старші за місцем проживання по Київській області  

за переписами 1959-1970 рр.
1
. 

 

Освіта 

1959 рік 1970 рік 

місто село місто село 

вища 1,5% 

 

0,9% 2,8% 1,2% 

незакінчена 

вища 

0,5% 0,5% 0,7% 0,3% 

середня 

спеціальна 

3,2% 3,4% 4,9% 2,9% 

середня 

загальна 

4,5% 4,4% 9,9% 7,5% 

неповна 

середня 

11,8% 28,9% 12,3% 19,7% 

початкова 11,7% 

 

28,7% 10,2% 27,6% 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, вищу освіту у місті мали 

1,5%, а у 1970 р. – 2,8% осіб. У сільській місцевості 1959 р. вищу освіту 

отримали 0,9%, тоді як у 1970 р. – 1,2% осіб. Незакінчену вищу освіту у 1959 

р. у міських поселеннях здобули 0,5%, а у 1970 р. – 0,7%. У селі 1959 р. 

незакінчену вищу мали 0,5%, тоді як у 1970 р. – 0,3% осіб. Середню 

спеціальну, за переписом 1959 р., у місті отримали 3,2%, а у 1970 р. – 4,9% 

осіб. У сільських поселеннях у 1959 р. середню спеціальну освіту мали 3,4%, 

а в 1970 р. – 2,9% осіб.  

                                                 
1
  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №18, №19. 

Арк.1. 
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Проте середню загальну освіту у міських поселеннях у 1959 р. 

отримали 4,5%, а в 1970 р. вдвічі більше – 9,9%. Що стосується сільської 

місцевості, то у 1959 р. середню загальну освіту мали 4,4%, а в 1970 р. – 

7,5%. У місті неповну середню освіту 1959 р. здобули 11,8%, а у 1970 р. – 

12,3%. У сільських поселеннях у 1959 р. неповну середню освіту мали більше 

ніж удвічі осіб – 28,9%, а у 1970 р. – 19,7%. Початкову освіту у 1959 р. у місті 

отримали 11,7%, тоді як у 1970 р. – 10,2%. У сільській місцевості початкову 

освіту мали 1959 р. і 1970 р. вдвічі більше – 28,7% і 26,7% (табл. 2.2.2). 

У досліджуваний період розрив у кількості осіб з вищою освітою у  

місті та селі зростав, що показано в таблиці (див. нижче). За даними 

Всесоюзного перепису населення 1979 р., у місті вищу освіту мали 4,2%, тоді 

як у 1989 р. – 6,3%. У сільській місцевості 1979 р. вищу освіту отримали 

1,6%, а у 1989 – 2% осіб. Незакінчену вищу освіту у 1979 р. у міських 

поселеннях здобули 0,6%, тоді як у 1989 р. – 0,7%. У сільській місцевості, за 

двома переписами 1979-1989 рр., незакінчену вищу освіту мали 2% осіб. 

Середню спеціальну освіту у місті, за даними 1979 р., отримали 6,9%, а у 

1989 р. майже у два рази більше – 11,3%, у сільській місцевості 1979 р. – 

3,7% і 1989 р. – 4,8%. 

Проте середню загальну освіту у міських поселеннях 1979 р. мали 

14,8% осіб, а у 1989 р. помітно більше – 18,5%. У селі середню загальну 

освіту у 1979 р. отримали 11,3%, тоді як у 1989 р. – 13,5% осіб. Неповну 

середню освіту у 1979 р. у місті мали 10,7% кількість осіб, а у 1989 р. дещо 

менше 8,8%. А у сільській місцевості цей показник значно вищий – 15,2% у 

1979 р. і 11% у 1989 р. Щодо початкової освіти, то, за даними таблиці, у селі 

1979 р. – 9,3% осіб, а у 1989 р. помітно більший відсоток – 14,4% (табл. 

2.2.3). 

Таблиця 2.2.3 

Порівняльні дані щодо рівня освіти населення у віці 10 років і 

старші за місцем проживання по Київській області  
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за переписами 1979-1989 рр.
1
. 

 

Освіта 

1979 рік 1989 рік 

місто село місто село 

вища 4,2% 

 

1,6% 6,3% 2,0% 

незакінчена 

вища 

0,6% 0,2% 0,7% 0,2% 

середня 

спеціальна 

6,9% 3,7% 11,3% 4,8% 

середня 

загальна 

14,8% 11,3% 18,5% 13,5% 

неповна 

середня 

10,7% 15,2% 8,8% 11% 

початкова 9,3% 

 

21,5% 8,5% 14,4% 

 

У травні 1991 р. було прийнято Закон України «Про освіту», в якому до 

вищих навчальних закладів були віднесені технікуми, коледжі, інститути, 

консерваторії, академії, університети. Встановлювалося, що випускникам 

вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою 

освітою певного професійного спрямування або спеціальності.  

У технікумах і училищах навчалися юнаки й дівчата у віці 15-17 років, 

в інших навчальних закладах – 18-22 роки. При цьому в другій половині 90-х 

рр. XX ст. чисельність осіб, що навчалася в технікумах, училищах, які набули 

статусу навчальних закладів I-II рівнів акредитації, зменшилась, тоді як 

кількість закладів III-IV рівнів акредитації значно зросла. З 1996-2000 рр. 

чисельність студентів у вищих навчальних закладах збільшилась на 12%. При 

цьому відбулося зменшення кількості начальних закладів I-II рівнів 

акредитації на 15%, а число вузів III-IV рівнів акредитації зросло на 24%
2
. 

В Україні за період з 1991 по 2013 рр. кількість вищих навчальних 

закладів зросла з 910 до 997, зокрема кількість університетів, академій, 

інститутів збільшилась удвічі – з 156 до 330, з них 59 вищих навчальних 

                                                 
1
   Архів кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №20, №21. Арк.1. 

2  Хвіст В.О. Демографічні зміни у складі незалежної України. – Київ-

Ніжин, 2011. – С. 161-162. 
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закладів мають статус національних. Чисельність студентів ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації на 10 тис. населення у 1986 р. становила 176 осіб, у 1999-2000 р. 

– 259 осіб, у 2002-2003 р. – 348 осіб, а в 2005 р. – 429 осіб. Приріст 

відбувався переважно за рахунок студентів, які навчалися коштом фізичних 

та юридичних осіб
1
 

За 1989-2001 рр. все населення України у віці понад 10 років, що мають 

освіту, скоротилось на 0,3 млн. осіб, в тому числі населення, яке має повну 

вищу освіту збільшилося з 4,2 млн. у 1989 р. до 5,7 млн. осіб у 2001 році. 

Хоча кількість жінок, які мають повну вищу освіту, збільшилась на 0,9 млн., 

а кількість чоловіків з повною вищою освітою зросла лише на 0,6 млн. Слід 

відзначити, що збільшилась кількість жінок, які мали повну середню освіту з 

5,9 млн. до 7,3 млн., а також кількість жінок, які мають неповну вищу освіту, 

з 4,6 млн. до 4,8 млн. осіб
2
 

Таблиця 2.2.4 

Порівняльні дані щодо розподілу населення за рівнем освіти за місцем 

проживання та за статтю по Київській області за переписом 1989 року
3
. 

Освіта 1989 р. Міське населення Сільське населення 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

вища 

 

5,9% 5,8% 2,1% 2,2% 

незакінчена 

вища 

0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 

середня 

спеціальна 

8,6% 12,2% 4,2% 6,3% 

середня 

загальна 

17,5% 16,7% 16,5% 13% 

неповна 

середня 

7,8% 8,5% 11,4% 12,6% 

початкова 

 

6,9% 8,8% 11,6% 19,7% 

                                                 
1  Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, 

роздуми, перспективи). – К., 2003. – С. 100-108. 
2  Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка. – Львів.,  –  

2011. – С. 233. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №26. Арк.1. 
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Зросла різниця в освітньому рівні чоловіків і жінок. За даними 

Всесоюзного перепису 1989 р., серед міського населення 5,9% мали вищу 

освіту чоловіки, тоді як серед сільського населення 2,1% осіб. Що стосується 

жінок, то у місті вищу освіту отримали 5,8% осіб, а у сільській місцевості 

2,2% осіб. Незакінчену вищу освіту серед міських жителів чоловіків мали 

0,6% осіб, тоді як серед сільського населення 0,2% осіб. Щодо жінок, то 

серед міського і сільського населення цей показник майже однаковий – 0,7% 

і 0,2% осіб. 

Середню спеціальну освіту у міських поселеннях у тому числі серед 

чоловіків мали 8,6%, а у сільській місцевості 4,2% осіб. Порівняно з 

чоловіками серед жінок у міських поселеннях середню спеціальну освіту 

здобули 12,2%, а у сільській місцевості – 6,3% осіб. У міських поселеннях 

середню загальну освіту 17,5% отримали чоловіки, тоді як у сільській 

місцевості на 1% менше – 16,5% осіб. Серед жінок цей показник значно 

відрізняється, якщо у місті – 16,7% і у сільській місцевості лише 13%.  

Неповну середню освіту у місті мали 7,8% чоловіків, а у сільській 

місцевості значно більше – 11,4% осіб. Крім того, у міського населення 8,5% 

жінок отримали неповну середню освіту і 12,6% сільських жінок. Початкову 

освіту серед міських чоловіків мали 6,9%, а у сільській місцевості 11,6% осіб. 

Серед жінок міських поселень цей показник помітно вищий – 8,8%, а у 

сільській місцевості дорівнює 18,7% осіб (табл. 2.2.4). Відмінності в 

освіченості чоловіків і жінок у сільській місцевості були істотно більшими, 

ніж у міських поселеннях.  

Наразі рівень освіти населення в Україні є одним з найвищих серед 

країн Центральної та Східної Європи. За даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року, 13,7% населення віком 10 років і старші мають повну 

або базову вищу освіту, 17,7% – неповну вищу освіту, 34,9% – повну 

загальну середню освіту, 16% – базову загальну середню освіту, 14,2% – 

початкову загальну освіту і лише 2,6% осіб не мають початкової загальної 
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освіти.  У цілому в державі вищу освіту мають 35,7% чоловіків і 39,3% жінок 

у віці 25 років і старші. Більш освіченим є міське населення, яке значною 

мірою поповнюється за рахунок міграції сільської молоді, що приїздить на 

навчання до міста, і частка осіб з вищою освітою становить 45,3% серед 

чоловіків і 51,1% серед жінок у віці 25 років
1
.  

Таблиця 2.2.5 

Порівняльні дані щодо розподілу населення за рівнем освіти за місцем 

проживання та за статтю по Київській області за переписом 2001 року
2
. 

Освіта 2001 р. Міське населення Сільське населення 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

вища 

 

7,5% 8,3% 3,5% 3,9% 

незакінчена 

вища 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

середня 

спеціальна 

8% 12,7% 4,7% 7,6% 

середня 

загальна 

19,2% 18,4% 19,4% 16,8% 

неповна 

середня 

6,3% 7% 10,2% 12,2% 

початкова 

 

5,4% 6,6% 8% 13,3% 

 

Всеукраїнський перепис населення 2001 року засвідчив підвищення 

рівня освіченості населення області за 12 років, які минули після перепису 

населення 1989 року, збільшення чисельності осіб, які мають вищу освіту і 

середню освіту, що підтверджують наведені вище дані. За даними перепису 

2001 року, серед міського населення 7,5% чоловіків мають вищу освіту, тоді 

як серед сільських жителів 3,5% осіб. Що стосується жінок, то у місті вищу 

освіту отримали 8,3%, а у сільській місцевості – 3,9% осіб.  

Незакінчену вищу освіту у міських поселеннях мають 0,3% чоловіків, 

тоді як у сільській місцевості 0,2% осіб. У жінок порівняно з чоловіками у 

місті і в селі показник однаковий – 0,3% і 0,2% осіб. Особливо слід 

                                                 
1  Перший Всеукраїнський перепис населення. – К., 2004. – С. 412-415. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №27. Арк.1. 
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відзначити прагнення населення, яке має базову вищу освіту, одержати повну 

вищу освіту, що підтверджує опитування, проведене серед молоді Києво-

Святошинського, Макарівського, Васильківського районів Київської області. 

Здобуття вищої освіти молодь вважає одним з важливих пріоритетів у житті. 

На думку респондентів, вища освіта потрібна для того, щоб у майбутньому 

мати престижну і високооплачувану роботу, бути культурно розвиненою 

особистістю
1
. 

Середню спеціальну у місті отримали 8% чоловіків, а у сільській 

місцевості 4,7% осіб. У жінок порівняно з чоловічим населенням у місті цей 

показник  значно вищий – 12,7%, тоді як у сільській місцевості лише 7,6% 

осіб. Середню загальну освіту серед міського і сільського населення 

отримали майже порівну чоловіки 19,2% і 19,4% осіб. Щодо жінок, то в місті 

18,4% мають середню загальну освіту, а у сільській місцевості – 16,8% осіб. 

За результатами опитування населення Київщини особи, які мають середню 

спеціальну освіту бажають підвищити свій професійний рівень,  вступаючи 

до вищих навчальних закладів на заочне відділення. 

Неповну середню, за даними таблиці, у місті серед чоловіків мають 

6,3%, тоді як у сільській місцевості 10,2% осіб. У міських поселеннях серед 

жінок неповну освіту отримали – 7%, а у сільських поселеннях 12,2% осіб. 

Початкову освіту у місті серед чоловіків мають 5,4% осіб, а у сільській 

місцевості – 8% осіб. Але у жінок по області у міських поселеннях – 6,6%, а у 

сільській місцевості – 13,3% осіб (табл. 2.2.5). 

З метою аналізу змін, які сталися після розпаду Радянського Союзу та 

здобуття Україною незалежності,  було здійснено опитування сільських 

жителів Київщини. Було поставлено низку запитань, серед яких і ті, що 

стосуються освітнього рівня Київської області. Було надано відповіді й на 

запитання: «Яку освіту Ви маєте?» або «Чи вважаєте Ви, що вашим дітям 

потрібна вища освіта?» 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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За даними опитування жителів Києво-Святошинського, Макарівського, 

Васильківського районів Київської області чоловіки мають дещо нижчий 

освітній рівень, вони частіше отримували середню спеціальну освіту 

переважно технічних спеціальностей, а жінки здобували вищу освіту 

переважно гуманітарних напрямів. Групи осіб старшого віку вважають, що 

вони не мали можливості здобути вищу освіту, то вони вважають за потрібне 

допомогти своїм дітям та онукам здобути вищу освіту на контрактній основі. 

Населення з вищою освітою витрачає більшу частину коштів на навчання 

своїх дітей
1
. 

Тенденція до суттєвого збільшення кількості жінок, які мають вищу 

освіту з’явилася вже за часів незалежності, адже за радянського періоду 

спостерігався паритет або навіть деяке переважання кількості чоловіків, які 

мали вищу освіту над жінками.  

Таблиця 2.2.6. 

Порівняльні дані щодо рівня освіти постійного населення Київської 

області в 1989 та 2001 рр.
2
. 

Всього осіб, які мають освіту 

 

Освіта Міське населення На скільки 

% 

збільшилось 

або 

зменшилось 

Сільське 

населення 

На скільки 

% 

збільшилось 

або 

зменшилось 

1989 

рік 

2001 

рік 

2001 

рік у 

% до 

1989 

1989  

рік 

2001 

рік 

2001 

рік у 

% до 

1989  

Повна 

вища 

освіта 

 

111 

 

148 

 

133,3 

 

+33,3 

 

38 

 

67 

 

176,3 

 

+76,3 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

 

329 

 

369 

 

112,2 

 

+12,2 

 

263 

 

344 

 

130,8 

 

+30,8 

 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №28. Арк.1. 
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Загалом, динаміка зростання рівня освіти населення Київської області 

відображена у таблиці 2.2.6. Аналіз наведених у ній даних засвідчує що, 

порівняно з 1989 р. у 2001 р. спостерігається збільшення на 33,3 % осіб серед 

міського населення, які мають повну вищу освіту, за рахунок молоді, а 

загальна середня повна освіта у Київській області збільшилась на 12,2%. 

Варто зазначити, що з кінця 90-х рр. по Україні, особливо у великих містах, 

було відкрито багато приватних вищих навчальних закладів.  

Подібна ситуація щодо рівня освіти серед сільського населення. 

Порівняно з міським тут рівень освіти зріс на 76,3%  – вища освіта і на 30,8% 

– повна загальна середня освіта. Пояснюється це зокрема тим, що у селян 

з’явилася можливість покращити своє матеріальне становище шляхом 

продажу земельних ділянок під забудову, а кошти спрямувати на освіту. Для 

багатьох сімей через продаж земельних ділянок з’явилася можливість віддати 

своїх дітей на навчання на контрактній основі у вищі навчальні заклади
1
.  

Аналіз освітнього рівня мешканців Київської області, за даними 

перепису населення 2001 року, засвідчив суттєві позитивні зміни порівняно з 

даними перепису 1989 року. Цьому значною мірою сприяло зміцнення 

матеріально-технічної бази та зростання кількості навчальних закладів 

нового типу, збільшення частки студентів, які навчаються на контрактній 

основі, відновлення вечірньої форми навчання в загальноосвітніх закладах. 

Збільшення частки осіб з вищою освітою свідчить про істотне поліпшення 

освітнього складу населення.  

Суттєвих трансформацій упродовж досліджуваного періоду зазнала 

також структура населення за джерелами доходу й зайнятістю. За 

матеріалами Всесоюзних переписів населення у 1959 р. і 1979 р., кількість 

зайнятих в народному господарстві (крім зайнятих у підсобному 

господарстві) становила 50,9%, тоді як у 1970 р. дещо менше – 48,6%. У 1989 

році цей показник становив 50,1%. Зайнятого населення, в тому числі у 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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підсобному господарстві, у 1959 р. було 10%, але за кожним Всесоюзним 

переписом цей показник зменшувався і в 1989 р. складав 0,4% осіб. 

До стипендіатів віднесені особи, які на момент перепису вчилися і 

отримували стипендію, у 1959 р. таких осіб було 0,4%. За матеріалами  1970 

року, стипендіатів налічувалось удвічі більше – 0,8%. Проте, за переписом 

1979-1989 рр., кількість стипендіатів була однакова, що становить 1,8%. 

Щодо пенсіонерів та інших осіб, що перебувають на забезпеченні 

держави, то з кожним переписом кількість осіб помітно збільшується. У 1959 

р. у області їх було 4%, а в 1970 р. частка осіб цієї групи становила 18,3%, 

тобто чисельність збільшилась на 14,3% (4,5 рази). У подальшому питома 

вага пенсіонерів продовжувала збільшуватися. 

Слід зазначити, що за даними таблиці, в області скоротилась кількість 

утриманців. За переписом 1959 р. їх налічувалось 34,6%, тоді як в 1970 р. – 

30,5. Проте за переписами 1979р і 1989 р., у Київській області утриманців 

було 26,5% і 25,2%. За 1959-1989 рр. кількість утриманців зменшилась на 

9,4%. Кількість осіб, що мають інші джерела доходів, за чотири переписи 

залишились на тому самому рівні, лише 1970 р. їх було 0,2% (табл. 2.2.7). 

Таблиця 2.2.7. 

Порівняльні дані щодо джерел засобів існування населення 

Київської області 1959-1989 рр.
1
. 

 1959 рік 1970 рік 1979 рік 1989 рік 

Все населення 100 100 100 100 

Зайняте населення (крім 

підсобних господарств) 

50,9% 48,6% 50,9% 50,1% 

Населення, зайняте у 

підсобних 

господарствах 

10% 1,6% 0,3% 0,4% 

Стипендіати 

 

0,4% 0,8% 1,8% 1,8% 

Пенсіонери та ін., що 

перебувають на 

державному 

4% 18,3% 20,4% 22,4% 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №13. Арк.1. 
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забезпеченні 

Утриманці 

 

34,6% 30,5% 26,5% 25,2% 

Особи, що мають інші 

джерела доходів 

0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

 

На відміну від переписів радянської доби, які враховували тільки одне 

або два джерела засобів існування, під час проведення Всеукраїнського 

перепису населення 2001 р. вперше були подані дані щодо осіб, які мають 

декілька джерел засобів існування. Одночасно респонденти визначили 

основне джерело засобів існування. Крім того, були враховані також нові 

види джерел, появу яких зумовила особливість соціально-економічного 

розвитку суспільства в 90-х рр., як, наприклад, «робота на власному 

підприємстві», «робота у власному селянському (фермерському) 

господарстві», «робота на сімейному підприємстві без оплати праці», 

«прибуток від власності» та «допомога по безробіттю». Слід зазначити, що 

21 грудня 1990 року була створена Державна служба зайнятості, яка з 1991 

року в Україні почала надавати послуги, пов’язані із допомогою у 

працевлаштуванні, а також матеріальну допомогу. 

Таблиця 2.2.8. 

Порівняльні дані щодо джерел засобів існування населення за місцем 

проживання за переписом 2001 року
1
. 

 

Все населення,  

в тому числі: 

2001 рік 

місто село 

100% 100% 

зайняті на підприємстві, в організації, 

установі, селянському (фермерському) 

господарстві 

33,4 27,6 

Зайняті в окремих громадян 2,6 1,1 

Зайняті на власному підприємстві 0,8 0,2 

Зайняті на індивідуальній основі 1,2 0,3 

Зайняті у власному селянському 

(фермерському) господарстві 

0,0 0,1 

Зайняті на сімейному підприємстві без 0,0 0,0 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №16. Арк.1. 
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оплати праці 

Зайняті в особистому підсобному 

господарстві 

0,4 5,6 

Особи, які отримують прибуток від 

власності 

0,0 0,2 

пенсіонери 21,8 35,7 

стипендіати 1,2 0,6 

Особи, які отримують допомогу (крім 

допомоги по безробіттю) 

0,7 0,8 

Особи, які отримують допомогу по 

безробіттю 

2,4 1,0 

Особи, які мають інший вид 

державного забезпечення 

1,9 0,7 

Утриманці окремих осіб  31,7 24,8 

Особи, які мають інше джерело засобів 

існування 

1,7 1,3 

Особи, які не вказали інше джерело 

засобів існування 

0,2 0,0 

 

За даними перепису 2001 р., до зайнятого населення віднесені всі 

особи, які працювали за наймом на підприємствах, в організаціях, в 

установах будь-яких форм власності, включаючи селянські (фермерські) 

господарства і окремих громадян; особи які самостійно (індивідуально) 

забезпечували себе роботою і не перебували у штаті будь-якого 

підприємства, організації, установ, тощо. До зайнятого населення віднесені 

також пенсіонери і стипендіати, які на момент перепису населення мали 

постійну роботу. За матеріалами таблиці, у місті 33,4% осіб, а у сільській 

місцевості 27,6% осіб. 

До зайнятих в особистому підсобному господарстві віднесені особи, 

зайняті виробництвом сільськогосподарської продукції або доглядом за 

худобою, незалежно від того, чи ця продукція буде використана на продаж 

чи для особистого споживання. За даними таблиці, найбільше зайнятих таких 

осіб серед сільського населення –  5,6%, тоді як у місті лише 0,4% осіб. 

До осіб, які отримують прибуток від власності, віднесені особи, що 

одержували прибуток від власного підприємства за умови, що сам власник на 

ньому не працює тощо. У Київській області, зокрема у місті – 0,2% таких 
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осіб. До стипендіатів віднесені студенти навчальних закладів усіх рівнів 

акредитації, які отримували стипендію. У міських поселеннях по області їх 

1,2%, тоді як у сільській місцевості – 0,6% осіб.  

До пенсіонерів віднесені особи, для яких головним джерелом засобів 

існування була пенсія за віком, інвалідністю, вислугою років, у зв’язку з 

втратою годувальника, соціальна пенсія тощо. За даними таблиці, серед 

міського населення 21,8% пенсіонерів, а у сільській місцевості їх значно 

більше – 35,7% осіб.  

До осіб, які отримали допомогу (крім допомоги по безробіттю), 

віднесені ті, хто одержував державну соціальну допомогу. У місті їх 0,7%, 

тоді як у сільській місцевості – 0,8% осіб. До осіб, які отримують допомогу 

по безробіттю, віднесені особи працездатного віку (чоловіки 16-59 років, 

жінки 16-54 років), які були зареєстровані в державній службі зайнятості як 

безробітні і отримували допомогу по безробіттю. У Київській області, 

зокрема у місті, їхня чисельність складає 2,4%, а у сільській місцевості лише 

1% осіб. До осіб, які мають інший вид державного забезпечення, віднесені 

вихованці дитячих будинків, шкіл-інтернатів, а також особи похилого віку та 

інваліди, що проживають у будинках-інтернатах. У Київській області у 

міських поселеннях таких осіб налічується 1,9%, а у сільській місцевості 

0,7% осіб. 

До утриманців окремих осіб віднесені діти та інші особи, які не були 

залучені до жодного виду економічної діяльності, що приносить заробіток 

або дохід, не отримували пенсію або стипендію й жили за рахунок коштів 

родичів або інших осіб. По області у міських поселеннях їх 31,7%, а у 

сільській місцевості 24,8% осіб. До осіб, які мають інше джерело засобів 

існування, віднесені громадяни, які при перепису населення вказали, 

наприклад, заощадження або щось інше. У Київській області у тому числі у 

місті – 0,2% осіб (табл. 2.2.8). 

Однією з помітних тенденцій упродовж досліджуваного періоду є 

зростання частки населення Київської області, зайнятої розумовою працею, 
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за рахунок відповідного скорочення кількості зайнятих фізичною працею.  

Зокрема, з даними Всесоюзного перепису 1970 року, серед міського і 

сільського населення було 891 тис. 539 зайнятих осіб. З них 701 тис. 973 осіб 

(79,5%) були зайняті фізичною працею й 182 тис. 366 осіб (20,5%) розумовою 

працею. У міському середовищі співвідношення осіб, зайнятих фізичною та 

розумовою працею складало 68,1% та 31,9% відповідно. Серед сільського 

населення ці показники складали 86,9% та 13,1%. Стійка тенденція до 

скорочення кількості осіб зайнятих фізичною працею, як у містах, так і у 

сільській місцевості, зберігалася й надалі. Відповідні показники, зафіксовані 

переписом 1989 р., наведені у таблиці 2.2.9. Вони засвідчують, що з 1970 р. 

по 1989 р. на 8,6% зросла частка осіб, зайнятих у сфері розумової праці серед 

населення Київської області. 

Таблиця 2.2.9. 

Чисельність населення, зайнятого переважно фізичною і розумовою 

працею, по Київській області за переписом 1989 року
1
. 

 

 

1989 рік 

 

Всі зайняті 

– осіб  

 

в тому числі зайняті 

 

 

у % до зайнятих 

фізичною 

працею 

розумовою 

працею 

фізичною 

працею 

розумовою 

працею 

Міське і 

сільське 

населення 

 

969132 

 

687195 

 

281937 

 

70,9 

 

29,1 

Міське 

населення 

557208 354643 202565 63,7 36,3 

Сільське 

населення 

411924 332552 79372 80,7 19,3 

 

Зростання серед населення Київської області частки населення, 

зайнятої переважно розумовою працею, й відповідно скорочення частки осіб 

зайнятих переважно фізичною працею, відображає загальну ситуацію по 

Україні. Так, у 1989 р. співвідношення осіб зайнятих фізичною та розумовою 

працею в цілому по УРСР відповідно становила 68,3% і 31,7%, у тому числі 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №29. Арк.1. 
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серед міського населення 62,7% і 37,3%, серед сільського населення – 81,4% і 

18,6%. В середньому по республіці українці в 1989 р. становили 36,5 млн. 

чол. Більшість з них – 64,5% це робітники, потім службовці – 23,5% і 

колгоспники – 21,8%
1
.  

За характером господарського життя, Київська область упродовж 

тривалого часу залишалася аграрно-індустріальною. Ще з радянських часів 

сільське господарство Київщини відрізняла висока продуктивність. Так, 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 лютого 1958 р. Київську 

область було нагороджено орденом Леніна за успіхи, досягнуті в справі 

збільшення виробництва і заготівель зерна, м’яса, молока, яєць, цукрових 

буряків, льону та інших сільськогосподарських продуктів
2
.  

За спогадами мешканців сіл, колгоспи і радгоспи Київської області 

вирощували здебільшого овочеві культури, такі як огірки, помідори, капусту, 

цибулю, кабачки, моркву, столові і цукрові буряки. Це пояснюється 

близькістю до столиці, тому що був великий попит на цю продукцію. В 

радгоспах на Київщині було зведено багато теплиць, щоб забезпечити киян 

свіжими овочами і зеленню. Поля засаджували полуницею, малиною, 

смородиною, а також розвивалось садівництво
3
. 

У багатьох колгоспах і радгоспах були переробні цехи овочевої 

продукції, великі сховища для овочів та овочеві бази. Будувались великі 

птахофабрики та розвивалось тваринництво. Розводили свиней, корів, 

побудовані великі ферми для дійних корів. Молоко щодня відправляли на 

молокозаводи в м. Київ або в районні центри, такі як м. Вишневе, м. Яготин, 

м. Біла Церква та ін. Зернові культури також засівали на полях, але 

здебільшого для потреб колгоспу, щоб прогодувати тварин
4
. 

                                                 
1  Заставний Ф.Д. Населення України. – Львів., 1993. – 224 c. – C. 182. 
2  Народне господарство Київської області. Статистичний збірник. – К. 

1972. – С. 3. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
4  Київщина. Із минулого в майбутнє / упор. Г.А. Теремко. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 74-75.  
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Радянський період позначився зростанням промислового комплексу 

Київщини й, відповідно, стрімким зростанням питомої ваги робітників, 

задіяних у машинобудівній, приладобудівній, хімічній, харчовій, легкій, 

деревообробній галузях, на підприємствах з виробництва будівельних 

матеріалів. 

Таблиця 2.2.10. 

Порівняльні дані щодо професійної структури зайнятого населення 

Київської області за даними переписів 1959, 1970, 1979, 1989 рр.
1
. 

Рік 1959 рік 1970 рік 1979 рік 1989 рік 

Міське і 

сільське 

населення 

100 100 100 100 

робітники 27% 54,7% 58,4% 58,7% 

службовці 11,8% 18,8% 23,5% 27,8% 

колгоспники 61,2% 26,5% 18,1% 13,5% 

Міське 

населення 

100 100 100 100 

робітники 58,2% 66,5% 64,7% 62,7% 

службовці 28,3% 31,7% 34,1% 36,3% 

колгоспники 13,5% 1,8% 1,2% 1% 

Сільське 

населення 

100 100 100 100 

робітники 18,3% 47% 52,5% 53,4% 

службовці 7,2% 10,6% 13,6% 16,4% 

колгоспники 74,5% 42,4% 33,9% 30,2% 

 

З наведених у таблиці даних випливає, що за кожним Всесоюзним 

переписом частка робітників зростала, найбільше серед сільського населення 

Київщини. Так,  за переписом 1959 р. частка робітників була 18,3%, тоді як у 

1989 р. досягла 53,4% осіб. У 1989 році в міських поселеннях робітники 

складали 62,7%, а у сільській місцевості 53,4%. Серед міського населення 

службовці становили  36,3%, а у селі 16,4%. Колгоспники у сільській 

місцевості становили 30,2% зайнятого населення, а у місті їх майже не 

залишилось – лише 1% (табл. 2.2.10). 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №30. Арк.1. 
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Зростання кількості робітників відбувалося, серед іншого, за рахунок 

побудови нових підприємств. Наприклад, у 1946 р. в смт. Клавдієве відкрита 

фабрика ялинкових іграшок, у 1977 р. в смт. Клавдієве була створена 

фабрика по шиттю та в’язанню трикотажних виробів, у 1978 р. у м. Боярці 

побудований машинобудівний завод «Іскра», з 1979 р. у м. Миронівці 

засновано завод з виробництва круп і комбікормів, у 1974 року у смт. 

Бородянці побудовано екскаваторний завод «Борекс»
1
 

Праця робітників була більш оплачуваною, тому багато колгоспників 

переходили працювати на нові відкриті підприємства, саме тому кількість 

колгоспників скоротилась. У колгоспах з’явилося багато нової техніки, праця 

стає більш механізованою і не потребує такої кількості трудових ресурсів. 

Слід зазначити, що за переписний період з 1959-1989 рр. кількість робітників 

збільшилась на 31,7%, а чисельність колгоспників навпаки зменшилась на 

47,7%. 

У колгоспах Київської області чисельність працюючих жінок 

становила 76,4 тис. осіб або 47,9%  від загальної кількості колгоспників. 

Рослинництвом займалися 99,6% жінок, які свою роботу виконували вручну, 

а тваринництвом  лише 55,5% осіб
2
.  

Після здобуття Україною незалежності, в економіці Київщини сталися 

докорінні зміни. У листопаді 1994 р. президент Л. Кучма видав указ «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 

сільськогосподарського виробництва». Першим кроком на шляху 

формування приватної власності на землю було її роздержавлення. Земля 

спочатку переходила у колективну власність колгоспів та радгоспів, які стали 

називатися КСП (колективні сільськогосподарські підприємства). В 

українському селі відбувся процес реформування економічних відносин, 

пов’язаний із проведенням земельної реформи, що передбачає безкоштовну 

                                                 
1  Київщина. Із минулого в майбутнє / упор. Г.А. Теремко. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2002. – С. 71. 
2  Женщины Киевской области. – К., 1982 г. –22 с. – С.6. 
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передачу землі у власність людям, які на ній працюють. За даними 

Держкомзему України, на 1 січня 2003 р. 70% усіх сільськогосподарських 

земель було передано у безкоштовну  приватну власність. Середній розмір 

земельної ділянки (паю) в Україні у 2004 р. становив 4 га і коливався від 1,1 

га в Івано-Франківській області до 8 га в Луганській області
1
. 

Реформи в аграрному секторі України сприяли розвитку та 

утвердженню нових форм власності та господарювання на селі, але водночас 

ускладнили вирішення проблеми зайнятості селян. У 2007 р. в Україні рівень 

безробіття становив 6,2%. У різних областях цей показник суттєво 

відрізняється. Високий рівень безробіття спостерігався в областях Західної 

України (Рівненська, Тернопільська, Чернівецька), звідки найбільше 

громадян виїжджають на заробітки за кордон. З Тернопільщини на заробітки 

виїхав кожен п’ятий мешканець, а в деяких районах області за кордон 

подалася понад третина населення
2
.  

За рівнем оплати праці працівники сільського господарства України  

посідають одне з останніх місць серед працівників інших галузей. У 

сільському господарстві в 2002 р. середньомісячна оплата була в 2,7 раза 

нижчою, ніж у промисловості
3
. Ця ситуація певним чином позначилась на 

рівні доходів сільської молоді. Значна частина молоді отримує допомогу від 

батьків. Водночас, зазначимо, що упродовж 2010-2013 рр. мала місце 

тенденція щодо зростання доходів громадян. Середньомісячна заробітна 

плата найманого працівника у Київській області в 2012 р. становила 3157 

грн., зокрема, у Києво-Святошинському районі – 3187 грн.
4
.  

В Україні з початку 1990-х по 2003 рік відбулися суттєві зміни у 

структурі доходів населення. У цей період зафіксовано значне зменшення 
                                                 
1  Українське суспільство. Динаміка соціальних змін. – К., 2005. – С. 304.  
2  Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-

психологічному вимірі. – Херсон., 2011. – С.39. 
3  Українське суспільство 1994-2005. Динаміка соціальних змін. – К., – С. 

305. 
4  Статистичний щорічник Київської області за 2012 рік. – К., 2013. – C. 

325. 
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частки оплати праці – з 70,7% у 1990 р. до 48,9% у 2000 р. і 55,4% у 2003 р., 

але водночас зростання виплати пенсій, матеріальної допомоги, стипендій з 

15,8% до 22,6% у 2003 р. Щодо інших надходжень, то грошові доходи зросли 

з 8,1% – у 1990 р., до 20% у – 2003 р
1
. При цьому продовжувала зберігатися 

заборгованість із виплатою заробітної плати. Зменшувалася й чисельність 

працівників, які вчасно не отримували заробітну плату. 

Питання працевлаштування у Київській області вирішується за рахунок 

відкриття нових підприємств у передмісті Києва. За межу міста винесені 

промислові склади, оптові бази, бензоколонки тощо. На території Київщини 

відкрилось багато нових садових товариств, наприклад, «Оріон» у с. Лука, 

що дало змогу сільським жителям отримати робочі місця. У с. Музичі 

збудований завод акрилових ванн «Поліпромсинтез», де працюють люди з 

різних населених пунктів та навіть з міста Києва. Це дає додаткові 

можливості молоді та працездатному населенню села влаштуватися на 

роботу. Цьому сприяє і добре розвинене транспортне сполучення. 

За даними Головного управління статистики у Київській області, 

розподіл зайнятого населення здійснюється за національностями, а  саме 

2001 року ведеться сучасна класифікація всіх видів праці. За роки 

незалежності відбулися значні зміни у суспільстві, тому розподіл зайнятого 

населення вже фіксувався за видами економічної діяльності. 

Таблиця 2.2.11. 

Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності на 

5 грудня 2001 р.
2
. 

 Всього 

осіб 

У тому числі 

українці росіяни 

Все населення  

у тому числі в %  

680807 624580 45821 

Сільське господарство і 

мисливство 

22,4 23,4 9,6 

                                                 
1  Статистичний щорічник України за 2003 рік. – К., 2004. – С. 443. 
2  Основні підсумки Всеукраїнського перепису 5 грудня 2001 року. 

Статистичний збірник. – К. 2004. 
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Рибне господарство 0,2 0,2 0,1 

Видобувна промисловість 0,3 0,3 0,3 

Обробна промисловість 16,0 15,8 18,1 

Виробництво електроенергії, 

газу та води 

4,3 4,0 8,1 

Будівництво 5,1 5,0 6,3 

Оптова та роздрібна торгівля; 

послуги ремонту 

10,0 9,8 12,1 

Готелі  та ресторани  1,4 1,4 1,4 

Транспорт 7,2 7,2 7,1 

Фінансова діяльність 0,9 0,9 1,2 

Операції з нерухомістю, послуги 

юридичним особам 

3,7 3,6 5,1 

Державне управління 7,0 7,0 7,6 

Освіта 8,1 8,1 8,0 

Охорона здоров’я та соціальна 

допомога 

8,3 8,4 7,9 

Колективні, громадські та 

особисті послуги 

3,2 1% 4,3 

Екстериторіальна діяльність 0,0 0,0 0,1 

Послуги громадської прислуги 0,2 0,2 0,2 

 

За даними Всеукраїнського перепису 2001 р. можна простежити 

особливості структури зайнятості двох найбільших етнонаціональних груп 

населення Київщини – українців та росіян. Загалом, з 680 тис. 807 осіб 

зайнятих 624 тис. 580 осіб – українці і 45 тис. 821 особа – росіяни. Серед тих, 

хто займається сільським господарством і мисливством, 23,4% – українці і 

9,6% – росіяни. Рибним господарством серед українців займаються – 0,2%, а 

серед росіян – 0,1%. У видобувній промисловості працюють 0,3% – українці і 

0,3% – росіяни, а в обробній промисловості 15,8% – українці і 18,1% – 

росіяни.  

Виробництвом електроенергії, газу, води займаються 4% українців і 

вдвічі більше росіян – 8,1%. На будівництві зайнято 5% українців і 6,3%  

росіян, тоді як в оптовій та роздрібній торгівлі працюють відповідно 9,8% і 

12,1%. Що стосується обслуговуючого персоналу, то в готелях і ресторанах 

працюють – 1,4% українці і росіян, а послуги громадської прислуги надають 
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0,2% серед українців і росіян. Деяка частина населення зайнята у транспорті 

– 7,2%  українці і 7,1% – росіяни. 

У фінансовій діяльності зайнято 0,9% українців і 1,2% росіян, операції 

з нерухомістю та послуги юридичним особам надають 3,6% українців і 5,1% 

росіян. В органах державного управління працюють 7% українців і 7,6% 

росіян. Крім того, значна частина працює в сфері освіти: 8,1% – українці і 8% 

– росіяни В охороні здоров’я та соціальній допомозі  8,4% – українці і 7,9% – 

росіяни. Колективні і громадські послуги надають 1% – українці і 4,3% – 

росіяни, а екстериторіальною діяльністю займаються лише росіяни і всього 

0,1% (табл. 2.2.11). 

З наведених даних видно, що структура зайнятості населення Київської 

області не має яскраво вираженої етнічної специфіки. Водночас, помітно, що 

серед українців більшою є питома вага осіб, задіяних у сільському 

господарстві, тоді як серед росіян більше тих, хто працює у промисловості, 

сфері послуг, державного управління. Пояснюється ця розбіжність 

насамперед тим, що більшість представників етнічної меншини проживає у 

міських поселеннях.   

Загалом, що стосується освітньо-професійної структури населення, то 

слід відзначити насамперед невпинне зростання рівня освіти населення 

Київської області упродовж усього досліджуваного періоду. Характерною 

тенденцією останніх десятиліть стало різке збільшення кількості громадян, 

які мають вищу освіту. Причому, за роки незалежності України рівень освіти 

жінок вперше суттєво перевищив рівень освіти чоловічого населення.  

У структурі зайнятості також відбулися докорінні зміни. Упродовж 

досліджуваного періоду відбулася переорієнтація економіки Київської 

області з аграрно-індустріальної на індустріально-аграрну. Ці зміни зумовили 

відповідні демографічні явища, зокрема, зменшення кількості зайнятих у 

сільському господарстві на тлі збільшення кількості працюючих у 

промисловості та сфері послуг. 
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2.3. Залучення населення до міграційних процесів 

 

 

 

Міграційна мобільність українського населення була на високому рівні 

ще за часів СРСР. Україна була однією з республік з надзвичайно високою 

інтенсивністю міграційних процесів. У довоєнні та післявоєнні роки 

відбувались організовані переселення молодих людей для освоєння цілинних 

земель та розбудови східних районів Радянського Союзу. Депортація 

(насильницьке виселення) з території України теж мала місце. Їй підлягали 

репресовані, окремі етнічні групи, зокрема, кримські татари, а також 

розкуркулені селяни. Пізніше мігрувало населення вже по всій території 

СРСР. Це були як масові, так і індивідуальні переїзди, обумовлені 

особливостями розвитку ринку праці СРСР. 

Статистичні дані засвідчують, що Київська область за радянської доби 

залишалася регіоном привабливим для мігрантів.  

Таблиця 2.3.1 

Порівняльні дані щодо кількості прибулих та кількості вибулих у 

міських поселеннях Київській області за статтю, віком з 1959-1986 рр.
1
. 

Рік Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

1959 17464 18474 11746 13248 5718 5226 

1960 18267 18742 12375 14367 5892 4375 

1961 15931 14892 12637 12594 3294 2298 

1962 15574 15018 11393 11567 4181 3451 

1963 17494 16053 10907 10980 6587 5073 

1964 18048 16108 10567 10643 7481 5465 

1965 16990 16839 12047 12020 4943 4819 

1966 16391 17532 13226 13036 3165 4496 

1967 18441 18840 12906 13400 5535 5440 

1968 17790 16038 12376 12964 5414 3074 

1969 19182 17194 14022 12368 5160 4826 

1970 19314 17327 13572 12492 5742 4835 
                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №34. Арк.1. 
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1971 19883 15246 13500 12184 6383 3062 

1972 23139 16668 15142 12435 7997 4233 

1973 23906 18648 15564 13505 8342 5143 

1974 23764 18980 16919 12592 6845 6388 

1975 25007 20429 17209 12475 7798 7954 

1976 22290 18650 16642 12334 5648 6316 

1977 23477 17748 16750 13198 6727 4550 

1978 24291 20166 17098 13031 7193 7135 

1979 22027 18917 16105 13183 7922 5734 

1980 22873 16639 14085 13207 8788 3432 

1981 18969 19312 14474 14304 4495 5008 

1982 18855 18811 12081 12916 6774 5895 

1983 19250 18784 10833 10776 8417 8008 

1984 18556 19380 11694 12198 6862 7182 

1985 21376 20906 13817 15348 7559 5558 

1986 21126 19856 19301 20106 1825 -250 

 

Загальна кількість прибулих осіб з 1959-1986 рр. у міських поселеннях 

Київщини становила 1 млн. 63 тис. 872 осіб, з них 561 тис. 675 осіб – 

чоловіки і 502 тис. 197 осіб – жінки, а вибулих 752 тис. 459 осіб, у тому числі 

388 тис. 988 чоловіків і 363 тис. 471 жінок. Міграційний приріст складав 311 

тис. 413 осіб, з них 172 тис. 687 – чоловіків і 138 тис. 726 – жінок (табл.2.3.1). 

У міграційний процесах Київської області, активну участь брало як 

чоловіче, так і жіноче населення. Найбільша кількість прибулих до області за 

даними Головного управління статистики у Київській області з 1959-1986 рр. 

була у віці 20-34 роки. Міграційний приріст у міських поселеннях Київської 

області досить високий. В результаті міграційного приросту серед населення 

по області переважали чоловіки.  

Ставлення населення Київської області до міграцій ілюструють дані 

опитувань. На запитання: «З якого часу почалася міграція у Вашому 

населеному пункті?» опитані респонденти – це люди літнього віку 

повідомляють, що не пам’ятають самої міграції, тобто виїзд до інших 

областей і республік на постійне місце проживання. Розповідають тільки, що 

в 70-х роках Радянський Союз був у розквіті, була вже відбудована після 

війни промисловість і відкрилось багато нових підприємств. Саме з 1971 
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року було відкрито нові автобусні рейсові маршрути і електрички, які давали 

змогу швидко і за розкладом діставатися до роботи в місто Київ та районні 

центри – такі як: Васильків, Обухів, Біла Церква, Боярка, Вишневе. В 

основному на роботу і навчання їздила молодь, це переважно були люди з 30-

км зони біля міста Києва. Респонденти повідомляють, що тих хто жив у 

більш віддалених населених пунктах від столиці забезпечували гуртожитком. 

Їздили люди і в інші області і республіки, але переважно до родичів та на 

екскурсії по Союзу
1
. 

Починаючи з 1971 року Головне управління статистики Київській 

області почало вести дані по міграції не тільки міських поселень, а й 

сільської місцевості. Ці дані дозволяють краще зрозуміти природу 

міграційних потоків, до яких було залучене населення області.  

Таблиця 2.3.2 

Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів за 10 років  

з 1971-1980 рр.
2
. 

Рік Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

або скорочення 

кількості осіб 

місто село місто село місто село 

1971 35129 25077 25684 26416 9445 - 1339 

1972 39807 26887 27577 25866 12230 1021 

1973 42554 25337 29069 24887 13485 450 

1974 42774 24194 29511 25137 13233 - 943 

1975 45436 24178 29684 24753 15752 - 575 

1976 40940 21969 28976 23979 11964 - 2010 

1977 41225 22388 29948 24801 11277 - 2413 

1978 44458 22720 30129 25220 14329 - 2500 

1979 42944 21627 29288 24840 13656 - 3213 

1980 39512 20610 27292 24708 12220 - 4098 

 

У 1971 р. до Київської області прибуло 60 тис. 206 осіб, у тому числі 35 

тис. 129 осіб (58,3%) у міські поселення і 25 тис. 77 осіб (41,7%) у сільську 

місцевість, а вибуло 52 тис. 100 осіб, з них 25 тис. 684 осіб (49,3%) з міських 
                                                 
1  Ф.43 Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №31. Арк.1. 
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поселень і 26 тис. 416 осіб (50,7%) з сільської місцевості. Спостерігається 

міграційний приріст на 8 тис. 106 осіб, але у міських поселеннях на 9 тис. 445 

(116,5%) осіб, тоді як у сільській місцевості відбувається скорочення 

кількості на 1тис. 339 (-16,5%) осіб.  

За період з 1971-1980 рр. показовим є 1975 рік, бо в цьому році прибула 

найбільша кількість осіб до області. Так, у 1975 р. до прибуло 69 тис. 614 

осіб, у тому числі 45 тис. 436 (65,3%) осіб у міські поселення і 24 тис. 178 

(34,7%) у сільську місцевість, а вибуло 54 тис. 437 осіб, з них 29 тис. 684 

особи (54,7%) з міських поселень і 24 тис. 753 (45,5%) з сільської місцевості. 

Спостерігається міграційний приріст на 15 тис. 177 осіб, у тому числі 15 тис. 

752 особи (103,8%) у міських поселеннях, а у сільській місцевості відбулося 

скорочення кількості на 575 (-3,8%) осіб.  

Отже, проаналізувавши міграційні дані з 1971 по 1980 рр. зазначимо, 

що серед міських поселень відбувся приріст населення, а у сільській 

місцевості відбулося скорочення кількості осіб, крім 1972 та 1973 року (табл. 

2.3.2). 

Таблиця 2.3.3 

Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів за 10 років 

з 1981-1990 рр.
1
. 

Рік Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

або скорочення 

кількості осіб 

місто село місто село місто село 

1981 38281 21259 28778 25620 9503 - 4361 

1982 37666 20246 24997 23877 12669 - 3631 

1983 42361 20581 25557 24505 16804 - 3924 

1984 37936 18454 23892 24738 14044 - 6284 

1985 42282 20708 29165 27586 13117 - 6878 

1986 43688 31251 42246 31195 1442 56 

1987 49406 32765 40504 30819 8902 1946 

1988 50284 30614 33844 28295 16440 2319 

1989 46973 25064 31129 26137 15844 - 1073 

1990 39405 21368 30802 25932 8603 - 4564 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №32. Арк.1. 
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У період 1981 по 1990 рр. найбільш показовим є 1982 рік, тому що у 

цьому році спостерігалась найменша кількість прибулих осіб. Так, у 1982 р. в 

область прибуло 57 тис. 912 осіб, у тому числі 37 тис. 666 (65%) осіб у міські 

поселення і 20 тис. 246 (35%) до сільської місцевості, а вибуло 48 тис. 874 

осіб, з них 24 тис. 997 (51,1%) осіб із міських поселень і 23 тис. 877 (48,9%) 

осіб із сільської місцевості. Міграційний приріст становить 9 тис. 38 осіб, з 

них 12 тис. 669 (140,2%) лише у міських поселеннях, а у сільській місцевості 

відбувається скорочення кількості на 3 тис. 631 (-40,2%) осіб. 

Також показовим є 1986 рік, бо того року на характер міграційної 

активності населення вплинула Чорнобильська катастрофа. За даними 

опитування проведеного серед населення трьох районів Київської області, 

багато сімей з малими дітьми виїжджали до своїх родичів в інші області. Так, 

у 1986 р. в область прибуло 74 тис. 939 осіб, у тому числі 43 тис. 688 (58,3%) 

осіб в міські поселення і 31 тис. 251 (41,7%) осіб до сільської місцевості, а 

вибуло 73 тис. 441 осіб, з них 42 тис. 246 (57,5%) осіб із міських поселень і 

31 тис. 195 (42,5%) осіб із сільської місцевості. Міграційний приріст складає 

1 тис. 498 осіб, з них 1 тис. 442 (96,3%) у міських поселеннях і 56 осіб (3,7%) 

у сільській місцевості.  

Вже наступного року після аварії на ЧАЕС міграційний приріст 

відновився. Саме у 1987 р. спостерігається найбільша кількість прибулих осіб 

і становить 82 тис. 171 особу, у тому числі 49 тис. 406 (60,1%) осіб у міські 

поселення і 32 тис. 765 (39,9%) осіб до сільської місцевості, а вибуло 71 тис. 

323, з них 40 тис. 504 (56,8%) осіб із міських поселення і 30 тис. 819 (43,2%) 

осіб із сільської місцевості. Відбувається міграційний приріст 10 тис. 848 

осіб, з них 8 тис. 902 (82,1%) осіб у міських поселеннях і 1 тис. 946 (17,9%) 

осіб до сільської місцевості. Зазначимо, що міграційний приріст у сільській 

місцевості спостерігався у 1986-1988 рр. (табл. 2.3.3). 

Соціально-економічна криза, пов’язана з крахом планової економіки 

після розпаду СРСР негативно позначилася динаміці міграційних процесів у 
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Київській області. Вже на початку 90-х рр. показники міграційного приросту 

у містах різко знизилися у порівнянні з попередніми роками. Водночас, 

помітно, що відтік населення з сільської місцевості дещо зменшився. 

Очевидно, що у роки найтяжчої економічної кризи земельні ресурси села 

давали можливість людям виживати. У 1997-1998 рр. вперше з 1988 р. у 

сільській місцевості спостерігався міграційний приріст.  

Головним управлінням статистики у Київській області у період з 1988 

по 1994 рр. були зафіксовані дані щодо розподілу мігрантів за статтю, 

сімейним станом та національністю, як по місту, та і по сільській місцевості. 

Зупинимося на цих даних детальніше. 

У досліджуваний період показовим є 1990 рік напередодні здобуття 

Україною незалежності. Найбільше до області прибувало осіб української 

національності, але також прибували росіяни, білоруси, поляки тощо. У 1990 

році  до міських поселень прибуло 36 тис. 278 осіб, з них 17 тис. 715 осіб 

(48,8%) – чоловіки і 18 тис. 563 осіб (51,2%) – жінки. З них  26 тис. 738 осіб 

(73,7%) – українці, 7 тис. 393 осіб (20,4%) – росіяни, 720 осіб (2%) – 

білоруси, 123 осіб (0,3%) – поляки, 1 тис. 304 осіб (3,6%) – інші 

національності. 

У цьому ж році з міських поселень вибуло 28 тис. 158 осіб, з них 13 

тис. 449 осіб (47,8%) – чоловічої статі і 14 тис. 709 осіб (52,2%) – жіночої 

статі. З них 20 тис. 926 осіб (74,3%) – українці і 5 тис. 99 осіб (18,1) – росіяни 

і 396 осіб (1,4%) – білоруси, 114 осіб (0,4%) – поляки і 1 тис. 623 осіб (5,8%) 

– інші національності.  

Міграційний приріст по області склав 8 тис. 120 осіб, з них 4 тис. 266 

осіб (52,5%) – чоловіки і 3 тис. 854 осіб (47,5%) – жінки. З них 5 тис. 812 осіб 

(71,6%) – українці, 2 тис. 294 осіб (28,3%) – росіяни, 324 осіб (4,0%) – 

білоруси, 9 осіб (0,1%) – поляки і на 310 осіб (-3,7%) зменшились інші 

національності. 

Таблиця 2.3.4 

Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів за 10 років  
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з 1991-2000 рр.
1
. 

Рік Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

або скорочення 

кількості осіб 

місто село місто село місто село 

1991 33066 17869 26386 20628 6680 - 2759 

1992 31126 15473 23220 16379 7906 - 906 

1993 25276 13842 22998 14804 2278 - 962 

1994 18796 10197 21535 12196 - 2739 - 1999 

1995 19619 10190 20806 11597 - 1187 - 1407 

1996 18574 9152 20072 9955 - 1498 - 803 

1997 18104 10064 19572 9508 - 1468 556 

1998 17496 10487 18329 9778 - 833 709 

1999 15201 9933 17078 11284 - 1877 - 1351 

2000 14748 10598 17732 11015 - 2984 - 417 

 

Загалом, з 1991 по 2000 рр. по області у два рази зменшилась кількість 

прибулих осіб. У 1991-1993 рр. відбувається приріст населення у міських 

поселення, з 1994 по 2000 рр. спостерігається міграційне скорочення 

населення у містах. З 1991 по 2000 р. відбувається міграційне скорочення у 

сільських поселеннях (табл. 2.3.4). Ознаки оздоровлення міграційного 

балансу з’явилися лише на початку 2000-х рр. Особливо помітними вони 

стали у період 2010-2014 рр., коли помітно зросла кількість прибулих до 

Київської області осіб. Крім того, вперше у цей час кількість прибулих до 

сільської місцевості у цей час почала наздоганяти аналогічний показник, 

притаманний містам (табл. 2.3.5).    

Таблиця 2.3.5 

Порівняльні дані щодо кількості мігрантів у 2001-2014 рр. у тис.
2
.  

Рік Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

або скорочення 

кількості осіб 

місто село місто село місто село 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №32. Арк.1-

2., Табл. №33. Арк.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №33. Арк.1-

2. 
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2001 17395 10715 18136 11862 - 714 - 1147 

2002 16518 9192 15570 11085 948 - 1893 

2003 19406 10725 17011 11539 2395 - 814 

2004 21703 10546 19152 12594 2551 - 2048 

2005 19982 9503 16282 12353 3700 - 2850 

2006 20070 10375 16653 12333 3417 - 1958 

2007 17052 9367 15710 11433 1342 - 2066 

2008 16967 9350 14200 10762 2767 - 1412 

2009 15424 8463 12534 9209 2890 - 746 

2010 16743 11072 14221 9040 2522 2032 

2011 21496 13534 15816 10541 5680 2993 

2012 22946 14264 17520 11001 5426 3263 

2013 22357 14988 16853 10379 5504 4609 

2014 19482 13907 13903 8366 5579 5541 

 

Міграційна ситуація у сільській місцевості Київської області є значно 

кращою у порівнянні з іншими областями. Загалом, упродовж 90-х рр. ХХ ст. 

кількість сільських населених пунктів скоротилась з 28 804 на початок 1990 

р. до 28 471 на початок 2010 р., а кількість постійного населення у них 

зменшилась з 16 969,3 до 14 438,1 тис. осіб. У 2001 р. – 151, а у 2005 р. – 227 

сіл не мали населення, але не були зняті з обліку
1
. За даними Всеукраїнського 

перепису від 5 грудня 2001 року чисельність сільського населення Київської 

області складає 774 тис. 408 осіб, тоді як на 1 грудня 2013 року кількість 

сільського населення Київської області становить 660 тис. 608 осіб. Сільське 

населення області з 2001-2013 рр. скоротилось на 113 тис. 800 осіб. Проте, 

можна стверджувати, що депопуляція сільської місцевості Київщини має не 

такий загрозливий характер, як в інших областях. Більшість сіл залишаються 

густо заселеними.  

Аналізуючи сучасні дані з 2001-2014 рр. слід зазначити, що в міські 

поселення прибуває дві третини всього міграційного населення, а в сільську 

місцевість тільки одна третина населення. Показовим є 2012 і 2013 роки, 

коли до області прибуло найбільша кількість осіб 37 тис. 210 і відповідно 37 

тис. 345 чол., тоді як у 2009 р. лише 23 тис. 887 осіб. Відзначимо дещо 
                                                 
1  Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

України. – К., 2006. – С. 13. 
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більшу міграційну активність жінок, про що свідчать дані наведені у 

таблиці 2.3.5. 

Таблиця 2.3.6 

Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів за статтю за останні 14 

років з 2001-2014 рр. у %
1
. 

Рік Кількість прибулих у % Кількість вибулих у % 

місто село місто село 

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

2001 29,1 32,8 18,9 19,2 29,0 31,5 18,0 21,5 

2002 29,8 34,4 17,0 18,8 27,2 31,2 18,8 22,8 

2003 29,3 35,1 17,1 18,5 27,9 31,7 18,2 22,2 

2004 31,0 36,3 15,4 17,3 28,0 32,3 18,1 21,6 

2005 31,6 36,2 15,3 16,9 26,7 30,2 19,6 23,5 

2006 30,9 35,0 16,3 17,8 27,5 30,0 19,2 23,3 

2007 30,4 34,1 17,0 18,5 27,7 30,2 19,1 23,0 

2008 31,0 33,5 17,2 18,3 27,2 29,7 20,2 22,9 

2009 28,9 35,7 16,6 18,8 26,9 30,7 19,2 23,2 

2010 28,5 31,7 19,2 20,6 29,1 32,0 17,8 21,1 

2011 29,1 32,3 18,3 20,3 28,5 31,5 18,0 22,0 

2012 28,9 32,8 18,6 19,7 29,4 32,0 17,8 20,8 

2013 28,1 31,8 19,2 20,9 29,5 32,4 17,7 20,4 

2014 25,1 33,2 17,8 23,9 28,2 34,2 16,8 20,8 

 

Зазначимо, що міграції населення як України загалом, так і Київської 

області зокрема, мають насамперед економічно обумовлений характер й 

насамперед відбуваються в межах держави. У 1991 р. в межах областей 

держави змінили своє місце проживання 594,2 тис. чол., то в 1998 р. 

чисельність тих, хто змінили місце проживання всередині регіонів України, 

становила 447,3 тис. чол., що на 146,9 тис. чол.. або на 24,7% порівняно 

менше
2
. 

Важливою ознакою соціально-демографічного розвитку населення 

Київської області за роки незалежності стала трудова маятникова міграція, 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №40. Арк.1. 
2  Романюк М. Міграції населення України: національні пріоритети та 

регіональна диференціація механізму регулювання // Економіка України. – 

К., 1999. - №9. – C. 38-44. 
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яка становить територіальне переміщення робочої сили без зміни місця 

проживання. Маятникова міграція поширена на всій території України. 

Трудові поїздки здійснюються у міські поселення  поряд із зустрічними 

переміщеннями працездатних осіб у сільську місцевість. Основу сучасної 

трудової маятникової міграції в Україні складають трудові поїздки сільського 

населення в міста. Станом на 1 січня 1991 р.  2165,2 тис., або 28% селян, які 

мали роботу, працювали за межами свого населеного пункту. Серед них 

21,4% приїжджали щодня на роботу в міста та селища міського типу
1
.  

У маятникових міграціях бере участь значна частина сільського 

населення Київщини. Ці люди задовольняють матеріальні та соціальні 

потреби, але такий спосіб життя призводить до погіршення самопочуття 

працівників. Як повідомляють респонденти, вони щоденно долають 25-30 км 

лише в одну сторону, що скорочує час для відпочинку та відновлення 

життєвих сил, виховання дітей, підвищення освітнього й культурного рівня 

тощо. 

За статистичними даними, станом на 1 січня 1996 р. із загальної 

кількості зайнятих селян, яких налічується 1670,5 тис. осіб, кожен четвертий 

працював за межами свого місця проживання. З них  щоденно виїжджали на 

роботу в міські поселення 1217,5 тис. осіб, тобто кожен п’ятий зайнятий 

сільський мешканець. Із зменшенням у 1996-2001 рр. на 30,6% чисельності 

селян, що мають будь-яку роботу, кількість трудових мігрантів скоротилася 

до 810,5 тис. осіб. На 1 січня 2001 року цей показник дорівнював 2139,3 тис. 

осіб
2
. 

                                                 
1  Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний 

моніторинг: У 2-х тт. Т.1. Аналітичні матеріали / За ред. В. Ворони, 

М.Шульги, Є. Головахи. – К., – C. 112. 
2  Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

України. – К., 1992. – С. 43. 
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За даними Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 

37,2% постійних жителів України один раз протягом життя змінили своє 

місце проживання, тобто  стали мігрантами
1
. 

З 2001 по 2005 рр. чисельність працюючих за межами свого населеного 

пункту зросла до 1523,8 тис., а їхня частка серед селян, що мають роботу, 

збільшилась до 40,2%. З них 28,5% працюють у міських поселеннях. З 1 січня 

2005 р. кількість сільських населених пунктів, у яких відсутні суб’єкти 

господарської діяльності, становила 13 975 або 49,3% загальної кількості усіх 

населених пунктів у сільській місцевості
2
. Селяни змушені шукати роботу 

або додатковий заробіток за межами свого постійного місця проживання. 

Зниження життєвого рівня спонукає населення до міграції у столицю 

чи її приміську зону, де є вільні робочі місця, значно вищий рівень доходів, 

наявні ринки збуту продовольчої продукції. За сучасних умов столиця все 

більше впливає на передмістя. Потоки мігрантів, які прибувають з інших 

областей, спрямовуються в місця з найбільш сприятливими умовами для 

проживання і працевлаштування, а саме до Київської області. 

Відомо, що у міграції беруть участь переважно люди молодших 

вікових груп. У місцях їх прибуття зростає частка молоді, тому відбувається 

покращення демографічної ситуації, а саме створюються нові сім’ї, зростає 

народжуваність, зменшується частка населення старшого віку.  

 У статистичних даних по Київській області використовуються 

показники тих, хто змінював своє місце проживання в даному році. Але одна 

й та ж сама особа може змінювати своє місце проживання протягом року 

декілька разів, тому число прибулих і вибулих якоюсь мірою умовне. 

Таблиця 2.3.7 

                                                 
1  Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. / За ред. 

О.В. Позняка. – Умань. – 2007. – С. 59. 
2  Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

України. – К., 2006. – С. 45-47. 
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Порівняльні дані щодо кількості прибулих у сільську місцевість 

Київської обл. з м. Києва та щодо кількості вибулих із сільської 

місцевості Київської обл. до м. Києва за 2001-2014 рр.
1
. 

Рік Кількість прибулих у 

сільську місцевість 

Київської області  з м. 

Києва 

Кількість вибулих із 

сільської місцевості 

Київської області до 

м. Києва 

Міграційний 

приріст або 

скорочення 

кількості осіб 

2001 3253 4387 -1134 

2002 2763 4333 -1570 

2003 3367 4843 -1476 

2004 3317 5395 -2078 

2005 2790 5518 -2728 

2006 2940 5361 -2421 

2007 2451 5035 -2584 

2008 3087 4767 -1680 

2009 3261 4042 -781 

2010 4032 3595 437 

2011 4914 3778 1136 

2012 4782 3801 981 

2013 4861 3742 1119 

2014 4233 3071 1162 

 

За 2001-2014 рр. у сільську місцевість Київської області з м. Києва 

прибуло 50 тис. 51 особа, а вибуло з сільської місцевості до м. Києва 61 тис. 

668 осіб і відбулося скорочення кількості на 11 тис. 617 осіб. У період з 2001-

2014 рр. найбільша кількість прибулих у сільську місцевість Київської 

області з м. Києва була у 2011 р. і складала 4 тис. 914 осіб, тоді як найбільша 

кількість вибулих із сільської місцевості Київської області до м. Києва була у 

2005 році і становила 5 тис. 518 осіб (табл. 2.3.7). 

Приблизно половина опитаних осіб (72 з 157, з них 43 чоловіків та 29 

жінок) працездатного віку на запитання: «Чи готові Ви до зміни місця 

проживання в межах України?» відповіли, що за можливості вони змінили б 

місце проживання на деякий час або, можливо, назавжди. Цікаво, що 

схильність до міграції пропорційно залежить від рівня освіти респондентів. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №41. Арк.1. 
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За даними проведеного дослідження було з’ясовано, що найбільше 

прагнуть залишити своє рідне село молоді жінки. Серед опитаних 157 осіб 

було 58 жінок віком до 30 років. Вони змінювали місце проживання з метою 

продовження освіти, заміжжя або пошуку кращого працевлаштування. Це 

підтверджено опитуванням, проведеним серед жителів сільської місцевості 

на Київщині. Головною причиною, через яку молодь готова залишити рідне 

село, є пошук роботи. 

Переважну більшість мігрантів України становлять особи віком 20–44 

роки. Серед довгострокових трудових мігрантів  спостерігаються особи віком 

30–34 роки, які становлять 18,3%. Щодо короткострокових трудових 

мігрантів, то вони дещо молодшого віку – 25–29 років, їх 20,1%. У гендерній 

структурі серед трудових мігрантів переважають чоловіки. У довгострокових 

трудових мігрантів частка чоловіків становить 63%, а частка жінок – 37%. 

Серед короткострокових  – чоловіків 76,4%, а жінок – 23,6%
1
.  

Найвища міграційна активність спостерігається в осіб (58,2% від 

загальної їхньої кількості), які одружені. Трудові мігранти мають досить 

високий освітній рівень. У той час, коли в Україні 13,9% осіб серед усього 

населення мають повну вищу освіту, серед трудових мігрантів цей показник 

значно вищий – 18,8%
2
. 

Треба зазначити, що сільське населення мало бере участь у 

міжнародній міграції. За даними Держкомстату України, у 2008 р. 96-98% 

кількості сільського населення, що прибуло та вибуло, припадало на 

внутрішню міграцію в межах України і тільки 2–4% – на зовнішню 

(міжнародну)
3
. 

Таблиця 2.3.8 

                                                 
1  Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-

психологічному вимірі. – Херсон., 2011. – С. 40. 
2  Так само. 
3  Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура. – 

К., 2010. – С. 189. 
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Порівняльні дані щодо кількості прибулих у сільську місцевість 

Київської обл. з-поза меж України та щодо кількості вибулих із сільської 

місцевості Київської обл. за межі України за 2001-2014 рр.
1
. 

Рік  Кількість прибулих в 

сільську місцевість 

Київської області  з-

поза меж України 

Кількість вибулих в 

сільську місцевість 

Київської області за 

межі України 

Міграційний 

приріст або 

скорочення 

кількості осіб 

2001 278 276 2 

2002 226 204 22 

2003 241 171 70 

2004 203 127 76 

2005 261 84 177 

2006 306 77 229 

2007 248 73 175 

2008 315 73 242 

2009 212 41 171 

2010 281 43 238 

2011 529 53 476 

2012 886 163 723 

2013 805 247 558 

2014 705 129 576 

 

В сільську місцевість Київської області з 2001-2014 рр. з-за меж 

України прибуло 5 тис. 496 осіб, а вибуло з сільської місцевості за межі 

України 1 тис. 761 осіб. Міграційний приріст становить 3 тис. 735 осіб. Це 

пояснюється тим, що в Київській області найбільш сприятливі умови для 

життя і трудової діяльності. 

Наприклад, у 2012 р. в сільську місцевість до області прибуло з-поза 

меж України 886 осіб, у тому числі 569 (64,2%) осіб – чоловіки і 317 (35,8%) 

осіб – жінки, а вибуло з сільської місцевості за межі України 163 особи, з них 

110 (67,5%) осіб – чоловіки і 53 (32,5%) осіб – жінки. Саме у 2012 році 

міграційний приріст був найвищим – 723 особи (табл. 16). 

На запитання: «Чи бажаєте Ви тимчасово виїхати за кордон з метою 

навчання або роботи?» відповіло 85 осіб. З них 28 осіб мають намір виїхати 

за кордон. Однин із способів вирішення проблем, які виникають у зв’язку з 
                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.2. Табл. №41. Арк.1. 
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безробіттям, молодь вбачає у працевлаштуванні за кордоном або переїзді на 

постійне місце проживання в інші країни, де, на їхню думку, соціально-

економічна ситуація є стабільною. Перевагу надають варіанту тимчасового 

працевлаштування за кордоном, хоча основна група людей не хотіла б 

залишити село
1
.  

У сільського населення України з’явилося додаткове джерело доходів – 

передача в оренду земельних та майнових паїв. Важливу роль у міграційних 

процесах на Київщині відіграли зміни та реформи в сільському господарстві, 

а саме розпаювання земель у радгоспах і колгоспах. Селяни отримали 

земельні паї та земельні ділянки під забудову житла.  

За результатами польових досліджень та опитування населення в селах 

на Київщині встановлено, що селяни отримали наділи землі від 8-10 соток до 

2 га. Це значною мірою залежало від близькості розташування земельних 

ділянок до міста Києва. Наділи отримували всі, хто працював на той час у 

сільському господарстві, та навіть пенсіонери, які пішли на пенсію з 

колгоспу. Були родини, в яких у колгоспі працювали декілька осіб. Кожен 

отримав земельну ділянку або пай. Швидкими темпами проводилась 

приватизація земель
2
. 

 З метою аналізу змін, які сталися після проведення земельної реформи, 

було здійснено опитування сільських жителів Київщини. Було поставлено 

низку запитань, серед яких і ті, що стосуються процесів міграції. Відповіді на 

запитання: «Як Ви ставитеся до передачі в приватну власність земельної 

ділянки або паю?» засвідчили, що 97 селянських родин Київщини відчули 

значні зміни, які принесла земельна реформа. Для селян з’явилась 

можливість покращити своє матеріальне становище шляхом продажу 

земельних ділянок під забудову
3
.  

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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Продаж земельних ділянок відкрив можливість для відтоку частини 

міського населення у сільську місцевість. Саме на Київщині у 2004-2008 рр. 

сільські мешканці продали найбільше земельних ділянок. Кияни та бажаючі з 

інших областей, особливо з Луганської, Донецької області, купували 

земельні ділянки під забудову. Активно здійснювалось будівництво сучасних 

багатоповерхових комфортабельних будинків, споруджувались котеджні 

містечка.  

Слід відзначити, що характерною ознакою міграційних процесів 

Київщини є наплив у сільську місцевість міського населення, що 

пояснюється особливим попитом на землю довкола столиці. Це позначилось і 

на доходах сільського населення, яке переважно або продало свої земельні 

ділянки або віддало їх в оренду. Важливу роль відіграв той фактор, що чим 

ближча відстань до Києва, тим щільніше здійснювалося будівництво. 

Населення Київщини значно зросло за рахунок міграцій.  

Таким чином, у міграційний процесах Київської області, упродовж 

досліджуваного періоду, брало участь чоловіче і жіноче населення. 

Найбільша кількість прибулих до області з 1959-1986 рр. була саме у міські 

поселення у віці 20-34 роки. З 1971 по 1993 рр. у міських поселеннях 

Київської області відбувався міграційний приріст, а з 1994 року почало 

спостерігатися скорочення кількості осіб. Що стосується сільської 

місцевості, то за радянський період по області відбувалося скорочення 

кількості осіб і лише з 2010 року і до сьогодні спостерігається міграційний 

приріст. У результаті міграційного приросту серед населення по області 

переважали чоловіки. За даними опитування на міграційний рух населення 

Київщини також вплинула Чорнобильська катастрофа. Міграційні процеси 

Київщини суттєво відрізняються від міграцій населення інших областей 

України. Важливою відмінністю є переважання тимчасової маятникової 

міграції над постійною. Через це сільське населення Київщини скорочується 

значно повільнішими темпами, аніж в цілому по Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ДИНАМІКА ЕТНІЧНОГО ТА МОВНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ 

КИЇВЩИНИ 

 

 

 

3.1. Етномовні процеси на Київщині у 50-х – 80-х рр. XX ст. 

 

 

 За роки радянської влади населення України характеризувалося 

виразним чисельним домінуванням українців у порівнянні з іншими 

етнічними групами. Особливо це стосувалося західних та центральних 

областей України. В повоєнний період в Україні у дев’яти областях, зокрема, 

у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, 

Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Київській, частка 

населення, для якого рідною мовою була українська становила понад 90%
1
. 

Відповідно до курсу на побудову єдиного радянського народу, керівництво 

СРСР здійснювало заходи, спрямовані на розмивання етнічної структури 

населення УРСР, зокрема, шляхом збільшення питомої ваги росіян. 

Головними інструментами реалізації цих планів була міграційна політика, 

яка заохочувала переселення етнічних росіян переважно до міських поселень 

України, а також інтенсивна мовна асиміляція українців, через яку швидко 

зменшувалася частка населення, що вважало рідною мовою українську, 

натомість збільшувалась частка населення, для якого рідною стала російська 

мова.  

                                                 
1  Лозинський Р.М. Географія мов в Україні: Навчальний посібник. – 

Львів, 2012. – С. 41. 
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Істотно вплинули на етнічний склад населення України міграційні 

процеси в межах Радянського Союзу. У 1953-1958 рр. за межі України було 

відправлено 327 тис. робітників. Протягом 1954-1956 рр. з України поїхали 

100 тис. молодих громадян для освоєння цілинних та перелогових земель. У 

1956-1969 рр. до Казахстану та Сибіру виїхало майже 250 тис. мешканців 

України для допомоги в будівництві підприємств металургійної 

промисловості. Жителів України направляти у віддалені області Російської 

Федерації, а також в Естонію, Латвію
1
. Всесоюзний перепис населення 1989 

року показав, що за 10 років, які передували перепису, найменший приріст 

населення був в Україні і становив 3,7%, а по Радянському Союзу – в 

середньому 11%. Виходячи з цього можна зробити висновок, що в Україні в 

більшості областей почався процес депопуляції
2
. Серед чинників, які 

визначили відносно повільне зростання українського етносу, крім зниження 

природного приросту, потрібно назвати міграцію до інших країн. У 

Російській Федерації за 1979-1989 рр. чисельність українців зросла на 706,3 

тис. осіб, у Молдові на 40 тис. осіб.  

Особливо швидко процес мовної русифікації населення України 

відбувався у 60-70-х роках XX ст. Лише з 1959-1970 роки кількість жителів 

України, для яких рідною мовою була російська, збільшилась на 3 млн. осіб 

або (30,3%), а їхня частка підвищилась на 3,8%. Проте кількість жителів 

України, для яких рідною мовою була українська, збільшилась лише на 7%
3
.  

Розглядаючи динаміку чисельності найбільших етнічних груп 

Київщини на основі даних Головного управління статистики у Київській 

області, треба відзначити, що відбулися помітні зміни в етнічній структурі 

населення. Крім українців тут значний відсоток становлять росіяни, білоруси, 

євреї, поляки, чехи, словаки, болгари тощо.  

                                                 
1  Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI ст.) 

– К., 2005. – С. 73. 
2  Здоров’я та відтворення народу України. – К., 1991. – С. 38-39. 
3  Лозинський Р.М. Географія мов в Україні: Навчальний посібник. – 

Львів, 2012. – С. 42. 
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 Слід зазначити, що суттєві зміни у складі етнічних меншин України 

сталися напередодні досліджуваного періоду, а саме в роки Другої світової 

війни та перше повоєнне десятиліття. Зокрема, До початку Другої світової 

війни в Україні проживало 1,5 млн. євреїв. Внаслідок геноциду щодо 

єврейського населення під час окупації його кількість скоротилася, за даними 

перепису 1959 року, до 840 тис. осіб. З утворенням держави Ізраїль у 1947 р. 

розпочався переїзд євреїв з Радянського Союзу загалом та з України зокрема. 

Усі ці події значно вплинули на національний склад і особливо на кількість 

населення України
1
.  

   Таблиця 3.1.1. 

Порівняльні дані щодо кількості населення найбільш численних 

національностей Київської області за переписами населення  

1959, 1970 рр.
2
. 

 1959 рік 1970 рік 

 

Осіб у % до 

загальної 

чисельності 

населення 

Осіб у % до 

загальної 

чисельності 

населення 

Все населення 1707955 100 1826335 100 

українці 1592244 93,2 1681384 92,1 

росіяни  81353 4,8 111495 6,1 

білоруси 6504 0,4 8374 0,5 

євреї 14643 0,9 12627 0,7 

поляки 7129 0,4 5910 0,3 

інші 

національності 

6032 0,3 6545 0,3 

 

За даними першого повоєнного перепису 15 січня 1959 року, населення 

Київської області становило 1 млн. 707 тис. 955 осіб., з них українців – 1 млн. 

592 тис. 244 осіб (93,2%), росіян – 81 тис. 353 осіб (4,8%), білорусів – 6 тис. 

                                                 
1  Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI ст.) 

– К., 2005. – С. 52. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №42. Арк.1 
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504 осіб (0,4%), євреїв – 14 тис. 643 осіб (0,9%), поляків – 7 тис. 129 осіб 

(0,4%). Інші національності складали – 6 тис. 32 осіб (0,3%). 

Наступний перепис населення, який був проведений через 11 років –  

15 січня 1970 року, засвідчив, що у Київській області чисельність населення 

дещо зросла і становила 1 млн. 826 тис. 335 осіб,  з них українців – 1 млн. 681 

тис. 384 осіб (92,1% від загальної кількості мешканців), росіян – 111 тис. 495 

осіб (6,1%), білорусів – 8 тис. 374 осіб (0,5%), євреїв – 12 тис. 627 осіб (0,7%), 

поляків 5 тис. 910 осіб (0,3%), осіб інших національностей – 6 тис. 545 осіб 

(0,3%)  (табл. 3.1.1). 

Значні зміни в етнонаціональному складі населення відбулися за період 

між наступними переписами 1979 та 1989 року.  

Таблиця 3.1.2. 

Порівняльні дані щодо кількості населення найбільш численних 

національностей Київської області за переписами населення  

1979, 1989 рр.
1
 

 1979 рік 

 

1989 рік 

Осіб у % до 

загальної 

чисельності 

населення 

Осіб у % до 

загальної 

чисельності 

населення 

Все населення 1925174 100 1931070 100 

українці 1743761 90,6 1726250 89,4 

росіяни 146671 7,6 167808 8,6 

білоруси 11406 0,6 12020 0,6 

євреї 9599 0,5 6997 0,4 

поляки 5754 0,3 5046 0,3 

інші 

національності 

7983 0,4 12949 0,7 

 

За переписом населення 17 січня 1979 року, який був здійснений через 

9 років після попереднього, населення області нараховувало 1 млн. 925 тис. 

174 осіб, з них українців – 1 млн. 743 тис. 761 осіб (90,6%), росіян 146 тис. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №42. Арк.1. 
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671 осіб (7,6%), білорусів 11 тис. 406 осіб (0,6%), євреїв – 9 тис. 599 осіб 

(0,5%), поляків – 5 тис. 754 осіб (0,3%), інших національностей – 7 тис. 983 

осіб (0,4%). 

У 1989 році 12 січня відбувся останній Всесоюзний перепис населення. 

На той час усе населення Київській області становило 1 млн. 931 тис. 70 осіб, 

з них українців – 1 млн. 726 тис. 250 осіб (89,4%), росіян – 167 тис. 808 осіб 

(8,6%), білорусів – 12 тис. 20 осіб (0,6%), євреїв – 6 тис. 997 осіб (0,4%), 

поляків – 5 тис. 46 осіб (0,3%) та інших національностей – 12 тис. 949 осіб 

(0,7%).  

Наведені  дані свідчать про те, що як і в попередні періоди часів 

радянської влади, найбільш швидкими темпами в Україні зростала загальна 

кількість росіян. За весь період зросла також загальна кількість інших 

етнічних груп у Київській області, але значно повільніше порівняно з 

росіянами (табл. 3.1.2). 

Значний тиск на національну свідомість українців за часи радянської 

влади спостерігався на всій території СРСР, зокрема в Україні. У цей період 

відбувався процес русифікації майже всіх народів, які мешкали на території 

СРСР. Втрата мови веде до втрати самосвідомості й етносу в цілому.  

Істотно вплинув на користування населення України рідною мовою 

закон, який був прийнятий у грудні 1958 року «Про зміцнення зв’язку школи 

з життям…» Цей закон, як і інші загальносоюзні заходи, набув чинності в 

УРСР у квітні 1959 р. За цим законом батьків примушували віддавати своїх 

дітей у школи з російською мовою навчання.  

Реформа освіти, яка була проведена у 1958 р., ввела в законодавство 

положення про вільний вибір мови навчання і вільний вибір вивчення другої 

мови у російських школах, чим закріпила становище російської мови в 

системі шкільної освіти. Батьки прагнули підготувати своїх дітей до вступу у 

середні спеціальні та вищі навчальні заклади, тому  змушені були віддавати у 

російськомовні школи. Знання російської мови потрібне було для вступу до 

вищих навчальних закладів. 
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У 1960-х рр. відбулось кількісне зниження україномовних книжкових 

видань, які становили 80% у 1950 р. до 66% у 1963 р. Слід зазначити, що у 

1960-х рр. на російську мову перейшла значна кількість періодичних видань. 

Отже, 1967 р. російськомовні наукові журнали й періодичні збірники, видані 

в УРСР, кількісно значно переважали україномовні: 197 російськомовних і 

126 україномовних
1
. 

Як за часів радянської влади, так і за роки незалежності спостерігався 

процес русифікації жителів України, що стосувався всього населення 

України. У зв’язку з цим, з 1959-1966 рр. кількість шкіл з російською мовою  

викладання значно збільшилось, а кількість українських шкіл зменшилась у 

великих містах Сходу та Півдня України. Слід зазначити, що процес 

русифікації українців розпочався ще за часів Російської імперії, але з  

початком  входження України  в СРСР у 70-х роках дії уряду відбувалися ще 

інтенсивніше.  

У 1960-80 х рр. тривало зменшення українців в Україні – з 76,8% в 1959 

р. до 72,7% в 1989 р., а також звужувалася сфера вживання української мови. 

Якщо в 1959 р. українську мову вважали рідною 93,5% українців, то в 1989 р. 

– 87,7% на 5,8% менше.
2
  

Таблиця 3.1.3. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року  по 

Київської області
3
. 

 

Національність 

(1959 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 1719100 97 1 2 

                                                 
1  Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвіцизму. Документи і 

матеріали / Упоряд. Л. Масенко та ін. – К., 2005. – С. 19. 
2  Рафальський О.О. Національні меншини України у XX столітті: 

Історіографічний нарис. – К., 2000. – С. 29. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №43. Арк.1-

2. 
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у тому числі: 

українці 1602025 99 - 1 

росіяни 82395 93 7 - 

євреї 14783 32 11 57 

поляки 7197 6 83 11 

білоруси 6562 51 14 35 

татари 678 58 7 35 

чехи 580 23 69 8 

вірмени 544 63 4 33 

молдавани 491 50 24 26 

узбеки 421 90 3 7 

цигани 353 24 65 11 

німці 340 20 34 46 

мордва 261 81 7 12 

азербайджанці 246 44 8 48 

грузини 222 75 6 19 

литовці 218 70 6 24 

латиші  174 43 9 48 

інші 

національності 

1610 52 10 38 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року в Київської області 

налічувалось 17 найбільших національностей, які подані в таблиці. Серед 

усього населення різних етнічних груп була поширена українська і російська 

мова. Проте населення області вважало рідною мову своєї національності 

97%, а рідною як мову не своєї національності – українську 1%, тоді як 

російську – 2%.  

В тому числі, українською мовою найбільше розмовляли поляки – 83%, 

чехи – 69%, цигани – 65%, німці – 34% і 46% російською мовою, вірмени – 

33%. Щодо російської мови, то нею найбільше спілкувались євреї – 57%, 

азербайджанці – 48%, латиші – 48%, білоруси – 35%, татари – 35%, 

молдавани – 26% і 24% російською мовою (табл. 3.1.3). 

За даними Головного управління статистики у Київській області, 

зафіксована інформація щодо рідної мови по окремих районах Київської 

області. При розгляді рідної мови найбільш чисельних національностей, слід 

окремо зупинитися на кожному районі. 
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Таблиця 3.1.4. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року для  

Києво-Святошинського району Київської області
1
. 

 

Національність 

(1959 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

1415544 94 1 5 

українці 117988 96 - 4 

росіяни 18184 97 3 - 

євреї 1957 16 5 79 

білоруси 1195 41 8 5 

поляки 1091 5 67 28 

молдавани 190 73 13 14 

татари 148 70 28 2 

німці 94 16 28 56 

чехи 53 28 36 36 

греки 39 8 13 79 

болгари 38 16 68 16 

угорці 13 54 31 15 

словаки 5 20 40 40 

інші 

національності 

559 45,5 8 46,5 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, в Києво-Святошинському 

районі Київської області налічувалось 13 найбільших національностей, які 

подані в таблиці. Тут серед усього населення різних етнічних груп була 

поширена українська і російська мова. Хоча серед усього населення 

Київської області вважало рідною мову своєї національності 94%, а рідною 

як мову не своєї національності – українську 1%, тоді як російську – 5%.  

Виходячи з цих даних, українською мовою найбільше розмовляли в 

районі угорці – 31%, поляки – 67%, болгари – 68%. Щодо російської мови, то 

нею найбільше спілкувались німці – 56%, євреї – 79%, греки – 79%. Слід 

врахувати, що чехи порівну – по 36% розмовляли українською або 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №44. Арк.1. 
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російською, так само словаки – по 40% спілкувались українською та 

російською (табл. 3.1.4). 

Таблиця 3.1.5. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року для  

Макарівського району Київської області
1
. 

 

Національність 

(1959 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

69062 97,5 2 0,5 

українці 66279 99,6 - 0,4 

росіяни 1284 86 14 - 

поляки 998 1,5 97,5 1 

євреї 167 22 40 38 

білоруси 130 48 28 24 

чехи 71 58 42 - 

німці 26 4 77 19 

молдавани 8 50 37,5 12,5 

татари 6 67 - 33 

болгари 4 25 75 - 

греки 1 100 - - 

інші 

національності 

88 65 18 17 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, в Макарівському районі 

Київської області налічувалось 11 найбільших етнічних груп, які показані в 

таблиці. Серед усього населення різних національностей була поширена 

українська і російська мова. Проте серед усього населення району вважало 

рідною мову своєї національності 97,5%, а рідною як мову не своєї 

національності – українську 2%, тоді як російську – 0,5%.  

 З наведених даних випливає, що українською мовою найбільше 

спілкуються в районі поляки – 97,5%, болгари 75% і також 25% мовою своєї 

національності, молдавани – 37,5%, чехи – 42 % і 58% мовою своєї 

національності. Слід зазначити, що серед німецької національності було – 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №45. Арк.1. 
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77% українськомовного населення, тому що у сільській місцевості у той час 

проживало декілька сімей, які розмовляли лише українською мовою Щодо 

російської мови, то нею  розмовляють євреї порівну – 38% і 40% 

українською, білоруси теж порівну – 24% і 28% українською, татари – 33% і 

67% мовою своєї національності (табл. 3.1.5). 

Таблиця 3.1.6. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року для  

Васильківського району Київської області
1
. 

 

Національність 

(1959 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

84083 97 0,6 2,4 

українці 77334 99 - 1 

росіяни 5006 93 7 - 

євреї 1071 16,5 5 78,5 

білоруси 274 41 16 43 

поляки 90 7 68 25 

татари 43 70 2 28 

молдавани 23 30 22 48 

німці 9 11 11 78 

греки 9 33 - 67 

болгари 3 33,3 33,3 33,3 

чехи 3 - - 100 

угорці 1 100 - - 

інші 

національності 

217 75 5 20 

 

За даними Всесоюзного перепису 1959 року, у Васильківському районі 

Київської області налічувалось 12 найбільших національностей, які 

представлені  в таблиці. Серед усього населення різних етнічних груп була 

поширена українська і російська мова. Хоча серед усього населення району 

вважало рідною мову своєї національності 97%, а рідною як мову не своєї 

національності – українську 0,6%, тоді як російську – 2,4%.  

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №46. Арк.1. 
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 З даних таблиці видно, що українською мовою найбільше розмовляли в 

районі лише поляки – 68%. Щодо російської мови, то нею найбільше 

спілкувались євреї – 78,5%, німці – 78%, греки – 67% і 33% мовою своєї 

національності, молдавани – 48%, білоруси – 43%, татари – 28% (табл. 3.1.6). 

Слід підкреслити,  що частка слов’янських народів в етнічному складі 

населення України за переписами 1959-1989 за 30 років зросла на 0,8%, що 

становить 412 тис. осіб. На території сучасної України, крім українців, 

проживає ще 16 найбільших етнічних груп, а також незначна кількість 

етнічних груп, що представляють понад 100 національностей, які входили до 

складу населення СРСР
1
. 

За даними перепису 1970 року, в Україні вільно користувалися 

українською мовою українці 11 областей – Вінницької, Волинської, 

Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 

Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, що становило 98% 

серед населення. Найбільше користуються мовою українці сільської 

місцевості
2
. 

Таблиця 3.1.7. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1970 року по 

Київської області
3
. 

 

Національність 

(1970 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

1834021 98 0,75 1,25 

українці 1689070 99 - 1 

росіяни 111495 95 5 - 

євреї 12628 23 11 66 

                                                 
1  Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – 

К., 1998. – С. 52. 
2  Романцов В.О. Населення України і його рідна мова за часів 

радянської влади та незалежності (XX – початок XXI ст.) – К., 2008. – С. 34. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №47. Арк.1. 
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білоруси 8374 51 12 37 

поляки 5910 7 79 14 

інші 

національності 

6544 49 17 34 

 

За даними Всесоюзного перепису 1970 р., у Київській області серед 

усього населення 5 найчисленніших етнічних груп. На Київщині серед усього 

населення різних національностей поширена українська і російська мова. 

Серед зафіксованих переписом населення Київської області вважає рідною 

мову своєї національності 98%, а рідною як мову не своєї національності – 

українську 0,75%, а російську – 1,25%.  

Наведені показники свідчать про те, що в ці роки тривала політика 

русифікації всього населення. Представники національностей, які проживали 

в області, розмовляли російською мовою, найбільше це євреї – 66% і 

білоруси – 37%. Хоча українською мовою спілкувались поляки, і це 

становило 79% (табл. 3.1.7). 

На зміни у кількості населення у 70-х рр. значно вплинув процес 

урбанізації. Він відбувався в усіх областях України, але різними темпами. Із 

переважанням сільського населення продовжували залишатись 16 областей: 

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
1
. 

Значний вплив на зменшення частки українського населення здійснили 

міграції в східні райони Радянського Союзу в 1950-60-х рр. на освоєння 

цілинних земель та новобудови Сибіру і Далекого Сходу. Відбувалось 

зниження частки українців саме у 1960-70-х рр. пов’язане з напливом  

мігрантів з інших республік, особливо приїздили з Росії. У зв’язку з цим 

                                                 
1  Романцов В.О.Населення України і його рідна мова за часів радянської 

влади та незалежності (XX – початок XXI ст.) – К., 2008. – С. 33. 
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частка росіян серед населення України швидко зросла, в 1959 році вона 

становила 16,9%, то в 1979 – 21,1%, а в 1989 – 22,1%
1
. 

Російське населення України збільшилось не тільки внаслідок 

імміграції, а й у наслідок асиміляції решти меншин, що проживали в 

республіці. В Україні у 1970 р проживало понад 9 млн. росіян, майже 20% 

всього населення
2
. 

Таблиця 3.1.8. 

Порівняльні дані щодо кількості населення за переписами  

1959-1970 х рр.
3
. 

 

Національність 

Осіб  

1970 рік 

у % до 

1959 

На скільки % 

збільшилась або 

зменшилась 

кількість 

населення 

 

1959 рік 

 

1970 рік 

українці 1592244 1681384 105,6 +5,6% 

росіяни 81353 111495 137 +37% 

білоруси 6504 8374 129 +29% 

євреї 14643 12627 96,2 -13,8 

поляки 7129 5910 83 -17% 

ін. 

національності 

6032 6545 108,5 +8,5 

 

За даними Всесоюзного перепису населення 1959 року, у складі 

населення Київської області переважають дві національності – українці та 

росіяни. За період двох переписів населення кількість українців збільшилась 

на 5,6%, а росіян на 37%. За відносно незначного збільшення чисельності 

українського населення кількість росіян суттєво зросла. Такий значний 

кількісний приріст пов’язаний, у першу чергу, з міграційними процесами, 

викликаними промисловим будівництвом на території України, яке 

потребувало припливу робочої сили, вилученої з сільських районів. 

                                                 
1  Підгрушний Г. Розселення українців в Україні // Розбудова держави. – 

К., 1995. - №5-6. – С. 60. 
2  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX 

ст. – К., 1997. – С. 222. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №48. Арк.1. 
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Дещо збільшилась чисельність білорусів, вони знаходяться на третьому 

місці, їхня чисельність зросла на 29%. Значна частина білорусів з’явилася в 

повоєнні роки. Натомість чисельність деяких етносів помітно зменшилася:  

євреїв на 13,8% та поляків на 17%. Це передусім пов’язано з етнічною 

міграцією на свою рідну батьківщину. Щодо інших національностей області, 

то вони у чисельності збільшились на 8,5% (табл. 3.1.8). 

Перебування України в складі Російської імперії, а потім у складі 

Радянського Союзу призвело до витіснення не лише культурних традицій, 

але й мови. У свою чергу це призвело до катастрофічного падіння 

національної свідомості серед українців, що проявилось у невизнанні ними 

української мови як рідної. Якщо загалом по Україні 12,3%  українців не 

вважає рідною мову українську, то в Криму ця цифра сягає 47,4%, а в 

Донецькій області – 40,4%, Луганській – 33,7 %, Одеській – 25,85, 

Запорізькій – 23% , Харківській – 20,5%
1
. 

У процесі асиміляції рівень багатонаціональності відіграє вирішальну 

роль. Серед всього населення України високий показник 

багатонаціональності, який впливає на асиміляцію багатьма шляхами. Один 

із найголовніших є мішані шлюби між українцями та росіянами, які 

заохочувалися урядом.  

В державі зросла кількість етнічно-мішаних шлюбів від всього числа у 

1959 р. з 15% до 20%  у  1970 р. Діти з етнічно мішаних родин досягнувши 16 

років при отриманні паспорта  вибирають національність одного з батьків. На 

їхній вибір впливає один з головних чинників – це національність батька. 

Отже, в період між 1959-1970 рр. внаслідок асиміляції українська нація в 

Українській РСР втратила 400 000 осіб
2
. 

Таблиця 3.1.9. 

Порівняльні дані щодо кількості населення за переписами 
                                                 
1  Підгрушний Г. Розселення українців в Україні // Розбудова держави. – 

К., 1995. - №5-6. – С. 60. 
2  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX 

ст. – К., 1997. – С. 226-228. 
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1970-1979 х рр.
1
. 

 

Національність 

Осіб  

1979 рік 

у % до 

1970 

На скільки % 

збільшилась або 

зменшилась 

кількість 

населення 

 

1970 рік 

 

1979 рік 

українці 1681384 1743761 103,7 +3,7% 

росіяни 111495 146671 131,5 +31,5% 

білоруси 8374 11406 136,2 +36,2% 

євреї 12627 9599 76 -24% 

поляки 5910 5754 97,4 -2,6% 

ін. 

національності 

6545 7983 122 +22% 

 

За матеріалами Всесоюзного перепису 1970 року, білоруси займають 

перше місце по Київської області серед інших етнічних груп щодо 

збільшення їхньої кількості. За період між двома переписами 1970-1979 рр. 

їхня кількість зросла на 36,2%. Це пов’язано з рівнем народжуваності, який у 

білорусів був значно вищий, ніж у інших етнічних груп, що підтверджують 

опитування проведені серед респондентів Києво-Святошинського, 

Макарівського, Васильківського районів. При цьому асиміляційні процеси, 

які проходили у той час, не встигли торкнутися населення, тому своїх дітей 

вони записували білорусами
2
.  

 На другому місці в області за збільшенням чисельності після білорусів 

розташовуються росіяни – 31,5%. Формування російського населення на 

території України було обумовлене складними соціально-політичними 

факторами та міжетнічним взаєминами. Лише на третьому місці щодо 

збільшення чисельності в області перебувають українці – 3,7%.  

Наступними за чисельністю в області стали євреї, які знаходяться на 

четвертому місці, а п’яте місце посіли поляки. Євреї у складі населення 

області становили 24%, а кількість поляків порівняно з євреями зменшилась 

лише на 2,6%. Зменшення чисельності єврейського населення в Київській 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №49. Арк.1. 
2  Ф.43 Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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області та в усій УРСР сталося внаслідок міграційних та етнічних процесів, 

які відбувалися протягом XX ст. Слід підкреслити, що інші національності 

порівняно з попередніми переписами збільшилися кількісно на 22% (табл. 

3.1.9). 

За даними перепису 1970 р. в Українській РСР говорили лише 

українською 19,6 млн. осіб (56%), тобто одномовні українці становили 

найвищу частку українського населення в Центрально-Західному регіоні. Це 

українці, які визнали українську своєю рідною, але не знали російської мови. 

Хоча найнижча частка одномовних українців проживала в областях 

південних та південно-східних регіонів республіки
1
. 

Конституція СРСР 1977 та Конституція УРСР 1978 р. ще більше 

обмежила права титульної нації республіки, особливо в національній, 

економічній та духовній сферах.  Прискорено здійснювалась політика 

зросійщення України. 13 жовтня 1978 р. вийшла постанова ЦК КПРС «Про 

заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладання російської 

мови союзних республіках», за якою заохочували викладання в дошкільних 

закладах, а також перехід на російську мову навчання в старших класах. 

Українська мова цілеспрямовано і невпинно витіснялася з усіх суспільно 

важливих сфер і навіть із побуту. Негативним наслідком тривалої політики 

денаціоналізації України стало перетворення значної частини населення 

українців на російськомовне населення
2
.  

На той час українська мова більшістю українців визнавалась рідною, 

особливо в сільській місцевості. У середніх та вищих навчальних закладах 

викладання велося переважно російською. Крім згадуваного закону, уряд 

також прийняв власну постанову, відповідно до якої вчителям шкіл, котрі 

викладають російську мову та літературу, було підвищено заробітну плату на 

                                                 
1  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX 

ст. – К., 1997. – С. 245. 
2  Радевич-Винницький Я. Від мови до нації. – Дрогобич, 1997. – С. 334. 
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15%. Згадана політика негативно позначилася на стані національної 

свідомості українського етносу та його культурі. 

Порівнюючи дані переписів, потрібно сказати, що процес русифікації 

українського населення Київщини та загалом всієї України проходив досить 

інтенсивно. Це пов’язано передусім з жорсткою політикою русифікації, яку 

проводив уряд, у тому числі й щодо українців. Велику роль у русифікації 

відіграли антинаціональні та антиукраїнські заходи, які проводила радянська 

влада, втілюючи їх у життя.  

За період між переписами 1970-1979 рр. кількість населення у складі 

УРСР, яке вважало рідною мовою  російську, збільшилася на 2,3 млн. осіб  

(17,3%). Кількість жителів, для яких рідною мовою яких була українська, 

внаслідок помітного зменшення показників природного приросту населення 

збільшилася лише 0,2 млн. осіб (0,6%). За період 1959-1979 рр.  

російськомовного населення в Україні щороку ставало на 270 тис. більше
1
. 

Таблиця 3.1.10. 

Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1979 року по 

Київської області
2
. 

 

Національність 

(1979 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

1925174 97 1 2 

українці 1743761 98 - 2 

росіяни 146671 96 4 - 

білоруси 11406 53 11 36 

євреї 9582 19 7 74 

поляки 5754 9 75 16 

молдавани 1018 67 12 21 

татари 837 39 6 55 

                                                 
1  Лозинський Р.М. Географія мов в Україні: Навчальний посібник. – 

Львів, 2012. – С. 42. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №50. Арк.1-

2. 
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вірмени 525 41 12 47 

німці 503 13 18 68 

цигани 486 60 20 13 

болгари 451 54 9 37 

мордва 368 36 2 62 

азербайджанці 351 56 15 29 

чехи 329 18 69 13 

чуваші 307 39 4 57 

грузини 256 48 16 35 

греки 205 9 16 75 

литовці 204 48 10 42 

узбеки 168 52 14 34 

казахи 149 52 15 32 

румуни 130 39 22 27 

латиші 125 36 7 57 

башкири 121 48 9 41 

інші 

національності 

1467 50 21 29 

 

За матеріалами Всесоюзного перепису 1979 року, в Київській області 

налічувалось 95 національностей, з них 23 найчисельніші етнічні групи, які 

представлені в таблиці. На Київщині серед усього населення різних 

національностей поширена українська і російська мова. Втім серед усього 

населення Київської області вважає рідною мову своєї національності 97%, а 

рідною як мову не своєї національності – українську 1%, тоді як російську – 

2%.  

Слід зазначити, що порівняно з 1989 р. російською мовою розмовляли 

майже всі  національності, які проживали на території Київської області. 

Найбільший відсоток був серед 14 етнічних груп – узбеки 34%, грузини – 

35%, білоруси – 36%, болгари – 37%, башкири – 41%, литовці – 42%, угорці – 

47%, татари – 55%, чуваші – 57%, латиші – 57%, мордва – 62%, німці – 68%, 

євреї – 74%, греки – 75%.  

Підтвердженням русифікаторської політики є те, що в 1979 році 

визнали російську мову  майже всі національності, хоча росіян усього було 

146 тис. 671 осіб у Київської області, тобто втратили рідну мову 

представники різних етносів. Щодо української мови, то найбільше нею 
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розмовляли лише чехи – 69% та поляки – 75%.  Представники інших меншин 

повинні були визнати рідною мову свого етносу або хоча б українську, а 

вони визнавали російську. Порівнюючи етнічний склад області, можна 

зробити висновок, що міста були більш русифіковані, ніж сільська місцевість 

(табл. 3.1.10). 

Порівняння  динаміки між переписами населення засвідчувало стійку 

тенденцію до зниження народжуваності і зростання смертності. Погіршення 

показників народжуваності переважно залежало від економічної 

незабезпеченості  людей. У 80-х роках Україна опинилася під загрозою 

депопуляції. Україна була однією з республік з надзвичайно високою 

інтенсивністю міграційних процесів. У 70-х роках, коли міграція досягла 

максимуму, приріст населення України був забезпечений більшою мірою 

припливом росіян, а не народжуваністю українців. В період між 1959-1979-х 

рр. загальна міграція українців з РРФСР в Україну становила близько 300 000 

осіб
1
. 

В Україні за останні чотири десятиріччя кількість євреїв і їхня частка в 

усьому населенні республіки постійно зменшувалась. Саме тому 

інтенсивність цього процесу дедалі більше зростала. Між переписами 1959 і 

1970 років чисельність єврейського населення України скоротилася на 7,5%, 

а між переписами 1979 і 1989 вона становила 23,2% осіб
2
. 

Поряд із скороченням чисельності сільського населення для євреїв 

України характерна інтенсивна міграція з невеликих містечок до м. Києва, 

біля якого були зосереджені великі промислові й обласні центри. Якщо за 

переписом 1959 року за межами Києва  і обласними центрами  проживало 

24,8% всього єврейського міського населення республіки, то за іншими 

                                                 
1  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні в XX 

ст. – К., 1997. – С. 228. 
2  Марк Куповецький Особливості етнодемографічного розвитку 

єврейського населення України в другій половині XX ст. // Філософська і 

соціологічна думка. – К., 1994. - №5-6. – С. 168. 
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переписами 1970 р. – 22,4%,  а за 1989 р. – 18,9%, тобто міське населення 

значно зменшилось
1
. 

Таблиця 3.1.11. 

Порівняльні дані щодо кількості населення за переписами  

1979-1989-х рр.
2
. 

 

Національність 

Осіб  

1989 рік 

у % до 

1979 

На скільки % 

збільшилась або 

зменшилась 

кількість 

населення 

 

1979 рік 

 

1989 рік 

українці 1743761 1726250 99 -1% 

росіяни 146671 167808 114,4 +14,4% 

білоруси 11406 12020 105,4 +5,4% 

євреї 9599 6997 72,9 -27,1% 

поляки 5754 5046 87,7 -12,3% 

ін. 

національності 

7983 12949 162 +62% 

 

Процес змін у складі населення області тривав і в подальші роки 

радянської влади. У період з 1979 по 1989 рр. в Україні спостерігається 

збільшення відносної чисельності слов’янських етнічних груп. За цей же 

період у Київській області відбулося зменшення українців на 1%, а 

російського населення помітно збільшилось – на 14,4%.  

Щодо білоруської національності, то з 1979 року і до перепису 1989 

року вона дещо зросла – на 5,4%. Проте, за цей час кількість євреїв, навпаки, 

зменшилась на 27,1%. Очевидно, причиною такої демографічної ситуації 

стали асиміляційні та міграційні процеси,  а також значне скорочення 

народжуваності. В області зменшилась і чисельність поляків – на 12,3%. 

Порівняння результатів двох переписів свідчить, що за переписами 1979-1989 

рр. інші національності кількісно значно збільшились – аж на 62% (табл. 

3.1.11). 

                                                 
1  Марк Куповецький Особливості етнодемографічного розвитку 

єврейського населення в України в другій половині XX ст. // Філософська і 

соціологічна думка. – К., 1994. -№5-6. – С. 168. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №51. Арк.2 
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Українці як корінний етнос розселені досить нерівномірно, тому 

найбільша їх кількість проживає в Київській області – 9,6% від загальної 

чисельності, а також в Дніпропетровській – 7,4%, Донецькій – 7,2% 

Львівській – 6,6%, Харківській – 5,3% областях. Це зумовлено переважно 

високим рівнем урбанізації та розвитком промисловості. Більшість українців 

в Україні міські жителі  – 58,9%  від загальної чисельності населення. Цей 

показник дещо нижчий від частки міського населення  в цілому – 67,9%. 

Найвищою частка українців, що проживають у містах, є в Донецькій (85,5%), 

Луганській (81,9%), Дніпропетровській області (79,4%),  а найнижчий 

показник спостерігається в Закарпатській (38,4%), Івано-Франківській 

(39,0%), Тернопільській (39,1%) областях
1
. 

Певні заходи у 80-х роках щодо припинення русифікації не 

здійснювалися, і тому становище, яке склалося в Україні, погіршувалось із 

року в рік. У кінці 80-х рр. не залишилося жодної повністю української 

школи в таких містах, як Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Харків, 

Чернігів.  

У 1983 році 26 травня ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР ухвалила 

постанову «Про додаткові заходи для удосконалення вивчення російської 

мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних 

республік». Для цього передбачалися організаційні заходи та фінансова 

допомога в поширенні російської мови в освітніх установах. Офіційна мовна 

політика була спрямована на витіснення української мови з життя 

населення
2
. Якщо в 1985-1986 навчальному році українською мовою 

навчалось 48,2% дітей республіки, то в 1990-1991 році частка зменшилась до 

                                                 
1  Підгрушний Г. Розселення українців в Україні. // Розбудова держави. – 

К., 1995. - №5-6. – С. 60. 
2  Рафальський О.О. Національні меншини України у XX столітті: 

Історіографічний нарис. – К., 2000. – С. 284.  



 

 

 

132 

 

 

 

47,9%. За п’ять років відбувся приріст російськомовних учнів порівняно з 

українськомовними і перевищив 2,7 рази
1
. 

У радянський період значні зміни відбулися щодо мови. Російська мова 

проголошувалась другою рідною мовою для народів СРСР. У період 1959-

1989 років частка громадян, які назвали російську рідною мовою, зросла. 

Рівень уживання російської мови зріс серед таких національностей: в 

українців з 6,45% до 12,24%, у білорусів з 54,03% до 55,16%, у молдаван з 

10,10% до 15,54%, у болгар з 16,43% до 27,24%, у поляків з 12,47% до 

20,27%, в угорців з 0,55% до 1,60%, у румунів з 1,21% до 3,46%, татар (без 

кримських) з 35,33 до 49,04%, у гагаузів з 6,92 до 17,4%; найвищий цей 

показник серед євреїв – з 79,90 % до 90,63%. Значне зростання відбулося й у 

АР Крим – на 7,3% – та у чотирьох областях: Херсонській – на 3,3% Івано-

Франківській – на 2,6%, Закарпатській – на 2,3%, Миколаївській – на 2,2%. 

Водночас у деяких областях чисельність населення зменшилась і найбільше 

це спостерігалося в Житомирській (на 1,6%), Вінницькій (на 1,1%), а також у 

Київській, Одеській, Сумській, Харківській областях
2
. 

У 1989 році Верховна Рада УРСР прийняла  «Закон про мови в 

Українській РСР», який вплинув на подальшу долю української мови
3
. За 

цим законом відновлювався статус української мови як державної на 

території республіки. Спостерігалися позитивні зрушення в напрямку 

розширення вживання української мови у школі, в органах масової 

інформації та у діяльності уряду. Водночас закон передбачав створення 

необхідних умов для розвитку і використання мов інших національностей в 

республіці.  

                                                 
1  Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1994. – 

С. 45. 
2  С.І. Пирожков, Н.М. Лакіза-Савчук, І.В. Запатріна Україна в 

демографічному вимірі: минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1995. – Вип. 35. – С. 

14. 
3  Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної 

Ради. – 1989, Додаток до №45. – С. 631. 
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З проголошенням української мови державною в 1989 р. і закріпленням 

цього положення у Конституції України 1996 р. склалися сприятливі умови 

для впровадження її в усі сфери життя. Наприкінці 2001 р. з 37,5 млн. 

українців лише 32 млн. визнали рідною мовою українську, що порівняно з 

1989 р. засвідчило зменшення їхнього відсотка з 87,7% до 85,2%, тобто  на 

2,5%
1
. 

У Радянському Союзі уряд вів пропаганду, в якій наполегливо 

наголошувалось на етнічній єдності росіян, українців і білорусів. Об’єднання 

цих трьох слов’янських народів мало запобігти зменшенню частки росіян у 

Загальносоюзному переписі. Це відбулося під час останнього перепису 1989 

року, в якому частка росіян зменшилась вдвічі. Що стосується Київської 

області, в цей період росіяни становили тут найбільшу чисельність – 167 тис. 

808 осіб.  

За час перебування України у складі Радянського Союзу значно 

збільшилась загальна кількість росіян, саме тому частка росіян в Україні 

зросла не лише через падіння відсотка українців, а й за рахунок 

співвідношення до інших народів, які проживали на її території. Протягом 

радянського періоду найбільш сприятливі умови для користування рідною 

мовою були створені владою лише для росіян. Варто зазначити, що за 

переписом 1989 року найкраще зберегли свою мову росіяни, і тому їх частка 

становила 94,8%
2
. 

Перебіг демографічних процесів у 1959-1989 рр. мав досить значні 

відмінності в межах кожної з етнічних груп. Загалом кількісне зростання 

росіян пов’язане з міграційними процесами, що були викликані інтенсивним 

розвитком промислового виробництва в Україні, який вимагав додаткової 

робочої сили за рахунок сільського населення. За 30 років (1959-1989) рр. 

                                                 
1  Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI 

століття). – К., 2005. – С. 103. 
2  Романцов В.О. Населення України і його рідна мова за часів 

радянської влади та незалежності (XX – початок XXI століття). – К., 2008. – 

С. 43. 
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чисельність росіян за  рахунок міграції в містах України зросла більше ніж на 

3 млн. чол.
1
. 

Українці розселені по всій території порівняно рівномірно. Найменша 

їхня частка (1,7%) проживає у Криму, найбільша частка (7,4%) в 

Дніпропетровській області. Суттєві зміни відбулися в етнічній структурі 

України. За даний період спостерігається збільшення чисельності етнічних 

груп, що були депортовані як за межі області, так і за межі України. На 

початку 90-х рр. масово повернулися на етнічну батьківщину депортовані 

комуністичним режимом кримські татари. За 10 років їхня чисельність 

збільшилась із 46,8 тис. осіб у 1989 р. (з них 82% проживали в Криму) до 275 

тис. у 1999 р.
2
. 

Єврейська етнічна група на території України розподіляється 

рівномірно. Євреї є майже повністю міським населення, лише 8% 

представників цієї національності проживають у сільській місцевості. 

Найбільша кількість єврейського сільського населення проживала у 

Дніпропетровській області. Хоча значна частина населення, за даними 1989 

року, проживала у місті Києві, що становило 20,7%. В інших областях 

України мешкало від 1% до 6% чисельності українських євреїв
3
. Помітне 

зменшення єврейського населення в Україні було викликане в першу чергу 

зростанням еміграції.  

Значно зменшилася кількість єврейського населення внаслідок 

зарубіжної еміграції. За 1951-1991 рр. загальна кількість єврейського 

населення, що виїхало, за приблизними підрахунками становило 900 тис. 

                                                 
1  Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – 

К., 1998. – C. 59.  
2  Віктор Котигоренко Динаміка етнічного складу населення України 

повоєнних років. Факти без коментарів. Наукові записки / Збірник. – К.: ІП і  

ЕНД, Полтава: АСМІ, / Серія Політологія і етнологія, 1999. – C. 180. 
3  Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції етносоціальних 

змін. – К., 1998. – С. 62. 
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осіб, які переселилися переважно до Ізраїлю, США та Німеччини
1
. Разом з 

тим у загальній структурі населення за даний час помітно збільшилась 

кількість росіян. Такі зміни викликані не лише їхньою іміграцією, а й 

русифікацією українців та інших етносів. В умовах незалежності у населення 

значно розширились можливості для переселення за межі України.  

У 1989 році на території СРСР проживало 44,2 млн. українців. З них 

українську мову рідною визнали 35,8 млн. осіб. – 80,1%, майже всі інші 

перейшли на російську – 8,3 млн. осіб. В Україні у цей час була зовсім інша 

ситуація. Кількість українців становила 37,4 млн. осіб – 72,7% населення, а 

визнали свою рідну мову 33,8 млн. осіб – 87,7%. Тобто 4,6 млн. осіб 

перейшли на спілкування російською мовою. Частка українців, які втратили 

рідну мову,  порівняно з 1959 роком зросла на 5,8%
2
. 

За тридцять років з 1959-1989 роки, частка населення, що вважало 

рідною українську мову в Україні зменшилась з 73,0 до 64,7%, тобто на 8,3%, 

тоді як частка жителів, що вважали рідною мовою російську збільшилась з 

24,3% до 32,8%, тобто на 8,5%
3
. У 1980-х рр. XX ст. темпи русифікації 

населення України дещо сповільнилися. Це значно було зумовлено 

суспільно-політичними змінами в колишньому СССР в другій половині 80-х 

років XX ст., зокрема так званою перебудовою, наслідком якої стала 

активізація національно-культурного життя в Україні, підвищення 

національної самосвідомості українців. Тенденція до підвищення в мовному 

складі населення України частки осіб, які вважають українську мову рідною, 

з’явилася тільки в 90-х рр. XX ст., тобто після проголошення незалежності.  

Таблиця 3.1.12. 

                                                 
1  Наулко В.І. Динаміка етнічного складу населення України в XX ст. / В. 

І. Наулко  // Український географічний журнал. – 1997. - №2. – С. 21. 
2  Романцов В.О. Як населення України користувалося рідною мовою // 

Зеркало недели. 11 мая. – К., 2002. - №17. – С. 22. 
3  Лозинський Р.М. Географія мов в Україні: Навчальний посібник. – 

Львів, 2012. – С. 42. 
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Порівняльні дані щодо рідної мови постійного населення найбільш 

численних національностей за Всесоюзним переписом 1989 року по 

Київської області
1
. 

 

Національність 

(1989 р.) 

 

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

1934369 96 3 1 

українці 1729240 98 0 2 

росіяни 167938 95 5 - 

білоруси 12117 50 37 13 

поляки 5108 7 17 76 

молдавани 1799 66 21 13 

татари 1190 38 57 5 

вірмени 1165 53 39 8 

узбеки 938 72 19 9 

азербайджанці 855 78 15 7 

німці 724 15 72 13 

цигани 715 72 6 18 

євреї 700 13 77 9 

болгари 628 49 37 13 

чуваші 430 44 52 4 

грузини 419 57 32 11 

мордва 414 35 61 3 

литовці 326 64 27 8 

казахи 307 51 37 12 

чехи 244 20 14 66 

греки 242 12 72 15 

румуни 201 42 19 37 

башкири 165 41 50 6 

латиші 150 44 44 11 

інші 

національності 

8354 48 28 24 

 

За Всесоюзним переписом 1989 року, на території Київської області 

проживало 84 національності, з них 23 етнічні групи є найчисленніші. Дані, 

наведені у таблиці, свідчать про те, що у Київській області серед усього 

населення різних національностей поширена українська і російська мова. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №52. Арк.1-

2. 
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При цьому серед усього населення Київської області вважає рідною мову 

своєї національності 96%, а рідною як мову не своєї національності 

українську – 3%, тоді як російську – 1%.  

Українці розмовляли своєю рідною мовою, лише 2% населення 

спілкувалися російською мовою. Цікаво, що українці через змішані шлюби, 

які в той період були поширеним явищем, також почали розмовляти 

білоруською, грузинською, молдавською, угорською та іншими мовами. 

Натомість росіяни зберегли свою рідну мову і лише 5% розмовляли 

українською. 

Аналізовані дані про населення 1989 року засвідчують, що мовою 

етнічних груп  на той час була українська для грузинів – 32%, білорусів – 

37%, болгарів – 37%, казахів – 37%, вірменів – 39%, латишів – 44%, башкирів 

– 50%, чувашів – 52%, татарів – 57%, мордви – 61%, азербайджанців – 72%, 

греків – 72%, євреїв – 77%. Щодо російської мови, то нею найбільше 

розмовляли 3 національності: румуни 37%, чехи 66%, поляки 76%.  

За переписами 1959-1989 рр. у Київській області росіяни залишаються 

другою за кількістю національною групою населення. Порівнюючи дані, які 

дають нам переписи населення 1959–1989 рр. можна прослідкувати деякі 

зміни як в етнічній структурі, так і загалом зменшення чисельності, а лише у 

1989 р. помітне зростання кількості всього населення Київської області. 

За даними Всесоюзних переписів населення по Київської області за 

період з 1959 по 1989 роки, відбувається збільшення кількості всіх етнічних 

груп. Також  на увагу заслуговує той факт, що з 1970 року розпочинається 

активне зменшення чисельності українського населення області за рахунок 

євреїв. Варто відзначити, що в період з 1970 по 1989 роки спостерігається 

тенденція до збільшення чисельності населення всієї Київської області з 1 

млн. 707 тис. 955 осіб до 1 млн. 931 тис. 70 осіб  у 1989 р. На динаміку 

чисельності етносів Київської області та їхнє географічне розміщення 

впливають три фактори: природний рух, міграція, етнічні процеси (табл. 

3.1.12). 
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Таким чином, у Київській області з 1959 по 1989 рр.  відбувалося 

збільшення питомої ваги росіян і російськомовного населення. При цьому,  

зменшувалася частка в населенні і абсолютна кількість низки 

національностей. Зокрема, суттєво скоротилася загальна кількість євреїв. 

Більшість представників етнічних меншин втратила рідну мову й перейшли 

на російську мову. Питома вага українців у зазначений час зменшилася, хоча 

слід зазначити, що загалом українському населенню Київської області 

вдалося зберегти рідну мову.   
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3.2. Зміни в етнічному та мовному складі населення Київщини на рубежі 

XX-XXI ст. 

 

 

 

Зміни в етнічному та мовному складі населення Київщини на рубежі 

XX-XXI ст. значно відрізнялися від етномовних процесів радянського часу. 

Проголошення незалежності України поклало край політиці русифікації, яка 

здійснювалася упродовж кількох століть. Воно сприяло підвищенню 

соціального престижу української мови, розширенню сфери її 

функціонування, популяризації історії та культури України. Хоча усі 

зазначені процеси відбувалися досить повільно, не можна не відзначити, що 

становище українців після 1991 р. серед інших етнонаціональних груп 

населення країни значно поліпшилося.  

 У 2001 р. було проведено Всеукраїнський перепис населення, 

матеріали якого дали можливість визначити основні тенденції 

етнодемографічного розвитку Київської області в умовах незалежності. За 

даними перепису, загальна кількість населення держави становила 48,5 млн. 

осіб, зокрема українців було 37,5 млн. осіб (77,7%), росіян 8,3 млн. осіб 

(17,2%), євреїв 103 тис. осіб (0,2%), білорусів 280 тис. осіб (0,6%), молдаван 

200 тис. осіб (0,5%), кримських татар 250 тис. осіб (0,5%), німців 30 тис. осіб 

(0,01%)
1
.  

Головним показником етнічних змін у сільському середовищі Київщини 

є дані щодо чисельності представників різних етносів. Розглянемо основні 

зміни, які відбулися в структурі населення Київської області за період між 

переписами 1989 і 2001 років. 

За даними перепису 1989 року, кількість міського населення Київщини 

становила 1 млн. 29 тис. 425 осіб, а кількість сільського –  901 тис. 645 осіб. 

                                                 
1
  Романцов В. Історична демографія України XVIII – початку XXI ст. – 

К., 2010. – С. 84. 
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Загальна кількість населення у Київській області становила 1 млн. 931 тис. 70 

осіб. На 2001 рік кількість міського населення зафіксована як 1 млн. 41 тис. 

556 осіб, а кількість сільського  населення Київщини – 779 тис. 505 осіб. 

Загальна кількість населення у Київській області становила 1 млн. 821 тис. 61 

особу. Отже, за час між двома останніми переписами загальна чисельність 

населення зменшилась на 5,7%
1
. 

Таблиця 3.2.1. 

Порівняльні дані щодо кількості постійного населення найбільш 

численних національностей Київської області
2
. 

 

Національність 

Осіб  

2001 рік 

у % до 

1989 

На скільки % 

збільшилась або 

зменшилась 

кількість 

населення. 

 

1989 рік 

 

2001 рік 

українці 1726250 1684803 97,6 - 2,4 % 

росіяни 167808 109322 65,1 - 34,9% 

білоруси 12020 8698 72,4 - 27,6% 

поляки 5046 2846 56,4 - 43,6% 

вірмени 1165 2341 у 2 р. + 101% 

молдавани 1799 1515 84,2 - 15,8% 

євреї 6997 1296 18,5 - 81,5% 

азербайджанці 855 933 109,1 + 9,1% 

татари 1190 902 75,8 - 24,2% 

цигани 699 833 119,2 + 19,2% 

німці 724 732 101,1 + 1,1% 

грузини 419 544 129,8 + 29,8% 

болгари 628 480 76,4 - 23,6% 

узбеки 938 264 28,1 - 71,9% 

чуваші 430 255 59,3 - 40,7% 

мордва 414 250 60,4 - 39,6% 

румуни 201 223 110,9 +10,9% 

литовці 326 193 59,2 - 40,8% 

угорці 127 139 109,4 + 9,4% 

туркмени 114 126 110,5 + 10,5% 

інші 

національності 

2920 4366 149,5 + 49,5 

                                                 
1  За даними Головного управління статистики у Київській області. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №53. Арк.1. 
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Наведені у таблиці дані відображають значні зміни в етнічному складі 

населення Київщини, які варто далі проаналізувати. 

У зв’язку з розпадом Радянського Союзу, підсумки перепису населення 

свідчать про те, що у складі населення Київської області переважають два 

етноси –  українці, які становлять 97,6% від попередньо зафіксованих даних, 

та росіяни – 65,1%. Протягом міжпереписного періоду кількість українців 

зменшилась на 2,4%, а кількість представників російського етносу – на 

34,9%. Особливо скоротилася кількість євреїв. Ця тенденція чітко проявилася 

в повоєнні роки. Євреї, які раніше займали 3 місце за чисельністю в Україні, 

посіли 10 місце. У Київській області вони займають 7 місце за чисельністю і 

їхня кількість значно зменшилась порівняно з 1989 р. – на 81,5%. Це 

пов’язано, перш за все, з поверненням на історичну батьківщину. 

За останні роки у Київській області значно зменшилась кількість  

білорусів – на 27,6 %, поляків – на 43,6%, молдаван – на 15,8%, татар – на 

24,2%, болгар – на 23,6%, узбеків – на 71,9 %, литовців – на 40,8% та інших, 

представлених незначною кількістю, національностей. Останній 

Всеукраїнський перепис населення 2001 року по Київській області зафіксував  

певне кількісне збільшення 5 етнічних спільнот: азербайджанців (з 855 у 1989 

р. до 933 у 2001 р.), румунів (з 201 у 1989 р. до 223 у 2001 р.), грузин (з 419 у 

1989 р. до 544 у 2001 р.), циган (з 699 у 1989 р. до 833 у 2001 р.) та значне 

чисельне зростання вірменської етнічної спільноти – вдвічі (з 1165 у 1989 р. 

до 2341 у 2001 р.). Це пов’язано з масовою міграцією представників цих 

етносів (табл. 3.2.1). 

На зміни етнічного складу населення України вплинули наслідки 

чорнобильської катастрофи. Зокрема, значну частину чеського населення 

Житомирщини і Київщини було переселено до Чехословаччини завдяки 

зусиллям її уряду
1
. Активно ці процеси відбувалися і на території Київщини. 

                                                 
1  Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – 

К., 1998. – C. 31. 
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Як повідомляють сільські жителі Київщини, на етнічний склад 

населення вплинула Чорнобильська трагедія. У 1986-1989 роках активно 

переселилася значна частина населення, а саме: українці, росіяни, білоруси. 

Переселенці з Чорнобильського району переселилися з сім’ями переважно у 

квартирні будинки. Протягом деякого часу переселенці  змінювали місце 

проживання і селилися в інших селах та містах України. 

Результати перепису 2001 р. щодо виявлення мовних характеристик 

груп національних меншин показали, що у функції мови міжнаціонального 

спілкування в Україні переважає не українська, а російська мова. Отже, 

62,5% білорусів, 83% євреїв 88,5% греків, 58,7% татар, 33,3% болгар, що 

мешкають в Україні, назвали рідною російську мову, тоді як українську 

вважають рідною в тих самих групах відповідно 17,5%, 13,4%, 4,8%, 4,5%, 

5,0%. Серед усіх національних меншин, які проживають в Україні, тільки 

поляки проявляють тенденцію до асиміляції з українцями: 71% поляків 

назвали рідною українську мову і лише 15,6% – російську
1
. 

Аналізуючи зміни в користуванні мовою по областях, можна з’ясувати, 

що в 16 областях  зросла питома вага українців, які рідною мовою визнають 

українську; це стосується як міських, так і сільських поселень. У деяких 

областях це число дорівнює майже 100% (Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, 

Київська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, Чернігівська – всього 16 областей)
2
. 

Мова, як і національна самосвідомість, є важливим показником етнічної 

належності. У Радянському Союзі проводилася політика на викорінення 

української і насадження російської мови. Лише здобуття Україною 

незалежності зупинило цей процес. Загальновідомо, що з 1980-х рр. 

зросійщення набуло значного поширення у школах, вищих навчальних 
                                                 
1  Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К., 2004. – 

С. 117. 
2  Романцов В. Населення України і його рідна мова за часів радянської 

влади та незалежності (XX – початок XXI ст.). – К., 2008. – С. 53. 



 

 

 

143 

 

 

 

закладах та різних установах
1
. Тобто, в Україні радянського періоду тривала 

політика русифікації, започаткована ще за часів царизму. Наслідки такої 

політики яскраво проявляються і сьогодні.  

Основним фактором етнічних змін стали міграційні процеси та зміни 

самосвідомості. Якщо за радянських часів значна частина українців 

асоціювала себе з росіянами, то сьогодні представники основного етносу 

незалежної держави усвідомлюють себе українцями. 

В Україні, за даними Всесоюзного перепису 1989 року, вільно 

розмовляють українською мовою 78% жителів, для 32,8 млн. чол. вона є 

рідною. Інші 7 млн. жителів України вільно розмовляють, але українську  

визнають як другу мову. Згідно з даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року, українців серед загальної чисельності, яка становила 48 

млн. 457 тис., було  37 млн. 541,7 тис. осіб (77,8%), хоча за попередні роки 

кількість українців зросла на 0,3% і тому ситуація дещо змінилась. Згідно з 

даними перепису 5 грудня 2001 року, в Україні вільно розмовляють 

українською мовою 85,2%  жителів, рідною вважають українську мову 67,5% 

населення незалежної держави, що на 2,8% більше порівняно з даними 1989 

року. Але 14,8% корінного етносу вважають рідною мовою російську
2
. 

З метою аналізу змін, які сталися після розпаду Радянського Союзу та 

здобуття Україною незалежності, було здійснено опитування сільських 

жителів Київщини. Було поставлено низку запитань, серед яких і ті, що 

стосуються етнічних і мовних процесів Київської області. Було надано 

відповіді й на запитання: «Яку мову (мови) Ви найчастіше вживаєте у 

повсякденному спілкуванні?» або «Якщо у повсякденному спілкуванні Ви 

використовуєте дві мови, від чого залежить перехід з однієї на іншу?»
3
. 

                                                 
1  Українська етнологія. Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К., 2007. 

– С. 63. 
2  Вівчарик М., Капелюшний В. Українська нація: витоки, становлення і 

сьогодення. – К., 2003. – С. 116-117. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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Стан української мови на сьогодні серед українців Київщини досить 

суперечливий. У школах навколишніх сіл передмістя Києва, а саме Києво-

Святошинського, Макарівського, Васильківського району, мовою викладання 

залишається українська, хоча населення постійно відчуває російськомовний 

тиск міста. Виїжджаючи до Києва, жителі передмістя вважають за 

обов’язкове розмовляти російською. Пояснюють це тим, що спілкування 

українською буде вказувати на те, що вони не кияни, а приїхали з сіл. Варто 

зазначити, що мову, якою вони розмовляють удома в побуті, українською 

назвати складно – це суржик. Особливо для молоді Київщини російська мова 

вважається престижнішою.  

Таблиця 3.2.2. 

Дані щодо рідної мови постійного населення найбільш численних 

національностей Київської області
1
. 

За даними перепису на 5 грудня 2001 року (Київська область) 

  

Всього осіб 

Із них вважають рідною мовою, в % 

своєї 

національності 

не своєї національності 

українську російську 

Все населення 

у тому числі: 

1820639 96,8 1,2 1,9 

українці 1684803 98,4 x 1,5 

росіяни 109322 87,6 12,3 x 

білоруси 8698 33,5 26,6 39,7 

поляки 2846 5,2 82,6 10,8 

вірмени 2341 58,2 13,9 27,3 

молдавани 1515 49,2 27,8 22,1 

євреї 1296 5,3 39,4 5,5 

азербайджанці 933 54,7 18,7 24,1 

татари 902 21,4 15,1 62,7 

цигани 833 58,9 34,0 3,6 

німці 732 5,6 33,7 59,4 

грузини 544 48,7 20,9 30,3 

болгари 480 28,5 30,2 41,2 

узбеки 264 32,2 22,7 43,9 

чуваші 255 27,0 9,0 63,5 

мордва 250 14,4 16,8 68,0 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.3. Табл. №54. Арк.2. 
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румуни 223 33,2 49,8 11,2 

литовці 193 36,8 30,0 33,2 

інші 

національності 

4209 27,7 27,2 41,9 

 

Відповідно до змін в етнічному складі населення Київської області 

відбулися й зміни у вживанні мови. Дані, наведені у таблиці, свідчать, що у 

Київській області серед усього населення різних національностей поширена 

українська і російська мова. 

Серед усього населення Київської області вважає рідною мову своєї 

національності 96,8%, а рідною як мову не своєї національності – українську 

1,2%, а російську – 1,9%. Сьогодні російська мова надалі виконує функцію 

мови міжетнічного спілкування, тому етнічні меншини (азербайджанці 

24,1%, вірмени 27,3%, грузини 30,3%, білоруси 39,7%, болгари 41,2%,  

узбеки 43,9%, німці 59,4%, татари 62,7%, чуваші 63,5%, мордва 68,0) 

володіють нею краще, ніж українською. Щодо української мови, то нею на 

Київщині більше розмовляють цигани – 34,0%, євреї – 39,4%, румуни – 

49,8%, поляки – 82,6%. Підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 

р. засвідчили доволі суттєве поліпшення становища української мови в 

незалежній Україні порівняно з радянським періодом (табл. 3.2.2). 

Одним із важливих наслідків міграційних рухів, які відбувалися на всій 

території України, стала зміна етнічної структури населення. Яскравою 

ознакою міграційних процесів Київщини є наплив у сільську місцевість 

міського населення, що пояснюється особливим попитом на землі довкола 

столиці. Кияни та бажаючі з інших областей, особливо з Луганської, 

Донецької області, купували земельні ділянки під забудову. За опитуванням, 

проведеним автором, жителі східної України розмовляють лише російською 

мовою, хоча розуміють і українську
1
. 

Деформація мовної ситуації полягає в тому, що співвідношення 

україномовної та російськомовної частини населення України не відповідає 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
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часткам українців і росіян. Загальну картину ускладнює наявність носіїв 

змішаного українсько-російського мовлення, так званого суржику. 

Мовна ситуація в Україні характеризується наявністю двох 

високостатусних мов та конкуренцією між ними. Ця конкуренція 

відбивається в середовищі національних меншин. 

Таким чином, за час між двома переписами населення 1989 та 2001 рр. 

відбулися зміни як у кількості, так і в якості етнічної та мовної динаміки, що 

вплинуло на відтворення населення в цілому. Скорочення загальної 

чисельності населення Київської області відбилось майже на всіх етносах, 

проте зафіксовано також кількісне збільшення деяких етнічних груп. 

Очевидно, найбільш цікавим етнодемографічним процесом стало суттєве 

зростання питомої ваги українців на тлі зниження частки росіян в  

етнонаціональній структурі населення України. Водночас, варто зазначити, 

що сфера вжитку російської мови  скорочується досить повільними темпами.  

У містах Київської області більше розмовляють російською мовою, а в селах, 

навпаки, українською або суржиком. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНОЇ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

НАСЕЛЕННЯ КИЇВЩИНИ 

 

 

 

4.1. Динаміка шлюбності та розлучуваності населення 

 

 

В умовах демографічної кризи зниження рівня народжуваності та 

підвищення рівня смертності призвело до природного зменшення 

чисельності населення, а соціально-економічні зміни спричинили погіршення  

умов життя.  

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я 

населення сільської місцевості.  Однією з найбільш гострих і складних 

соціально-демографічних проблем українського суспільства залишається 

нестабільність шлюбу, високий рівень розлучуваності населення, що 

безпосередньо негативно впливає на рівень  народжуваності в державі. 

Проблема відродження села набуває важливого значення не тільки для 

селянства, а й для усього народонаселення України. Адже село має бути не 

лише базою виробництва сільськогосподарської продукції. Воно повинно 

виконувати помітну роль у відтворенні населення, його трудового 

потенціалу, національної культури та духовності.  

Таблиця 4.1.1. 

Динаміка шлюбності та розлучень за 1959-1968 рр. по Київській області
1
. 

Роки Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №55. Арк.1. 
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місто село місто село 

1959 5344 14254 1014 405 

1960 5159 13187 944 593 

1961 5890 13726 1014 408 

1962 5933 12706 1342 315 

1963 5915 12257 1576 436 

1964 5058 10344 1709 450 

1965 5775 14600 1633 993 

1966 6050 11840 3182 2312 

1967 6305 13895 2744 2335 

1968 5924 11228 2722 2332 

 

За 10 років з 1959 по 1968 р. у Київській області шлюби уклали 185 тис. 

390 осіб, з них 57 тис. 353 осіб у міських поселеннях і 128 тис. 37 осіб у 

сільській місцевості. Крім того, за цей період у Київській області кількість 

зареєстрованих осіб, які розлучилися, становила 28 тис. 459 осіб, у тому 

числі 17 тис. 880 осіб у міських поселеннях і 10 тис. 579 осіб у сільській 

місцевості (табл. 4.1.1). 

Негативно впливає на народжуваність зменшення кількості шлюбів і 

збільшення кількості розлучень. Протягом тривалого часу показник 

реєстрації шлюбів та розлучень практично не змінювався. Це видно з табл. 

4.1.2, де для порівняння наведені дані Київської області. 

Таблиця 4.1.2. 

Динаміка шлюбності та розлучень за 1969-1978 рр. по Київській області
1
. 

Роки Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

місто село місто село 

1969 6956 12215 3531 1004 

1970 6900 12173 2765 2106 

1971 7625 13726 2878 1950 

1972 6426 11035 2876 1990 

1973 7735 12367 3161 2118 

1974 7819 12217 4226 1426 

1975 8810 12941 4332 1503 

1976 6946 10795 5026 1332 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №55. 

Арк.1., Табл. 56. Арк.2. 
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1977 8512 12356 5100 1484 

1978 8672 11954 5313 1065 

 

За 10 років з 1969 по 1978 р. у Київській області кількість 

зареєстрованих шлюбів становить 198 тис. 180 осіб, з них 76 тис. 401 осіб у 

місті і 121 тис. 779 осіб у сільській місцевості. Проте за цей період у 

Київській області кількість зареєстрованих розлучень становить 55 тис. 186 

осіб, у тому числі 39 тис. 208 осіб міські жителі і 15 тис. 978 осіб сільське 

населення (табл. 4.1.2). 

Таблиця 4.1.3. 

Порівняльні дані щодо віку вступу в шлюб за статтю по Київській 

області
1
. 

Вік вступу в шлюб: 1960 рік 1970 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 4,7% 17,1% 3,5% 26,3% 

20-24 роки 54,2% 51,6% 51,1% 45,1% 

25-29 років 17,6% 9,4% 20,0% 8,3% 

30-34 роки 7,1% 6,0% 9,9% 7,8% 

35-39 років 3,0% 3,8% 2,9% 2,5% 

40-49 років 3,8% 4,4% 4,3% 3,0% 

50-59 років 3,9% 4,7% 4,0% 5,1% 

60 років і старші 5,7% 3,0% 4,3% 1,9% 

 

 За даними Головного управління статистики у Київській області, у 

1960 р. у віці до 20 років 4,7% чоловіків вступили у шлюб, тоді як у 1970 р. 

зареєстрували свій шлюб 3,5% чоловіків такого віку. У 1960 р. серед жінок 

того самого віку вступили у шлюб – 17,1%, а в 1970 р. помітно більше – 

26,3% осіб. Тобто збільшення середнього віку вступу у шлюб у чоловіків, 

зменшення у жінок. 

Серед вікових категорій найбільше вступають у шлюб чоловіки і жінки  

віком 20-24 роки. У 1960 р. серед чоловіків було 54,2% оформлених шлюбів і 

майже однаково – 51,1% у 1970 р. Що стосується жінок, то порівняно з 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №58. Арк.1. 
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чоловіками майже однаково – 51,6% осіб стали заміжніми жінками і дещо 

менше у 1970 р. – 45,1% осіб.  

У віковій групі 25-29 років більше вступали у шлюб чоловіки, ніж 

жінки. Як показано в таблиці, у 1960 р. у віковій групі 25-29 років 17,6% 

чоловіків вступили у шлюб, тоді як у 1970 р. майже однаково – 20,0% осіб. У 

1960 р. серед жінок  зазначеного віку в шлюб вступили 9,4% осіб, тоді як у 

1970 р. – 8,3% осіб. 

Порівняно з попередньою віковою групою у віці 30-34 роки у 60-70-х 

рр. значно менше вступали у шлюб як чоловіки, так і жінки. У 1960 році 

серед чоловіків – 7,1% оформили шлюб, тоді як в 1970 р. – 9,9% осіб. Щодо 

жінок, то у 1960 р. лише 6,0% осіб вийшли заміж, а в 1970 р. дещо більше – 

7,8% осіб. 

У віці 35-39 років у 1960 р. вступили в шлюб 3,0% чоловіків, тоді як в 

1970 р. майже однаково – 2,9% осіб. Серед жінок такого віку у 1960 р. 

вийшли заміж 3,8% осіб, а в у 1970 р. лише 2,5% осіб. У віковій категорії 40-

49 років порівняно з попередньою групою спостерігається однаковий 

відсоток осіб, які уклали шлюб. Серед чоловіків у 1960 р. було 3,8% осіб, які 

оформили шлюб, і 4,3% осіб у 1970 році. Що стосується жінок, то у 1960 р. 

4,4% осіб офіційно оформили свій шлюб і лише 3,0% у 1970 році. 

У Київській області в 1960 р. у віці 50-59 років 3,9% чоловіків вступили 

в шлюб, а в 1970 р. майже однаково – 4,0% осіб. Серед жінок відповідного 

віку 4,7% осіб вийшли заміж у 1960 році, тоді як у 1970 р. дещо більше – 

5,1% осіб. Слід зазначити, що у віці 60 років і старші майже вдвічі більше 

вступають у шлюб чоловіки, ніж жінки. У 1960 р. по області 5,7% чоловіків 

зареєстрували шлюб і 4,3% осіб у 1970 р. Серед жіночого населення відсоток 

вступу в шлюб значно менший: у 1960 р. 3,0% осіб вийшли заміж, тоді як у 

1970 р. ще менше – тільки 1,9% осіб (табл. 4.1.3). 

Таблиця 4.1.4. 
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Порівняльні дані щодо розлучуваності за віком розлучених осіб у 

Київській області
1
. 

Розлучення за віком 1960 рік 1970 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 

 

- 1,2% 0,1% 2,4% 

20-24 роки 12,8% 30,1% 8,8% 19,3% 

25-29 років 26,0% 21,5% 22,3% 20,3% 

30-34 роки 30,2% 24,9% 31,0% 25,6% 

35-39 років 15,1% 11,3% 12,2% 9,6% 

40-49 років 11,2% 8,3% 17,6% 17,0% 

50-59 років 3,7% 2,4% 5,6% 4,7% 

60 років і старші 1,0% 0,3% 2,4% 1,0% 

Вік не вказано - - - 0,1% 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області в 1960 

р. у віці до 20 років 1,2% жінок розірвали шлюб, тоді як у 1970 р. вдвічі 

більше – 2,4% осіб. Що стосується чоловіків, то у 1970 р. лише 0,1% 

чоловіків розірвали шлюб. У віковій групі 20-24 роки значно більше 

розлучаються жінки порівняно з чоловіками. У 1960 р. серед чоловіків 12,8% 

осіб припинили свій шлюб, тоді як у 1970 р. –  8,8% осіб. 

У віковій категорії 25-29 років спостерігається високий рівень 

розлучень серед чоловіків і жінок. У 1960 р. розлучилось 26,0% чоловіків, а в 

1970 р. помітно менше – 22,3% осіб. Що стосується жінок, то 1960 року 

розірвали шлюб 21,5%, тоді як у 1970 році майже однаково – 20,3% осіб. 

Найвищий рівень розлучуваності у 60-70-х рр. припадає на вікову 

групу 30-34 роки серед чоловіків. У 1960 р. серед чоловічого населення 

30,2% осіб розлучилось, а в 1970 р. трохи більше – 31,0%. Щодо жінок цього 

віку, рівень розлучень значно менший і в 1960 р. становив 24,9%, тоді як у 

1970 р. було 25,6% розірваних шлюбів. 

У віковій групі від 35 до 39 років у 1960 р. припинили шлюб 15,1% 

чоловіків, а в 1970 р. рівень розлучень скоротився до 12,2% осіб. Подібна 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №59. Арк.1. 
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ситуація спостерігається і серед жінок. За даними статистики, у 1960 р. – 

11,3% жінок розлучились у віці 35-39 років і лише 9,6% у 1970 р. 

У віковій категорії 40-49 років переважають розлучення серед 

чоловіків. У 1960 р. розірвали шлюб 11,2% осіб, а в 1970 ще більше – 17,6% 

чоловіків. Що стосується жінок, то у 1960 р. 8,3% осіб припинили шлюб, а в 

1970 р. вдвічі більше – 17,0% осіб.  

Серед вікових груп у віці 50-59 років по області рівень розлучень 

найнижчий. У 1960 р. офіційно розірвали шлюб 3,7% чоловіків, тоді як у 

1970 р. в півтора рази більше – 5,6% осіб. Жінки розлучались значно менше і 

в 1960 р. – 2,4% осіб припинили шлюб, а в 1970 р. вдвічі більше 4,7% осіб. У 

віці 60 років і старші 1,0% чоловіків розлучилось, тоді як у 1970 р. більше 

ніж удвічі – 2,4% осіб. Серед жіночого населення лише 0,3% осіб розірвали 

шлюб, а в 1970 році розлучуваність становила 1,0% осіб (табл. 4.1.4). 

Таблиця 4.1.5. 

Порівняльні дані щодо розлучень за тривалістю шлюбу по Київській 

області
1
. 

Розірвання шлюбу   

тривалістю 

1960 рік 1970 рік 

місто село місто село 

до 1 року 4,2% 3,6% 3,1% 3,4% 

1-2 роки 14,7% 20,6% 11,8% 14,4% 

3-4 роки  19,1% 18,2% 13,8% 16,8% 

5-9 років 32,4% 32,0% 29,4% 27,5% 

10-19 років 22,9% 20,7% 32,1% 28,4% 

20 років і більше 6,7% 4,9% 9,8% 9,5% 

Не вказано - - - - 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, у 

1960 р. у міських поселеннях 4,2% осіб розірвали шлюб тривалістю до 1 

року, тоді як у сільській місцевості дещо менше – 3,6% осіб. У міських 

поселеннях припинили шлюб тривалістю 1-2 роки 14,7% осіб, тоді як у 

сільській місцевості значно більше –  20,6% осіб. У місті офіційно розірвали 

шлюб  тривалістю 3-4 роки 19,1% осіб, а у сільській місцевості 18,2% осіб.  

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №60. Арк.1. 
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За даними статистики, найбільше розпалися шлюби тривалістю 5-9 

років. У 1960 р. у міських поселеннях припинили шлюб 32,4% осіб, а у 

сільській місцевості майже однаково – 32,0%. Що стосується шлюбів 

тривалістю 10-19 років, то у місті 22,9% осіб розірвали шлюб, а у сільській 

місцевості дещо менше – 20,9%. Розпадаються шлюби, в яких пара спільно 

понад 20 років, у місті – в 6,7% осіб, тоді як у сільській місцевості лише в 

4,9% осіб. 

За даними Головного управління статистики у Київській області, у 

1970 році в міських поселеннях 3,1% осіб розірвали шлюб тривалістю до 1 

року, тоді як у селах – 3,4% осіб. З міського населення шлюб тривалістю 1-2 

роки припинили 11,8% осіб, а у селі помітно більше 14,4% осіб. У місті 

розірвали шлюб тривалістю 3-4 роки 13,8% осіб, тоді як у сільській 

місцевості значно більше – 16,8% осіб. 

Щодо шлюбів тривалістю 5-9 років, то у місті 29,4% осіб припинили 

шлюб, а сільській місцевості – 27,5%. За даними 1970 р. найбільше розпалися 

шлюби, які проіснували 10-19 років. У міських поселеннях розірвали шлюб  

32,1% осіб, а у сільській місцевості трохи менше – 28,4% осіб. Щодо 

розірвання шлюбу, в якому пара прожила 20 років і більше, то у містах 

розлучилось  9,8% осіб, а у сільській місцевості – 9,5% осіб (табл. 4.1.5). 

Таблиця 4.1.6. 

Динаміка шлюбності та розлучень за 1979-1988 рр. по Київській області
1
. 

Роки  Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

місто село місто село 

1979 9402 12639 5084 1515 

1980 7672 9689 3204 2790 

1981 9058 10927 4533 2010 

1982 8973 10224 4891 1361 

1983 10342 11017 5056 1508 

1984 8554 8505 4842 1611 

1985 9963 8970 4963 1413 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №56. 

Арк.2., Табл. №57. Арк.1. 
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1986 9822 8359 4347 1345 

1987 10274 8772 4513 1338 

1988 9290 7206 4827 1430 

 

За 10 років з 1979 по 1988 р. у Київській області зареєстрували шлюб 

189 тис. 658 осіб, з них 93 тис. 350 осіб у місті і 96 тис. 308 осіб у сільській 

місцевості. У цей самий період у Київській області кількість зареєстрованих 

розлучень становить 62 тис. 258 осіб, у тому числі 46 тис. 260 осіб міського 

населення і 16 тис. 321 осіб – це сільські жителі (табл. 4.1.6). 

З 1980 по 1988 рік кількість розлучень в Україні щороку становила в 

середньому 184,4 тис. З 1989 року розлучуваність значно збільшилась і в 

1992 році набула максимального значення – 222,6 тис. Потрібно зазначити, 

що найвищий рівень розлучуваності склався на початок 90-х років, це було 

пов’язано з погіршення умов життя в державі
1
.  

Після розпаду Радянського Союзу і здобуття Україною незалежності 

зменшилась кількістю шлюбів, які були укладені після 1991 року. Це 

пояснюють переш за все економічною кризою, яка призвела до зростання 

кількості відкладених шлюбів.  

Таблиця 4.1.7. 

Динаміка шлюбності та розлучень за 1989-1998 рр. по Київській області
2
. 

Роки Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

місто село місто село 

1989 10270 7589 4931 1492 

1990 9974 7070 5001 1463 

1991 10808 7329 5412 1538 

1992 8753 5688 6309 1777 

1993 9983 6197 6279 1684 

1994 9327 5940 6067 1859 

1995 10594 6386 5690 1881 

1996 7603 4602 6308 1611 

                                                 
1  Прибиткова І. Україна в 90-х: демографічна ситуація // Наука і 

суспільство. – №1-2. – 1998. – C. 10-13. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №57. 

Арк.1., Табл. №61. Арк.1. 
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1997 8650 4943 5908 1620 

1998 7729 4444 5130 1817 

 

За 10 років з 1989 по 1998 р. у Київській області кількість 

зареєстрованих шлюбів становить 153 тис. 879 осіб, з них 93 тис. 691 осіб у 

місті і 60 тис. 188 осіб у сільській місцевості. Але в цей період кількість 

зареєстрованих розлучень складає 73 тис. 777 осіб, у тому числі 57 тис. у 

міських поселеннях і 16 тис. 742 осіб серед сільських жителів (табл. 4.1.7). 

У 1980-1990-х рр. число зареєстрованих розлучень в розрахунку на 

1000 осіб населення коливалося в межах 3,5-3,7. З 1991 року кількість 

розлучень в Україні максимально зросла, а в 1992 році вона становила 4,3%. 

З кожним роком показник розлучень знижується, склавши і в 1995, і в 1996 

році 3,8%, що відповідає розлучуваності 1983 року
1
.  

У 90-х рр. зменшилась кількість шлюбів, збільшилось число розлучень. 

Переважно розпадаються шлюби, які проіснували менше 5 років. Щорічно в 

результаті розлучень 150 тис. дітей залишаються без одного із батьків
2
. 

Ранні шлюби в Україні доволі рідкісне явище і їхня кількість суттєво 

зменшилась із 1970-х років. Кількість ранніх шлюбів в Україні поступово 

зменшується і характеризується незначними масштабами. Загалом ранні 

шлюби притаманні більше жінкам, ніж чоловікам.  

Таблиця 4.1.8. 

Порівняльні дані щодо віку вступу в шлюб за статтю в Київській 

області
3
. 

Вік вступу в шлюб 1980 рік 1990 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 4,9% 31,8% 5,9% 37,3% 

20-24 роки 56,8% 39,3% 55,7% 34,3% 

                                                 
1  Прибиткова І. Україна в 90-х рр.: демографічна ситуація // Наука і 

суспільство. – №1-2. – 1998. – C. 10-13. 
2  І. Савчук …І демографічне виживання // Політика і час. – №4. – 1994. – 

C. 18-22. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №58. Арк.1. 
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25-29 років 17,1% 10,7% 17,0% 10,5% 

30-34 роки 6,3% 4,8% 7,2% 5,8% 

35-39 років 3,1% 2,8% 4,2% 3,5% 

40-49 років 4,9% 4,4% 4,2% 3,8% 

50-59 років 3,4% 3,7% 2,9% 2,6% 

60 років і старші 3,5% 2,5% 2,9% 2,2% 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, в 1980 

р. у віці до 20 років 4,9% чоловіків вступили у шлюб, тоді як у 1990 р. дещо 

більше – 5,9% осіб. Що стосується жінок, то порівняно з 60-70 рр. вік вступу 

саме до 20 років зріс майже вдвічі. У 1980 р. вступили 31,8% жінок молодого 

віку, а 1990 році кількість осіб збільшилась до 37,3%.  

У віковій групі 20-24 роки порівняно з попередніми роками жінки 

стали менше вступати у шлюб, а рівень шлюбності у чоловіків залишився на 

одному рівні. У 1980 році 56,8% чоловіків зареєстрували шлюб, тоді як у 

1990 р. – 55,6% осіб. Жінки цього віку вступили в шлюб: у 1980 р. 39,3%  

осіб, а у 1990 р. ще менше – 34,3% осіб. 

У віці 25-29 років у 80-90-х рр. чоловіки й жінки вступали в шлюб 

майже однаково. У 1980 і 1990 р. зафіксовано на рівні 17% у чоловіків, тоді 

як у жінок майже 11%, що показано в таблиці. Значно менше почали 

вступати у шлюб у 30-34 роки. У 1980 р. зареєстровано 6,3% у чоловіків, а у 

1990 р. – 7,2% . Щодо жінок, то у 1980 р. – 4,8% вийшли заміж, тоді як у 1990 

р. – 5,8% осіб. 

У віковій категорії 35-39 років у 1980 р. серед чоловіків вступили в 

шлюб 3,1% осіб, а у 1990 р. – 4,2%. У жінок показник був помітно менший у 

1980 р. – 2,8% осіб, тоді як у 1990 р. збільшився до 3,5%. Подібна ситуація 

спостерігалася в осіб віком 40-49 років, у 1980 р. – 4,9% чоловіків 

зареєстрували шлюб, а у 1990 р. трохи менше – 4,2% осіб. У 1980 році 4,4% 

жінок вийшло заміж і 3,8% осіб у 1990 р. 

З віком кількість осіб, яка вступає у шлюб, зменшується. У віці 50-59 

років у 1980 році 3,4% чоловіків одружились і 2,9% осіб вступили у шлюб у 
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1990 р. Що стосується жінок, то у 1980 р. оформили шлюб 3,4% осіб, а у 1990 

р. ще менше – 2,9%. 

У 60 років і старші чоловіки й жінки продовжують вступити у шлюб. У 

1980 р. серед чоловіків таких осіб було 3,5%, а у 1990 р. – 2,9% осіб. Жінки 

теж не поступаються місцем і у 1980 р. 2,5% зареєстрували шлюб, а у 1990 

році – 2,2% (табл. 4.1.8). 

Таблиця 4.1.9. 

Порівняльні дані щодо розлучуваності за віком розлучених осіб по 

Київській області
1
. 

Розлучення за віком 1980 рік 1990 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 0,1% 2,1% 0,2% 3,0% 

20-24 роки 11,4% 21,3% 12,2% 20,1% 

25-29 років 23,2% 21,4% 24,6% 22,3% 

30-34 роки 19,7% 15,7% 18,4% 17,0% 

35-39 років 12,7% 10,8% 13,3% 12,8% 

40-49 років 21,0% 18,0% 17,3% 12,9% 

50-59 років 8,2% 8,5% 8,5% 7,3% 

60 років і старші 3,7% 2,2% 3,8% 2,7% 

Вік не вказано - - 1,7% 1,9% 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, у 1980 

р. у віці до 20 років 0,1% чоловіків розірвали шлюб, тоді як у 1970 р. – 0,2% 

осіб. Порівняно з чоловіками жінки розлучались частіше і відсоток розлучень 

був значно більший. У 1980 р. серед жінок 2,1% припинили шлюб, а у 1990 р. 

ще більше – 3,0% осіб. 

У віковій групі 20-24 роки чоловіки розлучаються дещо менше, ніж 

жінки. У 1980 р. розірвали шлюб 11,4% чоловіків і 12,2% осіб у 1990 році. 

Проте у 1980 р. майже вдвічі більше 21,3% жінок оформили розлучення і 

20,1% у 1990 році. 

За даними таблиці, найбільша кількість осіб розлучається у віці 25-29 

років. Так, у 1980 р. розірвали шлюб 23,2% чоловіків, тоді як у 1990 р. ще 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №59. Арк.1. 
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більше – 24,6% осіб. Щодо жінок цього віку, то 21,4% осіб припинили шлюб 

і майже однаково у 1990 р. – 22,3% осіб. 

У віковій категорії 30-34 роки помітно більше розлучалися чоловіки. З 

них 19,7% осіб припинили шлюб, тоді як у 1990 р. – 18,4% осіб. У жінок у 

1980 р. рівень розлучень був трохи менший – 15,7%, а у 1990 р. зріс до 17,0%. 

У віці 35-39 років однаково розлучаються як чоловіки, так і жінки. У 1980 р. 

серед чоловіків було зафіксовано 12,7%, тоді як у 1990 р. розірвали шлюб – 

13,3% осіб. Що стосується жінок, то у 1980 р. – 10,8% осіб розлучились, але у 

1990 р. ще дещо більше 12,8%. 

Досить високий рівень розлучень спостерігається серед осіб віком 40-49 

років. У 1980 р. розірвали шлюб 21,0% чоловіків, а у 1990 р. – 17,3% осіб. У 

1980 р. припинили шлюб 18,0% жінок, тоді як у 1990 р. – 12,9% осіб.  

У віковій групі 50-59 років у 1980 році розлучення зменшилась до 8,2% 

серед чоловіків, а 1990 р. вони становили 7,3%. У жінок розлучення у 1980 р. 

склали 8,5%, тоді як у 1990 р. – 7,3%. 

Порівняно з 60-70 рр. розлучення серед осіб пенсійного віку значно 

збільшились. У 1980 р. у віці 60 років і старші розлучились 3,7% чоловіки, а 

у 1990 р. – 3,8% осіб. Що стосується жінок, то у 1980 р. припинили шлюб 

2,2% осіб, а у 1990 р. ще більше 2,7%. Слід зазначити, що 1990 р. особи в акті 

про розлучення не вказали свій вік, тому серед чоловіків 1,7% осіб і 1,9% – у 

жінок (табл. 4.1.9). 

Таблиця 4.1.10. 

Порівняльні дані щодо розлучень за тривалістю шлюбу в Київській 

області
1
. 

 1980 рік 1990 рік 

місто село місто село 

Розірвання шлюбу: у 

тому числі до 1 року 

1,7% 1,6% 5,0% 2,5% 

1-2 роки 15,3% 20,4% 18,3% 16,1% 

3-4 роки  18,2% 23,9% 15,3% 17,7% 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №60. Арк.1. 
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5-9 років 23,6% 22,1% 24,9% 26,3% 

10-19 років 25,0% 19,9% 24,4% 23,1% 

20 років і більше 15,6% 11,8% 12,1% 14,3% 

Не вказано 0,6% 0,3% - - 

 

За даними Головного управління статистики в Київській області, у 1980 

р. у місті розірвали шлюб тривалістю до 1 року 1,7% осіб, тоді як у сільській 

місцевості майже однаково 1,6% осіб. У міських поселеннях припинили 

шлюб тривалістю від 1 до 2 років 15,3% осіб, а у сільській місцевості значно 

більше – 20,4% осіб. З міського населення області шлюб тривалістю 3-4 роки 

припинили 18,2%, тоді як сільське населення ще більше – 23,9% осіб. 

За матеріалами, 1980 р. найбільше розпалися по області шлюби 

тривалістю 5-9 років. У міських поселеннях офіційно зареєстрували 

розлучення – 23,6% осіб, тоді як у селах дещо менше – 22,1% осіб. Що 

стосується шлюбів, які проіснували 10-19 років, то у містах припинили шлюб 

25,0% осіб, а у сільській місцевості 19,9% осіб.  

Щодо шлюбів, які тривали понад 20 років, у міських поселеннях 

розлучилось 15,6% осіб, а селах помітно менше 11,8% осіб. За даними 

статистики, у місті 0,6% осіб не вказали тривалість розірваного шлюбу, тоді 

як у сільській місцевості – 0,3% осіб. Статистикою у 1980 році зафіксовані 

особи, які в акті про розлучення не вказали свій вік, у тому числі 0,6% осіб – 

міські жителі і 0,3% осіб – сільське населення. 

За даними Головного управління статистики у Київській області, в 1990 

р. у міських поселеннях розірвали шлюб, що тривав до 1 року, 5,0% осіб, тоді 

як у сільській місцевості вдвічі менше – 2,5% осіб. У міських поселеннях 

припинили шлюб тривалістю 1-2 роки 18,3% осіб, а у сільській місцевості 

дещо менше – 16,1% осіб. Шлюби тривалістю 3-4 роки у місті офіційно 

розірвали 15,3% осіб, тоді як у сільській місцевості дещо більше – 17,7% 

осіб. 

За даними статистики, найбільше розпалися в 1990 році шлюби 

тривалістю 5-9 років. У місті припинили шлюб 24,9% осіб, а у сільській 
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місцевості ще більше – 26,3% осіб. Щодо розірвання шлюбів тривалістю від 

10 до 19 років, то у містах – 24,4% осіб оформили розлучення, тоді як у селі 

23,1% осіб. Крім того, збільшились розлучення серед осіб, які спільно 

прожили у шлюбі понад 20 років. У міських поселеннях припинили шлюб 

12,1% осіб, а у сільській місцевості 14,3% осіб (табл. 4.1.10). 

Україна належить до країн з високим рівнем розлучуваності, а в 

останні роки вона посідала 4-те місце серед країн світу. У 2000 р. було 

зареєстровано 197,3 тис. розлучень (162,5 тис. у містах і 34,8 тис. у селах). 

Середня кількість розлучень на 1000 жителів збільшилась до 4,0. З 1999 р. 

цей показник становив – 3,5. Як правило, сільські жителі розлучаються 

значно рідше порівняно з міськими (вплив господарської функції та традиції 

непорушності шлюбу). Тільки в 4-х областях України – Дніпропетровській, 

Запорізькій, Одеській, Херсонській у 2000 р. порівняно з попередніми роками 

кількість розлучень зменшилась. В інших областях цей показник зростав і 

найвищий його рівень – 4,7 був зафіксований у Донецькій, Луганській, 

Харківській областях, які вважаються регіонами з традиційно високим рівнем 

розлучуваності
1
.  

Слід мати на увазі, що при розлученні припиняють шлюби не лише 

поточного, а й минулих років. У 2000 р. 54% розлучень припадало на шлюби, 

які проіснували до 10 р., а це саме ті пари, які мали народжувати і виховувати 

дітей. Водночас з’явилася сприятлива тенденція зменшення частки 

припинених шлюбів тривалістю 1-4 роки. Тому спостерігається тенденція 

відкладання вступу до шлюбу і народження дитини, що пов’язане із 

загальним падінням рівня життя. Статистика розлучень свідчить, що майже 

кожна друга сім’я розпадається (48%)
2
. 

Таблиця 4.1.11. 

                                                 
1  Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 

2000 року. – К., 2001. – С. 21-23. 
2  Так само. 
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Динаміка шлюбності та розлучень за 1999-2008 рр. по Київській області
1
. 

Роки Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

місто село місто село 

1999 8655 4980 5068 1836 

2000 6530 3642 5308 2035 

2001 7840 4137 4849 1796 

2002 8308 4285 5116 1875 

2003 10618 5106 5005 1889 

2004 7783 3526 4694 1835 

2005 9472 4066 5149 1993 

2006 10288 4665 5224 2265 

2007 12708 6335 4908 2285 

2008 9047 4632 4654 2322 

 

За 10 років з 1999 по 2008 р. у Київській області зареєстрували шлюб 

136 тис. 623 осіб, з них 91 тис. 249 осіб у місті і 45 тис. 374 осіб у сільській 

місцевості. Проте у цей період кількість осіб, що зареєстрували розлучення, 

складає 70 тис. 106 осіб, у тому числі 49 тис. 975 осіб серед міських жителів і 

20 тис. 131 осіб у сільській місцевості (табл. 4.1.11) 

В Україні збереглася тенденція до падіння шлюбності, яка виникла у 90-

ті рр. У 2000 р. було зареєстровано 274,5 тис. шлюбів на 1000 жителів  

України (194,4 тис. в містах і 80,1 тис. в селах). У 2000 р. на 1000 осіб 

припадало в середньому 5,5 шлюбу, що було менше ніж 1999 року – 6,9. 

Проте впливає і та обставина, що 2000 рік був високосним і шлюби 

відкладались. Незважаючи на загальну тенденцію зниження показників 

шлюбності по всій Україні, найбільше шлюбів було укладено в Чернівецькій 

області: на 1000 жителів 6,5, а найменше у Донецькій, Луганській, 

Чернігівській обл. – 5,0. Найбільш сприятливий вік для взяття шлюбу для 

жінок 20-24, а для чоловіків 25-29. У 2000 р. порівняно з 1989 р. для всіх 

поселень України показник віку зріс  від 23,9 р. до 25,3 у чоловіків і від 21,9 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №61. Арк.1. 
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до 22,8 у жінок
1
. За даними опитування населення Київщини, вік вступу в 

шлюб 20-23 роки для дівчат, а для хлопців 23-25. 

Таблиця 4.1.12. 

Динаміка шлюбності та розлучень за 2009-2013 рр. по Київській області
2
. 

Роки Кількість зареєстрованих 

шлюбів, тис. 

Кількість зареєстрованих 

розлучень, тис. 

місто село місто село 

2009 8786 4417 4029 1902 

2010 8593 4088 3594 1638 

2011 10687 5094 1887 755 

2012 8111 3610 1622 562 

2013 8762 4087 1354 545 

 

За 5 років з 2009 по 2013 р. у Київській області кількість зареєстрували 

шлюб 66 тис. 235 осіб, з них 44 тис. 939 осіб у місті і 21 тис. 296 осіб у 

сільській місцевості. Розлучення зареєстрували 17 тис. 888 осіб, у тому числі 

12 тис. 486 осіб міські жителі і 5 тис. 402 осіб сільське населення (4.1.12). 

Певні статистичні дані щодо репродуктивної і шлюбної поведінки 

української молоді на сучасному етапі вдалося отримати від Головного 

управління статистики у Київській області. Виявлено загальні тенденції 

поширення явища ранніх (або дитячих) шлюбів в українському суспільстві, 

зокрема в Київській області. Причина вступу у ранній шлюб серед молоді є 

незапланована вагітність дівчини. Ранні шлюби більше притаманні жінкам, 

ніж чоловікам. З кожним роком кількість ранніх шлюбів в українському 

суспільстві серед  населення Київщини невпинно зростає.  

Окрім того, реєструють шлюби особи, які не досягли 16-річного віку, 

тобто не отримали документ, який засвідчує їхню особу. Проте, у випадку 

недосягнення позивачами 16 річного віку дозвіл надається дуже рідко, навіть 

у ситуації з вагітністю. Мінімальний вік вступу у шлюб, як для хлопців, так і 

дівчат за законом України становить 18 років. Однак, суд може надати дозвіл 

                                                 
1  Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 

2000 року. – К., 2001. – С. 13-14. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №61. Арк.2. 
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особі віком 16 років і старше право на шлюб, якщо буде встановлено, що це 

відповідає її інтересам. Саме вагітність є найпоширенішою причиною 

отримання дозволу на шлюб, коли одному із подружжя ще не виповнилось 18 

років.  

Дані за 2010 р. від Головного управління статистики у Київській області 

свідчать про те, що у віковій групі 16-18 років кількість заміжніх жінок 

перевищує кількість одружених чоловіків. Ранній шлюб і материнство 

пов’язані із ранньою сексуальною поведінкою.  

Таблиця 4.1.13. 

Порівняльні дані щодо віку вступу в шлюб за статтю в Київській 

області
1
. 

Вік вступу в шлюб 2000 рік 2010 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 4,4% 24,4% 2,0% 11,3% 

20-24 роки 41,6% 37,5% 31,2% 41,2% 

25-29 років 23,1% 14,4% 31,0% 22,6% 

30-34 роки 9,4% 6,4% 14,5% 10,5% 

35-39 років 6,2% 4,3% 8,0% 4,9% 

40-49 років 7,4% 6,7% 6,9% 5,3% 

50-59 років 3,6% 3,3% 4,2% 3,1% 

60 років і старші 4,3% 3,0% 2,2% 1,1% 

 

За даними Головного управління статистики в Київській області, у 2000 

р. у віці до 20 років вступили у шлюб 4,4% чоловіків, тоді як у 2010 р. лише 

2,0% осіб офіційно зареєстрували свій шлюб. Щодо жінок, то у 2000 році 

24,4% осіб вийшли заміж, а у 2010 р. майже в два рази менше – 11,3%. У 

віковій категорії 20-24 роки більше вступали у шлюб чоловіки, ніж жінки. У 

2000 році серед населення 41,6% чоловіків оформили шлюб, тоді як у 2010 р. 

лише 31,2% осіб. Що стосується жінок, то у 2000 році 37,5% вийшли заміж, а 

у 2010 р. значно більше – 41,2% осіб. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №58. Арк.1. 
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У віковій групі 25-29 років реєстрували шлюб дещо менше осіб 

молодого віку. Серед чоловіків у 2000 р. вступили у шлюб 23,1% осіб, тоді як 

у 2010 р. помітно більше – 31,0%. Жінки цього віку вступали у шлюб у 2000 

р. значно менше – 14,4% осіб, тоді як у 2010 році майже двічі більше – 22,6% 

осіб. 

У віці 30-34 роки серед чоловіків у 2000 р. зареєстрували шлюб  лише 

9,4% осіб, а в 2010 році в півтора раза більше – 14,5% осіб. Тоді як кількість 

жінок вступила у шлюб у 2000 і 2010 році значно менша – 6,4% і 10,5% осіб. 

Хоча у віці 35-39 років у 2000 році 6,2% чоловіків вступили у шлюб, а в 2010 

р. цей показник становив 8,0% осіб. Щодо жінок, то у 2000 р. вийшли заміж 

4,3% осіб, тоді як у 2010 році – 4,9% осіб. 

У 2000 році у віці від 40 до 49 років серед чоловіків зареєстрували 

шлюб 7,4% осіб, а в 2010 р. помітно менше – 6,9% осіб. У жінок цей 

показник був майже однаковий з чоловіками. У 2000 році вступили у шлюб 

6,7%, тоді як у 2010 р. – 5,3% осіб.  

У віковій групі 50-59 років у 2000 р. серед чоловічого населення 

вступили у шлюб 3,6% осіб, а у 2010 році ще більше – 4,2% осіб. Щодо 

жінок, то у 2000 р. вийшли заміж 3,3% осіб, тоді як у 2010 р. майже однаково 

3,1% осіб. У віці 60 років і старші у 2000 р. зареєстрували шлюб 4,3% 

чоловіків, а за даними 2010 р. вдвічі менше. Серед жіночого населення 

найбільше вступили у шлюб у 2000 р. – 3,0% осіб, тоді як у 2010 р. лише 

1,1% (табл. 4.1.13). 

На запитання «Яке Ваше ставлення до громадянського (цивільного)  

шлюбу?», відповіли як чоловіки, так і жінки. За результатами опитування, 

сільські жителі Києво-Святошинського, Макарівського, Васильківського 

району Київської області мають досвід спільного проживання у цивільному 

шлюбі (без реєстрації стосунків у РАГСі). Переважно молодь схвалює 

цивільні (громадянські) шлюби, особливо особи чоловічої статі. Для них 

цивільний шлюб – це комфортне життя без ніяких обов’язків. Але не всі 
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особи жіночої статі позитивно ставляться до цивільного шлюбу, оскільки для 

дівчат це ризик завагітніти і стати матір’ю-одиначкою
1
.  

Більш старше покоління, а саме батьки молоді, у більшості випадків 

схвалюють цивільний шлюб, тому що потрібно багато коштів для організації  

весілля й існує великий ризик розлучення. Вони вважають, що краще хай 

молодь поживе разом, а вже потім одружуються. Щодо людей літнього віку, 

які виховувались при соціалізмі, то вони не схвалюють цивільний шлюб і 

вважають молодь безвідповідальною. 

На запитання «Яке Ваше ставлення до церковного шлюбу?» відповіли 

майже всі опитані особи. За даними опитування у церковний шлюб 

вступають тільки віруючі люди. Зараз стало традиційно серед віруючої 

молоді брати церковний шлюб, тобто вінчатися в церкві. Але є такі випадки, 

коли сімейні пари, проживши у зареєстрованому шлюбі 10, 20 років, беруть 

ще й церковний шлюб. Незважаючи на те, що більшість опитаних є 

християнами, церковному шлюбу не надають переваги. Респонденти літнього 

віку повідомляють, що за часів соціалізму церковний шлюб укладали тільки 

поодинокі сімейні пари і це не розголошувалось. Пари, які відвідують 

церкву, мають більш стабільний шлюб
2
.  

Таблиця 4.1.14. 

Порівняльні дані щодо розлучуваності за віком розлучених осіб у 

Київській області
3
. 

Розлучення за віком 2000 рік 2010 рік 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

до 20 років 0,1% 2,0% - 1,4% 

20-24 роки 7,4% 16,9% 5,2% 15,8% 

25-29 років 16,2% 19,4% 12,2% 19,9% 

30-34 роки 13,3% 14,0% 11,4% 13,9% 

35-39 років 11,1% 11,9% 8,4% 10,1% 

40-49 років 13,3% 14,7% 10,5% 11,9% 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №59. Арк.1. 
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50-59 років 6,0% 6,2% 4,8% 4,3% 

60 років і старші 4,7% 3,7% 1,9% 1,4% 

Вік не вказано 27,9% 11,2% 45,6% 21,3% 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, у віці 

до 20 років найбільше розлучались жінки. У 2000 р. припинили шлюб 2,0% 

жінок, тоді як у 2010 р. дещо менше – 1,4% осіб. Серед чоловіків у 2000 р. 

статистика зафіксувала 0,1% розлучень. У віковій групі 20-24 роки 

розлучуваність зростає, зокрема у жінок. У 2000 р. розірвали шлюб 7,4% 

чоловіків, а у 2010 р. помітно менше – 5,2% осіб. Щодо жінок, то у 2000 році 

припинили шлюб 16,9% осіб, тоді як у 2010 р. трохи менше – 15,8%. 

У віці 25-29 років розірвали шлюб 16,2% чоловіків, а в 2010 р. дещо 

менше – 12,2% осіб. Жінки цього віку розлучились майже однаково, що у 

2000 р. – 19,4%, що у 2010 р. – 19,9% осіб. У віковій категорії 30-34 років 

розлучались майже порівну як чоловіки, так і жінки. У 2000 р. припинили 

шлюб 13,3% чоловіків, тоді як у 2010 трохи менше – 11,4% осіб. Що 

стосується жінок, то у 2000 р. розірвали шлюб 14,0%, а в 2010 р. – 13,9% 

осіб. 

У віковій категорії розлучених осіб віком 35-39 років розірвали шлюб 

11,1% чоловіків у 2000 році, тоді як у 2010 р. помітно менше – 8,4% осіб. 

Жінки цього віку у 2000 р. припинили шлюб 11,9%, а у 2010 році 10,1% осіб. 

У віковій групі 40-49 років у 2000 р. офіційно розлучились 13,3% чоловіків  і 

10,5% осіб у 2010 році. Порівняно з чоловіками у жінок цього віку відсоток 

розлучень був дещо вищий. У 2000 р. розірвали шлюб 14,7% осіб, тоді як у 

2010 р. трохи менше – 11,9%. 

Особи старшого віку 50-59 років розлучались менше порівняно з 

попередньою групою. У 2000 р. серед чоловіків 6,0% припинили свій шлюб, 

а в 2010 р. лише 4,8% осіб. Серед жінок зазначеного віку у 2000 р. розірвали 

шлюб 6,2%, тоді як у 2010 р. 4,3% осіб. У віці 60 років і старші розірвали 

шлюб 4,7% чоловіків, тоді як у 2010 р. тільки 1,9% осіб. Необхідно 

відзначити, що статистика зафіксували осіб, які в акті про розлучення не 
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вказали свій вік. Серед чоловіків у 2000 році – 27,9% осіб, тоді як у 2010 році 

ще більше – 45,6% осіб. Щодо жінок, то у 2000 р. 11,2% осіб вік не вказали, 

тоді як у 2010 р. вдвічі більше – 21,3% осіб (табл. 4.1.14). 

На запитання «Як Ви ставитеся до розлучення?» висловили свою думку 

всі респонденти. Розлучення в українському суспільстві почало вважатися 

цілком нормальним явищем. Через високий рівень розлучень молодь не 

поспішає оформлювати свої стосунки, живучи в цивільному шлюбі. У 

розлучених чоловіків більше шансів одружитися вдруге, ніж у жінок, 

особливо, якщо розлучена жінка має одну дитину або декілька дітей. Люди 

старшого віку не схвалюють розлучення сімейних пар, у яких є діти
1
. 

Таблиця 4.1.15. 

Порівняльні дані щодо розлучень з урахуванням тривалості шлюбу в 

Київській області
2
. 

Розірвання шлюбу 2000 рік 2010 рік 

місто село місто село 

до 1 року 4,3% 4,3% 3,9% 2,9% 

1-2 роки 12,4% 12,8% 19,0% 17,5% 

3-4 роки  13,9% 14,3% 15,0% 15,0% 

5-9 років 25,8% 29,1% 24,9% 23,7% 

10-19 років 27,9% 27,4% 24,2% 25,3% 

20 років і більше 15,7% 12,1% 13,0% 15,6% 

Не вказано - - - - 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області,  у 2000 

р. в місті та у сільській місцевості розірвали шлюб, який тривав до 1 року, 

4,3% осіб. У міських поселеннях шлюб тривалістю 1-2 роки припинили 

12,4% осіб, тоді як у сільській місцевості 12,8% осіб. У місті шлюб 

тривалістю 3-4 роки офіційно розірвали 13,9% осіб, а в сільській місцевості 

14,3% осіб. 

Що стосується розірвання шлюбу тривалістю 5-9 років, то у місті 25,8% 

розлучилось, тоді як у сільській місцевості 29,1% осіб. Найбільше розпалось 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №60. Арк.1. 
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по області шлюбів, які проіснували 15-19 років. У міських поселеннях 

припинили такий шлюб 27,9% осіб, а в сільській місцевості 27,4% осіб. 

Потрібно зазначити, що у 2000 році зріс відсоток розірвання шлюбу, який 

тривав понад 20 років. У місті 15,7% осіб розірвали такий шлюб, тоді як у 

сільській місцевості порівняно менше – 12,1% осіб. 

За даними Головного управління статистики у Київській області, у 2010 

р. у міських поселеннях розірвали шлюб, який тривав до 1 року, 3,9% осіб, а 

в сільській місцевості лише 2,9% осіб. З міського населення шлюб 

тривалістю 1-2 роки припинили 19,0% осіб, тоді як у сільській місцевості 

17,5% осіб. Шлюб тривалістю 3-4 роки по області офіційно розірвали 15,0% 

осіб, як серед міського, так і серед сільського населення.  

Щодо розірвання шлюбу тривалістю 5-9 років, то у місті його 

припинили 24,9% осіб, а в сільській місцевості 23,7% осіб. Найбільше по 

області відбулось розлучень у осіб, які офіційно прожили у зареєстрованому 

шлюбі 10-19 років. У міських поселеннях припинили такий шлюб 24,2% осіб, 

тоді як у селі 25,3% осіб. За матеріалами статистики, у 2010 році шлюби, що 

проіснували 20 років і більше, у місті припинили 13,0% осіб, а у сільській 

місцевості помітно більше – 15,6% осіб (табл. 4.1.15). 

В Україні кількість зареєстрованих шлюбів постійно зменшується. 

Водночас за останні роки в Київській області спостерігається незначне 

скорочення кількості зареєстрованих розлучень.  

Отже, аналізуючи динаміку шлюбності та розлучень, необхідно 

відзначити, що майже однакова кількість шлюбів реєструється як в селі, так і 

в місті. Але шлюби в селах більш міцні, тоді як у містах майже половина, а 

іноді, зважаючи на рік, то й більш як половина шлюбів розпадаються. У 

селах тільки третина шлюбів не витримує перевірки часом. У Київській 

області спостерігається тенденція до збільшення кількості ранніх шлюбів. 

Тут також високі показники розлучень.  
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4.2 Репродуктивна поведінка населення  

 

 

 

Зниження народжуваності та депопуляція більшості регіонів держави, 

підвищення рівня смертності населення та його активне старіння свідчить 

про демографічну кризу. Головна ознака її в тому, що в Україні відбувається 

не тільки кількісне зменшення народу, але й значне погіршення його 

здоров’я та інтелектуального розвитку.  

Глибока соціально-економічна криза в Україні, яка відбулася після 

розпаду Радянського Союзу, негативно позначилася на добробуті всього 

населення. В особливо важкому становищі, крім пенсіонерів та інвалідів, 

опиналася також молодь, зокрема молода сім’я.  

Труднощі переходу до нових соціально-економічних відносин зумовили 

економічну і демографічну кризу в Україні. В цей час спостерігається 

зменшення народжуваності дітей, простежується тенденція до збільшення 

бездітних сімей. За такої ситуації не забезпечується навіть просте 

відтворення населення. Як наслідок цих причин, починаючи з 1991 року, 

відбувається депопуляція. Потрібно зазначити, що такої ситуації, яка 

склалася в Україні, не було за весь повоєнний період. 

Особливості відтворення населення Київської області можна 

простежити за даними таблиці. Величина коефіцієнта народжуваності 

залежить від багатьох чинників. Окремо слід виділити показники шлюбності 

та розлучень, питання формування сім’ї.  

Таблиця 4.2.1. 

Динаміка природного руху населення за 1959-1968 рр. по Київській 

області
1
. 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природній приріст 

або скорочення 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №62. Арк.1. 
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місто село місто село місто село 

1959 8505 23693 2927 10004 5578 13689 

1960 9288 23679 2939 9527 6349 14151 

1961 9570 22598 3240 9836 6330 12762 

1962 10064 22152 3519 10710 6545 11442 

1963 10010 21531 3586 10643 6424 10888 

1964 9393 19259 3453 9923 5940 9336 

1965 9148 17527 3837 11325 5311 6202 

1966 9791 18333 3987 11065 5804 7268 

1967 9737 17984 4298 11875 5439 6109 

1968 10188 16921 4514 12026 5674 4895 

 

За 10 років з 1959 по 1968 р. у Київській області кількість народжених 

осіб становить 299 тис. 371 осіб, з них 95 тис. 694 осіб у місті і 203 тис. 677 

осіб у сільській місцевості. Крім того, у цей період кількість померлих осіб 

зафіксовано як 143 тис. 234 осіб, у тому числі 36 тис. 300 осіб міські жителі і 

106 тис. 934 осіб сільське населення. Природній приріст по області становив 

156 тис. 136 осіб, з них 59 тис. 394 осіб у міських поселеннях і 96 тис. 742 

осіб у сільській місцевості (табл. 4.2.1). 

Таблиця 4.2.2. 

Динаміка природного руху населення за 1969-78 рр. по Київській 

області
1
. 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст 

або скорочення 

місто село місто село місто село 

1969 10085 16201 4765 12648 5320 3553 

1970 11449 16689 5095 13374 6354 3315 

1971 11811 16763 5186 13046 6625 3717 

1972 12701 5282 7419 13349 7419 3037 

1973 13197 6137 7060 12566 7060 2700 

1974 13392 6140 7252 13430 7252 1788 

1975 14162 6452 7710 14365 7710 729 

1976 14664 6546 8118 14321 8118 82 

1977 13627 6586 7041 15310 7041 -1216 

1978 14211 7253 6958 15159 6958 -1348 

 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №63. Арк.2. 
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За 10 років з 1969 по 1978 р. у Київській області кількість народжених 

осіб становить 223 тис. 348 осіб, з них 129 тис. 299 осіб у місті і 94 тис. 49 

осіб у сільській місцевості. Водночас кількість померлих осіб зафіксовано як 

204 тис. 172 осіб, у тому числі 66 тис. 604 осіб міське населення і 137 тис. 568 

осіб сільські жителі. Природній приріст по області складає 88 тис. 778 осіб, з 

них 69 тис. 857 осіб у місті і 18 тис. 921 осіб у сільській місцевості. 

Необхідно відзначити, що з 1977-1978 рр. у сільській місцевості відбулось 

скорочення кількості населення на 2 тис. 564 осіб (табл. 4.2.2). 

Таблиця 4.2.3. 

Порівняльні дані щодо кількісного складу сімей у Київській області за 

даними переписів 1959, 1970, 1979 рр.
1
. 

 

Роки 

 

Кількісна характеристика сімей, у тому числі у % 

 

з 2-х осіб з 3-х осіб з 4-х осіб з 5-х осіб з 6-х осіб з 7-х осіб 

1959 29,9% 26,0% 21,9% 12,9% 6,0% 3,3% 

1970 30,4% 25,2% 22,5% 12,8% 4,5% 1,6% 

1979 337% 26,6% 24,5% 10,1% 3,5% 1,6% 

  

За переписами Головного управління статистики у Київській області,  

1959-1979 рр. збільшилась кількість сімей за рахунок зростання кількості 

населення по області. Всього у сім’ях у 1959 р. було 440 тис. 597 осіб, у 1970 

р. майже так само – 449 тис. 567 осіб, а у 1979 р. помітно більше – 514 тис. 

807 осіб. Водночас з кожним переписом населення з 1959 по 1979 рр. 

зростала кількість самотніх осіб. За матеріалами 1959 р., кількість одиноких 

людей становить 75 тис. 425 осіб, у 1970 р. майже вдвічі більше – 146 тис. 

850 осіб, а у 1979 р. ще більше – 166 тис. 535 осіб. 

У 1959 році кількість сімей з двох, трьох, чотирьох осіб становить 67,9% 

осіб, а в 1970 р. значно більше – 81,4% осіб, тоді як у 1979 році ще більше – 

84,8% осіб. Крім того, кількість сімей на Київщині  з 5 чол. залишились на 

одному рівні, лише у 1979 році дещо зменшилась  – 10,1% осіб.  

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №64. Арк.1. 
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Що стосується сімей з 6 чоловік, то за даними 1959 р., їхня кількість 

складає 6,0%, а за переписом 1979 року майже вдвічі менше – 3,5% осіб. 

Подібна ситуація спостерігається серед сімей з кількістю 7 чоловік. У 1959 

році вони становлять 3,3% осіб, тоді як за матеріалами перепису 1979 року 

тільки 1,6%. Слід зазначити, що по області середній склад сім’ї за переписом 

1959 р. був 3,5% осіб, у 1970 р. – 3,4% осіб, у 1979 р. – 3,3% осіб (табл. 4.2.3). 

Таблиця 4.2.4. 

Порівняльні дані щодо порядку народження дітей у Київській області
1
. 

Роки 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Всього: 

в тому числі 

100 100 100 100 100 100 

перша дитина 46,7% 51,2% 53% 51,5% 58,7% 52,8% 

друга дитина 30,4% 31,4% 35,7% 37,1% 31,3% 36,1% 

третя дитина 13,2% 11,9% 7,7% 7,7% 6,5% 7,7% 

четверта 

дитина 

5,1% 3,3% 1,8% 2% 1,9% 1,9% 

п’ята дитина 2,3% 1,2% 1% 0,9% 0,8% 0,8% 

шоста дитина і 

більше 

2,3% 1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 

 

За даними таблиці, у 1960 р. першу дитину народили 46,7% жінок, а 

другу дитину – 30,4% осіб. Що стосується третьої, четвертої, п’ятої, шостої 

дитини, то спостерігається саме цього року найбільший відсоток народжень 

порівняно з 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 рр. Починаючи з 1980 року, 

зменшується майже удвічі відсоток дітей, за порядком народження третіх, 

четвертих, п’ятих, шостих і більше. Аналіз даних таблиці доводить, що 

збільшився відсоток дітей, народжених першими за порядком народження.  

Необхідно зазначити, що найнижча народжуваність спостерігалася саме 

у 2000 році, але цього року був найвищий відсоток дітей, народжених 

першими – 58,7%, другими – 31,3% і тільки 10% – це народжені третіми, 

четвертими, п’ятими, шостими і більше у своїх сім’ях. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №65. Арк.1. 
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Аналіз даних з 1960 по 2010 рік показав, що більше половини 

народжених дітей за порядком народження – це перша дитина, більше 

третини народжених дітей – це друга дитина, а третя, четверта, п’ята, шоста і 

більше дітей становили у 1960 р. – 22,9%, у 1970 р. – 17,4%, у 1980 р. – 

11,3%, у 1990 р. – 11,4%, у 2000 р. – 10,0%, у 2010 р. – 11,1%. Отже, по 

Київській області знизився відсоток багатодітних сімей (табл. 4.2.4). 

В Україні негативні тенденції народжуваності та смертності призвели до 

погіршення показників природного приросту населення. У 1970 р. він 

становив понад 300 тис. чоловік і спостерігався як у містах, так і в сільській 

місцевості, то в 1991 цей показник став негативним і становив 39 тис. 

чоловік.  Слід зазначити, що у 1992 році  показник складав вже 97 тис. осіб, 

що було пов’язано як із зростанням кількості померлих на 4%, так і зі 

зменшенням кількості народжених на 4,6%
1
.  

Таблиця 4.2.5. 

Порівняльні дані щодо розподілу народжень за віком матері у Київській 

області
2
. 

Народження за віком 

матері 

1960 рік 1970 рік 

до 20 років 5,2% 9,0% 

20-24 роки 40,8% 37,6% 

25-29 років 20,8% 22,6% 

30-34 роки 21,2% 23,7% 

35-39 років  9,8% 5,0% 

40-44 роки  2,0% 1,9% 

45-49 років 0,2% 0,2% 

50-54 роки - - 

55 років  - - 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, за 

віком матері до 20 років у 1960 р. народились 5,2% дітей, тоді як у 1970 р. 

значно більше – 9,0%. В такому молодому віці ще не всі жінки прагнуть 

                                                 
1  Пирожков С., Лакіза-Сачук Н. Чи буде син, Чи буде мати? // Віче. - 

№6.(15). – 1993. - С. 41. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №66. Арк.1. 
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стати матерями. Найбільший відсоток народжень у віковій групі 20-24 роки: 

у 1960 р. тут народилось 40,8% дітей, а у 1970 р. дещо менше – 37,6%. За 

віком матері 25-29 років у 1960 р. кількість народжених склала 20,8% дітей, 

тоді як у 1970 р. трохи більше 22,6% осіб. 

У віковій категорії 30-34 роки по області у 1960 р. народилось 21,2% 

дітей, а в 1970 р. помітно більше – 23,7%. У матерів віку 35-39 років кількість 

народжених зменшилась більше ніж удвічі: у 1960 р. народилось 9,8% дітей, 

тоді як у 1970 р. лише 5,0% осіб. У віковій групі 40-44 років у 1960 р. лише 

2,0% жінок народили дітей, а в 1970 р. майже так само – 1,9% осіб. Крім того,  

у віці 45-49 років по області 1960 і 1970 року народили 0,2% дітей (табл. 

4.2.5). 

На початку 1979 р. в сільській місцевості Української РСР  кількість 

померлих вперше перевищила кількість народжених. З цього часу 

розпочалася депопуляція українського села. Жінка в Україні народжує в 

середньому лише 2 дитини. Якщо в 1991 році кількість народжених дітей 

становила 95,6% порівнюючи з 1990 роком, то в 1992 році порівняно з 1991 

роком 93,3%
1
.  

Таблиця 4.2.6. 

Динаміка природного руху населення за 1979-1988 рр. по Київській 

області
2
. 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст 

або скорочення 

місто село місто село місто село 

1979 14533 13922 7549 15431 6984 -1509 

1980 15068 13530 7753 15812 7315 -2282 

1981 14922 12699 7918 15844 7004 -3145 

1982 15546 13103 7957 15102 7589 -1999 

1983 17457 13496 8226 15999 9231 -2503 

1984 17676 13330 8367 17201 8909 -3871 

                                                 
1  Пирожков С., Н. Лакіза-Сачук Чи буде син, чи буде мати? // Віче. - №6 

(15). – 1993. –  С. 41. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №63. Арк.2, 

Табл. №67. Арк.1. 
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1985 16581 12505 8868 16811 7713 -4306 

1986 16762 12796 7995 14705 8767 -1908 

1987 14268 11530 8509 15112 5759 -3582 

1988 17058 12191 8595 14978 8463 -2787 

 

За 10 років з 1979 по 1988 р. у Київській області кількість народжених 

осіб становить 288 тис. 973 осіб, з них 159 тис. 871 осіб у місті і 129 тис. 102 

осіб у сільській місцевості. Проте кількість померлих осіб зафіксовано як 238 

тис. 732 осіб, у тому числі 81 тис. 737 осіб міські жителі і 156 тис. 995 осіб 

сільське населення. Природній приріст по області складає лише у місті на 77 

тис. 734 осіб, а у сільській місцевості відбувається скорочення кількості 

населення на 27 тис. 892 осіб (табл. 4.2.6). 

Певний вплив на відтворення населення має екологічна ситуація, яка 

особливо загострилася після катастрофи на ЧАЕС. Майже всі регіони 

держави зазнали впливу радіоактивного забруднення, що підтверджується 

різким зростанням смертності після 1986 року. Найвища вона серед осіб 

старших вікових груп. Зросла смертність серед чоловіків віком понад 40 

років, а серед жінок – понад 50 років.  

Головне управління статистики у Київської області зафіксувало дані з 

1979 по 1993 рік щодо кількості народжених, померлих осіб за 

національністю. Варто проаналізувати надані дані.  

Таблиця 4.2.7. 

Розподіл народжених осіб за національністю за 1979-1993 рр. у Київській 

області
1
. 

Роки Всього Кількість народжених, з них 

українці росіяни білоруси інші 

національності 

1979 28455 24648 2948 304 555 

1982 28649 24605 2904 336 804 

1983 30953 26886 3112 336 619 

1984 31006 27102 3092 333 479 

1985 29086 25100 2892 318 776 

1986 29559 26126 2712 271 450 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №68. Арк.1.  
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1987 25798 22265 2885 241 407 

1988 29249 25937 2676 202 434 

1989 26173 23116 2428 221 408 

1990 23937 21159 2196 177 405 

1991 22653 20141 1999 140 373 

1992 21538 19188 1814 167 342 

1993 20393 18311 1678 114 283 

 

У Київській області у 1979 році народилось 28 тис. 455 осіб, у тому 

числі 24 тис. 648 осіб – українці, 2 тис. 948 осіб – росіяни, 304 особи – 

білоруси і 555 осіб інших національностей. У 1982 р. по області народилось 

28 тис. 649 осіб, у тому числі 24 тис. 605 осіб – українці, 2 тис. 904 особи – 

росіяни, 336 осіб – білоруси і 804 особи інших національностей. 

Найбільша кількість народжених осіб була у 1984 році і становила 31 

тис. 6 осіб, у тому числі 27 тис. 102 осіб – українці, 3 тис. 92 осіб – росіяни, 

333 осіб – білоруси і 479 осіб інших національностей. Слід зазначити, що 

після Чорнобильської трагедії кількість народжених осіб помітно 

скоротилась. У 1987 р. народилось лише 25 тис. осіб, у тому числі 22 тис. 265 

осіб – українці,  2 тис. 885 осіб – росіяни, 241 осіб – білоруси, 407 осіб – інші 

національності. 

За даними таблиці кількість народжених осіб почала скорочуватись з 

початку 1990-х рр. У 1990 р. у Київській області народилось лише 23 тис. 937 

осіб, у тому числі 21 тис. 159 осіб – українці, 2 тис. 196 осіб – росіяни, 177 

осіб – білоруси, 405 осіб – інші національності. У 1993 р. всього народилось 

20 тис. 393 осіб, у тому числі 18 тис. 311 осіб – українці, 1 тис. 678 осіб – 

росіяни, 114 осіб – білоруси і 283 осіб – інші національності (табл. 4.2.7). 

Таблиця 4.2.8. 

Розподіл померлих осіб за національністю за 1979-1993 рр. в Київській 

області
1
. 

Роки Всього Кількість померлих, з них 

українці росіяни білоруси  інші 

національності 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №69. Арк.2 



 

 

 

177 

 

 

 

1979 22980 20777 1166 104 933 

1982 23059 21171 1280 110 498 

1983 24225 22321 1305 119 480 

1984 25568 23551 1361 113 543 

1985 25679 23663 1435 128 453 

1986 22700 20833 1333 125 409 

1987 23621 21712 1397 121 391 

1988 23573 21631 1410 120 412 

1989 23783 21743 1542 126 372 

1990 25407 23118 1653 154 482 

1991 27419 24989 1788 151 491 

1992 28083 25506 1916 156 505 

1993 30211 27316 2176 176 430 

 

У Київській області у 1979 році 22 тис. 980 осіб, у тому числі 20 тис. 

777 осіб – українці, 1 тис. 166 осіб – росіяни,  104 особи – білоруси, 933 

особи – інші національності. У 1982 р. по області померло 23 тис. 59 осіб, у 

тому числі 21 тис. 171 особа – українці, 1 тис. 280 осіб – росіяни, 110 осіб – 

білоруси, 498 осіб – інші національності.  

Цікаво, що 1986 року померла найменша кількість осіб – 22 тис. 700, у 

тому числі 20 тис. 833 осіб – українці, 1 тис. 333 особи – росіяни, 125 осіб – 

білоруси, 409 осіб мали інші національності. Крім того, по області з початку 

1990-х рр. почала зростати смертність населення, яка становила в 1991 році 

27 тис. 419 осіб, у  тому числі 24 тис. 989 осіб – українці, 1 тис. 788 осіб – 

росіяни, 151 осіб – білоруси, 491 осіб – інші національності. Найбільша 

кількість померлих осіб зафіксована у 1993 р. і складає 30 тис. 211 осіб, у 

тому числі 27 тис. 316 осіб – українці, 2 тис. 176 осіб – росіяни, 176 осіб – 

білоруси і 430 осіб – інші національності (табл. 4.2.8). 

Слід зазначити, що сьогодні в Україні до зон радіоактивного 

забруднення віднесено 2 тис. 293 тис. населених пунктів у 74 районах 12 

областях в яких  проживає 2,2 млн. людей
1
.  

                                                 
1  Парламентські слухання на тему: «Сучасний стан та актуальні 

завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи». – К.: 

Парламентське вид-во, 2011. – С. 45. 



 

 

 

178 

 

 

 

Серед багатьох факторів, що негативно вплинули на здоров’я людей в 

умовах соціально-економічної кризи в суспільстві, у Київській області 

продовжує діяти  чорнобильський фактор. Чорнобильська катастрофа значно 

вплинула на здоров’я населення не лише внаслідок радіації, але й у 

результаті психологічних стресів, вимушеної міграції, зміни умов і способу 

життя людей.  

Київська область вважається 4-ю зоною радіоактивного забруднення 

території. По області нараховується 19 районів, що радіоактивно забруднені: 

Білоцерківський (м. Біла Церква, м. Узин і 21 село), Богуславський район (м. 

Богуслав і 33 села), Бородянський (смт. Бабинці, Бородянка, Клавдієво-

Тарасове, Немішаєве, Пісківка і 41 село), Броварський (5 сіл), 

Васильківський (9 сіл), Вишгородський (м. Вишгород, смт. Димер і 55 сіл), 

Іванківський (смт. Іванків і 80 сіл), Кагарлицький (м. Кагарлик і 28 сіл), 

Києво-Святошинський (м. Ірпінь, м. Боярка, смт. Буча, Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське і 8 сіл), Макарівський (смт. Макарів і 43 села), Миронівський 

(м. Миронівка і 18 сіл), ОСП Славутич (м. Славутич), Обухівський (смт. 

Козин і 19 сіл), Поліський (31 село), Рокитнянський (смт. Ромашки і 16 сіл), 

Сквирський (3 села), Ставищенський (смт. Ставище і 6 сіл), Таращанський 

(м. Тараща і 17 сіл), Фастівський (м. Фастів і 9 сіл).  

Таблиця 4.2.9. 

Порівняльні дані щодо евакуйованих жителів з Чорнобильського району 

у 1986 року в Макарівський район Київської області
1
. 

Населений 

пункт 

Кількість прибулих Кількість вибулих 

осіб сімей осіб сімей 

Макарів 946 361 420 76 

Фасова 518 303 12 11 

Гавронщина 207 18 28 9 

Наливайківка 978 420 62 40 

Плахтянка 325 96 92 20 

Нижиловичі 183 99 40 27 

Копилів 1452 703 273 79 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №70. Арк.1. 
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Колонщина 576 266 85 23 

Андріївка 1316 513 327 83 

Королівка 652 285 49 24 

Липівка 924 421 180 69 

  

У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС було розміщено 

евакуйоване населення у таких селах: Фасова, Гавронщина, Наливайківка, 

Плахтянка, Нижиловичі, Копилів, Колонщина, Андріївка, Королівка, Липівка  

Макарівського району. Цікаво відзначити, що один з перших районів 

Київської області був саме Макарівський, куди переселяли осіб з 

Чорнобильського району.  

Приймати населення сільські ради Макарівського району розпочали з 4 

травня 1986 року. При розміщенні було враховано місце роботи працюючих 

та їхній вік. Вчителі приймались на роботу до школи, депутати до сільської 

ради, механізатори в тракторний парк, а фермери йшли працювати в колгосп. 

Станом на 17 травня 1986 р. 200 осіб працює у сільському господарстві.  

У 1986 році з Чорнобильського району в Макарівський район Київської 

прибуло 8 тис. 77 осіб евакуйованих, з них 3 тис. 485 сімей. Багатьох  

прибулих жителів влаштовували умови проживання, місце роботи і тому 

залишились на постійне проживання не всі переселенці. Деякі з них виїхали в 

інші населені пункти області або до родичів. Виїхало прибулих  з 

чорнобильської зони 1 тис. 568 осіб, у тому числі 461 сім’я.  

Усі евакуйовані особи отримали матеріальну допомогу у розмірі 200 

карб. на кожного члена родини, а також грошову допомогу від Червоного 

Хреста у сумі 50 карб. отримала кожна особа. Загалом, евакуйовані особи  з 

24 сіл, які проживали у Чорнобильському районі, були переселені у 16 

населених пунктів Макарівського району. 

Районним відділом народної освіти була проведена значна робота по 

прийому і влаштуванню дітей з Чорнобильського району та м. Прип’яті у 

школи, дитячі дошкільні заклади Макарівського району. З 4 по 8 травня 1986 

року було влаштовано на навчання 565 дітей. Крім того, всіх дітей було 
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забезпечено необхідними підручниками, зошитами, канцтоварами і 

необхідним одягом, а також дво або триразовим харчуванням у шкільній 

їдальні. Всім бажаючим сім’ям була надана допомога у влаштуванні дітей 

дошкільного віку в дитячі дошкільні заклади. За період з 4 по 8 травня було 

прийнято 163 дітей в дитячі садки району. 

Слід зазначити, що за цей час до району прибуло 105 вчителів і 

вихователів з Чорнобильського району. Їм була надана допомога у 

працевлаштуванні і забезпечені житлом. За відповідний період відбулось 

оздоровлення 565 дітей не лише Чорнобильського району, м. Прип’ять, а 

також усіх 4 тис. 518 учнів Макарівського району. В кожному селі району 

організовуються вечори для відпочинку, виступи учасників художньої 

самодіяльності (табл. 4.2.9). 

Опитані респонденти оцінюють умови життя за місцем теперішнього 

проживання як середні. Як свідчать дані опитування, молоді люди Києво-

Святошинського, Макарівського, Васильківського районів Київської області  

похмуро оцінюють наслідки Чорнобиля для майбутнього. Такої самої думки 

дотримується майже все населення Київської області. Головною екологічною 

причиною погіршення здоров’я населення залишається Ч-фактор
1
. 

Таблиця 4.2.10. 

Порівняльні дані щодо евакуйованих 1986 року жителів з 

Чорнобильського району в Макарівський район Київської області
2
. 

Населений 

пункт 

Загальна кількість проживаючих, у тому числі 

Особи Працездатні Пенсіонери Інваліди Утриманці 

Макарів 526 284 152 - 90 

Фасова 506 217 185 11 93 

Гавронщина 179 72 62 3 42 

Наливайківка 916 408 250 23 235 

Плахтянка 233 85 93 5 50 

Нижиловичі 143 59 55 5 24 

Копилів 1179 420 420 23 316 

Колонщина 491 192 142 - 157 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №70. Арк.1. 
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Андріївка 989 403 321 10 255 

Королівка 603 251 233 - 119 

Липівка 744 345 253 15 131 

 

У Макарівському районі в 1980-1986 рр. активно велось будівництво 

житлових будинків, а саме тому було куди поселяти евакуйованих людей 

працездатного віку, дітей та пенсіонерів. Наприклад, у с. Фасова велося 

будівництво вулиці із 24-х житлових будинків для розміщення жителів із 

Чорнобильського району.  

Крім того, в 10 областях УРСР велося будівництво 2 тис. 35 житлових 

будинків (Волинська, Закарпатська, Миколаївська, Івано-Франківська, 

Кримська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька). 

На фінансування будівельних об’єктів було виділено 45 100 000 карб., але 

для завершення необхідного будівництва потрібно було 75 000 000 карб. 

Фактично в Макарівському районі залишилось на постійне місце 

проживання 6 тис. 509 осіб – (100%), з них 3 тис. 84 сімей, у тому числі 2 тис. 

836 осіб (43,6%) – працездатні, у тому числі 2 тис. 166 осіб (33,3%) – 

пенсіонери, у тому числі 95 осіб (1,4%) – інваліди і 1 тис. 412 осіб (21,7%) – 

утриманці
1
. 

За період евакуації керівники Макарівського району в 10 господарствах 

розмістили 19 тис. 466 голів великої рогатої худоби, з них 6 тис. 229 корів, 3 

тис. 722 голови свиней, 1 тис. 651 голову овець і кіз, 240 коней та 247 курей. 

Дуже багато було перевезено свиней та великої рогатої худоби до колгоспів і 

радгоспів Макарівського району Київської області. Тварин забивали і 

перевозили на переробку на м’ясокомбінати. Станом на 12 червня 1986 року 

було відправлено на Житомирський м’ясокомбінати 4 тис. 467 голів великої 

рогатої худоби і 2 тис. 500 голів свиней було забито на Білоцерківському 

птахокомбінаті. 

                                                 
1  Розрахунки зроблено автором за матеріалами фонду музею 

«Чорнобиль». 
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Невпевненість у майбутньому сім’ї призвела багатьох жителів до 

перегляду своїх шлюбних і репродуктивних планів. Як запевняють мешканці 

передмістя Києва, на стан здоров’я й підвищення показників смертності 

вплинула Чорнобильська катастрофа 1986 року. У м. Чорнобиль 26 квітня 

сталася маштабна трагедія, яка негативно вплинула на здоров’я, психіку 

людей, їхні соціальні, економічні й побутові умови життя та спричинила 

забруднення екологічної сфери. 

З Прип’яті було переселено у село Музичі, що на Київщині, 37 сімей і 

заселено у однокімнатні квартири, які будувалися для робітників, жителів 

села Музичанським радгоспом. Протягом деякого часу переселенці  

змінювали місце проживання і селилися в інших селах та містах. Близько 20 

сімей залишились проживати у селі Музичі. Після трагедії минуло 27 років, 

багато переселенців повмирали. На сьогодні у с. Музичі проживає лише дві 

такі сім’ї та учасники, ліквідатори аварії на ЧАЕС – усього 21 особа
1
.  

Загалом, до числа осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, 

на кінець 1992 р. було включено 1,5 млн. жителів України, в тому числі 90 

тис. дітей. В результаті аварії із забруднених територій було відселено 

жителів, а території, прилеглі до зони аварії, вилучені з 

сільськогосподарського використання. Депопуляційні процеси в Україні, 

посилюються останнім часом, особливо інтенсивно проявляються на 

територіях, позначених наслідками Чорнобильської катастрофи
2
. 

 

Таблиця 4.2.11. 

Динаміка природного руху населення за 1989-1998 рр. по Київській 

області
3
. 

                                                 
1  Згідно з записом у книзі Музичанської сільської ради (Переселенці з 

Чорнобильського району). 
2  Пирожков С., Н. Лакіза-Сачук … І демографічне виживання // 

Політика і час. - №4. – 1994. – С. 20. 
3  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №67. 

Арк.1., Табл. №71. Арк.2. 
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Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст 

або скорочення 

місто село місто село місто село 

1989 15373 10800 8798 14985 6574 -4185 

1990 14230 9707 9412 15995 4818 -6288 

1991 13420 9233 10255 17164 3165 -7931 

1992 12685 8853 11029 17054 1656 -8201 

1993 12162 8231 11921 18290 241 -10059 

1994 11104 8009 11931 18474 -827 -10465 

1995 10685 7615 12992 18503 -2307 -10888 

1996 10329 7233 12399 18168 -2070 -10935 

1997 9769 6701 12225 17831 -2456 -11130 

1998 8681 6192 12081 17047 -3400 -10855 

 

За 10 років з 1989 по 1998 р. у Київській області кількість народжених 

осіб становить 201 тис. 12 осіб, з них 118 тис. 438 осіб у місті і 82 тис. 574 

осіб у сільській місцевості. Але кількість померлих осіб складає 286 тис. 554 

осіб, у тому числі 113 тис. 43 особи – міське населення і 173 тис. 511 осіб 

сільські жителі. Природній приріст по області спостерігався лише у місті з 

1989 по 1993 рік на 16 тис. 454 осіб, а після приросту відбулось скорочення 

кількості на 11 тис. 60 осіб. У сільській місцевості на 90 тис. 937 осіб 

зменшилась кількість населення за згаданий період часу (табл. 4.2.11) 

В Україні з другої половини 1992 року майже 90% молодих сімей мали 

прожитковий рівень нижчий від споживчого бюджету. Серед сімей з рівнем 

доходів нижчим від прожиткового 50% становлять багатодітні сім’ї і 30% 

молоді. Також посилюється гострота житлової проблем і, як наслідок, молоде 

подружжя не в змозі матеріально забезпечити навіть одну дитину
1
.  

Незважаючи на те, що абсолютні показники кількості дітей, народжених 

поза шлюбом, в Україні в останнє десятиліття послідовно зменшувалися з 

77,6 тис. в 1988 році до 65,1 тис. в 1995 році, їхня питома вага в загальній 

                                                 
1  В.В. Яковенко Чому зменшується народжуваність? // Рідна школа. 

№11-12. – 1993. – С. 70. 
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кількості народжених дітей за той самий період постійно зростала з 9,3% в 

1987 році до 13,2% в 1995 році
1
.  

З 1993 року була запроваджена матеріальна допомога, а після 2005 року 

відбулося значне зростання коштів, яке триває і сьогодні. Тому зараз 

відбуваються деякі помітні зміни  в народжуваності населення України. На 

сьогодні більшість шлюбних пар Київщини народжують дві дитини. 

Суттєвою проблемою демографічного розвитку Київської області є старіння 

населення. Поглиблення цього процесу призводить до зниження 

народжуваності. Внаслідок несприятливих змін у народжуваності 

відбувається деформація вікового складу населення, зменшення його 

демографічного і трудового потенціалів. Як наголошують жителі на 

Київщині, надзвичайно низький рівень пенсій став однією з причин зниження 

народжуваності, тому що середнє покоління має тепер утримувати не тільки 

дітей, а й батьків. 

Таблиця 4.2.12. 

Порівняльні дані щодо розподілу народжень за віком матері в Київській 

області
2
. 

Народження за віком 

матері 

1980 рік 1990 рік 

до 20 років 13% 16,1% 

20-24 роки  44,6% 42,7% 

25-29 років 26,6% 25,3% 

30-34 роки 11,3% 11,3% 

35-39 років 3,1% 3,9% 

40-44 роки 1,4% 0,7% 

45-49 років - - 

50-54 роки - - 

55 років - - 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, за 

віком матері до 20 років у 1980 році народились 13,0% дітей, тоді як у 1990 р. 

                                                 
1  Прибиткова І. Україна в 90-х: демографічна ситуація // Наука і 

суспільство. №1-2. – 1998. – С. 10-13. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №66. Арк.1. 
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ще більше – 16,1%. Найбільша кількість дітей по області народжується у 

жінок віком від 20 до 34 років. За даними таблиці, у віковій групі 20-24 роки 

1980 р. народилось 44,6% дітей, а в 1990 р. майже однаково – 42,7%. 

Жінки віком 25-29 років у 1980 р. народили 26,6% дітей, тоді як у 1990 

р. трохи менше – 25,3%. У вікової категорії 30-34 роки у 1980 і 1990 році 

народилось 11,3% дітей. Жінки у віці 35-39 років народили 3,1% дітей, а в 

1990 р. трохи більше – 3,9% осіб. Треба відзначити, що у віці 40-44 роки 

жінки дуже мало народжують дітей, тому в 1980 р. у таких матерів 

народилось 1,4% дітей, тоді як у 1990 р. лише 0,7% осіб (табл. 4.2.12). 

В Україні налічується близько 14 млн. сімей, з них 5 млн. у 

дітородному віці та близько 1 млн. бездітні шлюби. При цьому на частку 

генетичного безпліддя припадає не більше 10% , хоча у 60% сімей безпліддя 

зумовлене набутою патологією, при якій є можливість вилікуватися. Проте 

таку можливість мають не всі особи
1
.  

Таблиця 4.2.13. 

Динаміка природного руху населення за 1999-2008 рр. по Київській 

області
2
. 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст 

або скорочення 

місто село місто село місто село 

1999 7955 5717 12380 17190 -4425 -11473 

2000 7818 5669 12800 17264 -4982 -11595 

2001 7949 5339 13263 17116 -5314 -11777 

2002 8538 5456 13237 17043 -4699 -11587 

2003 9469 5610 13697 17428 -4228 -11818 

2004 10161 5855 14066 17408 -3905 -11553 

2005 10329 6131 14470 18008 -4141 -11877 

2006 10845 6538 14153 17317 -3308 -10779 

2007 11349 7029 14364 17147 -3015 -4831 

2008 12512 7683 14276 16670 -1764 -8987 

 

                                                 
1  Яковенко В.В. Чому зменшується народжуваність? // Рідна школа. - 

№11-12. – 1993. – C. 70. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №71. Арк.2.  
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За 10 років з 1999 по 2008 р. у Київській області кількість народжених 

становить 157 тис. 952 осіб, з них 96 тис. 925 осіб у міських поселеннях і 61 

тис. 27 осіб у сільській місцевості. Крім того, кількість померлих осіб складає 

309 тис. 297 осіб, у тому числі 136 тис. 706 осіб міські жителі і 172 тис. 591 

осіб сільське населення. Відбувається скорочення кількості осіб як у місті –  

на 39 тис. 781 осіб, так і у сільській місцевості – на 106 тис. 277 осіб (табл. 

4.2.13). 

Переважну більшість дітей (86,6%) народжують жінки віком до 30 років, 

лише 6% дітей народжується практично здоровими. З часом стан здоров’я 

дітей погіршується, що негативно позначається на процесах відтворення 

населення. До того часу, коли дівчина вступає у репродуктивний вік, вона 

вже має низку захворювань. Не в останню чергу погіршення здоров’я жінок 

обумовлене суттєвим зниженням якості медичного обслуговування, 

недостатньою забезпеченістю необхідними ліками, обладнанням, 

непідготовленістю більшості стаціонарів до надання невідкладної медичної 

допомоги. Майже 68% пологів відбуваються з ускладненнями, а питома вага 

безплідних жінок становить близько 7% від чисельності жінок дітородного 

віку, тобто майже 870 тис. подружніх пар є безплідними через захворювання 

жінок
1
. 

Таблиця 4.2.14. 

Динаміка природного руху населення за 2009-2013 рр. по Київській 

області
2
. 

Роки Кількість 

народжених осіб 

Кількість померлих 

осіб 

Природний приріст 

або скорочення 

місто село місто село місто село 

2009 12767 7849 13351 15518 -584 -7669 

2010 12269 7468 13326 15080 -1057 -7612 

2011 12524 7559 12611 14236 -87 -6677 

2012 13124 7842 12904 14257 220 -6415 

                                                 
1  Кустовська О.В. Демографічний розвиток регіону (Статистичний 

аналіз регіону). – Тернопіль, 2008. – С. 28. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №71. Арк.3. 
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2013 12879 7632 12935 14263 -56 -6631 

 

За 5 років з 2009 по 2013 р. у Київській області кількість народжених 

осіб становить 101 тис. 913 осіб, з них 63 тис. 563 осіб у місті і 38 тис. 350 

осіб у сільській місцевості. Кількість померлих становить 138 тис. 481 особу, 

у тому числі 65 тис. 127 осіб у міських поселеннях і 73 тис. 354 особи у селі. 

Відбувається по області скорочення кількості осіб на 36 тис. 788. Потрібно 

відзначити, що у місті спостерігається зменшення кількості осіб на 1 тис. 784 

особи і лише у 2012 році відбувся природний приріст на 220 осіб, тоді як 

серед сільського населення скорочення кількості на 35 тис. 4 особи (табл. 

4.2.14). 

В Україні більшість дітей народжують матері, які перебувають у 

офіційно зареєстрованому шлюбі. Однією з особливостей сучасного етапу 

демографічного розвитку є поширення нових форм шлюбу – 

незареєстрованих (тобто за згодою, домовленістю сторін). За даними на 2000 

рік, 17,3% немовлят з’явилося на світ у матерів-одиначок або у батьків, шлюб 

яких не зареєстрований. Значно вищий цей показник у молодих матерів (до 

18 років) – 36%. Найбільша кількість позашлюбних дітей у південних і 

східних областях. Так, у АР Крим – 25,4%, Херсонській області – 24,9% і 

Миколаївській області – 23,9%. Найменше їх у Західному регіоні: у 

Тернопільській – 5,6% , Львівській – 6,9%, Рівненській – 7,1% областях
1
. 

На запитання «Скільки дітей у Вашій родині?» або «Скільки дітей, на 

Вашу думку, має бути в «ідеальній родині?» відповіли майже всі опитані 

особи. За даними опитування, молодь вважає, що в сім’ї повинно бути 1 або 2 

дитини, винятком є віруючі сім’ї. На їхню думку, у сім’ї має бути дітей, 

скільки Бог дає. Як повідомляють респонденти, ідеальний варіант – двоє 

дітей, адже народження третьої дитини стає серйозним випробуванням для 

сімейного бюджету. Люди більш старшого віку розповідали, що у них у сім’ї 

                                                 
1  Джаман В.О. Демогеографічна ситуація в Україні: Конспект лекції. – 

Чернівці, 2005. – С. 10. 
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було 4 або 5 дітей
1
. Однак, не має впевненості, що при повному задоволенні 

матеріальних потреб сім’ї з однією дитиною почнуть народжувати, 

наприклад ще трьох. Безперечно, що матеріальний чинник суттєво впливає 

на процес дітонароджень, але безпосередньо не формує потребу сім’ї в дітях. 

На інтенсивність дітонароджень значно впливає становище жінки в 

суспільстві, її зайнятість. 

Сьогодні сільська родина здебільшого має дві дитини, при цьому для 

молодих сімей характерна наявність лише однієї дитини. Небажання мати 

наступну дитину різко зростає з віком жінки. Як підтверджують більшість 

опитаних респондентів, суспільство орієнтується на західні стандарти 

добробуту, прагнення до яких більшістю населення певний час реалізується 

шляхом відмови від народження другої дитини і наступних дітей, тобто за 

рахунок обмеження дітонародження. Рівень освіти, зокрема здобуття вищої,  

залишається суттєвим чинником рівня народжуваності. Окрім того, існує 

безпосередній зв'язок між рівнем освіти молоді, матеріальним становищем та 

одруженням. Переважна більшість дітей народжені у шлюбі, але не завжди 

цей шлюб є юридично оформленим (громадянський).  Репродуктивні плани 

жителів Київщини стосовно народження дитини у повторному шлюбі 

значною мірою залежить від того, чи є в особи діти.  

Пізнє материнство насамперед пов’язане з прагненням молоді спочатку 

здобути освіту, досягти певних успіхів у професійній діяльності, а вже потім 

реалізувати себе у ролі батьків. Крім того, респонденти основною 

перешкодою для народження бажаної кількості дітей називали зайнятість і 

професійне навантаження, через що вони не мають достатнього часу для 

догляду за дітьми та виховання бажаної кількості дітей. Дехто не просто 

висунув припущення щодо можливих труднощів через професійну зайнятість 

та виховання дітей, а впевнився в цьому на власному досвіді. Також 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1.  
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важливими причинами небажання мати більшу кількість дітей стали 

незадовільні житлові умови і поганий стан здоров’я
1
.  

Таблиця 4.2.15. 

Порівняльні дані щодо розподілу народжень за віком матері в Київській 

області
2
. 

Народження за віком 

матері 

2000 рік 2010 рік 

до 20 років 14,3% 7,2% 

20-24 роки 42,5% 32,0% 

25-29 років 26,5% 32,6% 

30-34 роки 11,7% 19,2% 

35-39 років 4,1% 7,5% 

40-44 років 0,8% 1,4% 

45-49 роки 0,1% 0,1% 

50-54 роки - - 

55 років - - 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, матері  

віком до 20 років у 2000 р. народили 14,3% дітей, а в 2010 р. в два рази 

менше – 7,2% осіб. У віковій групі 20-24 роки жінки у 2000 році народили 

42,5% дітей, тоді як 2010 р. значно менше – 32,0%. За віком матері 25-29 

років у 2000 р. кількість народжених становила 26,5% дітей, а в 2010 р. 

помітно більше – 32,6% осіб. 

У вікової категорії 30-34 роки народилось 11,7% дітей, тоді як у 2010 р. 

ще більше – 19,2% осіб. Жінки віком 35-39 років у 2000 р. по області 

народили 4,1% дітей, а в 2010 р. майже вдвічі більше – 7,5%. Що стосується 

жінок 40-44 роки, то у 2000 р. у них народилось 0,8% дітей, тоді як 2010 р. 

кількість народжених дітей у матерів після 40 років зросла і становила 1,4%. 

Варто зазначити, що 2000 і 2010 році жінки навіть у віці 45-49 років 

народили 0,1% дітей (табл. 4.2.15). 

На сьогодні головною причиною обмеження бажаної кількості дітей для 

жителів Київської області є недостатній рівень матеріального забезпечення. 

                                                 
1  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.1. 
2  Ф.43. Архіву кафедри етнології та краєзнавства. П.4. Табл. №66. Арк.1. 
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Складна соціально-економічна ситуація в Україні позначається на селянах, 

зокрема і на мешканцях передмістя, незважаючи на його близькість до Києва. 

Також важливими причинами небажання мати більшу кількість дітей стали 

незадовільні житлові умови і поганий стан здоров’я.  

Низькі показники народжуваності та зростання смертності свідчать про 

несприятливу демографічну ситуацію у Київській області. Причини цього 

різні, їх не можна зводити тільки до погіршення економічного стану в 

Україні. У всіх областях України природній приріст поступово знижується, 

особливо це відчутно там, де значна частка населення проживає в селах. 

Причиною цього є насамперед досить висока частка людей старшого віку в 

сільській місцевості.  

Таким чином, для населення Київщини репродуктивного віку 

характерною є тенденція до обмеження народжуваності. Головною 

причиною обмеження бажаної кількості дітей для жителів Київської області 

залишається недостатній рівень матеріального забезпечення. Складна 

соціально-економічна ситуація в Україні позначається на добробуті селян, 

зокрема і мешканців передмістя столиці, незважаючи на певні переваги 

близькості до Києва. Також важливими причинами небажання мати більшу 

кількість дітей стали незадовільні житлові умови і поганий стан здоров’я.  
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Підбиваючи підсумки дослідження, зазначимо, що Київщина займає 

особливе місце серед інших областей України з точки зору 

етнодемографічного розвитку населення. Розташування регіону уздовж 

однієї з найбільших водних артерій Європи на пограниччі лісової та 

лісостепової зон визначила етнографічне різноманіття краю, одна частина 

якого органічно належить до Полісся, тоді як інша – до Наддніпрянщини. 

Регіон, який історично сформувався як аграрний, пережив докорінні 

трансформаційні зміни, пов’язані з руйнацією традиційного укладу життя 

сільського населення під впливом урбанізаційних та глобалізаційних 

процесів. У цьому контексті, особливе становище Київщини визначається 

близькістю найбільшого у державі мегаполіса – столиці України міста Києва. 

Ця близькість обумовлює виникнення деяких унікальних на тлі інших 

регіонів України етнодемографічних явищ.      

Упродовж ХХ ст. населення регіону зазнало величезних втрат, 

зумовлених діями більшовицького тоталітарно-репресивного режиму, 

форсованою колективізацією та індустріалізацією, трьома голодоморами та 

військовими злочинами нацистів. Зазначені події зумовили глибокі 

структурні зміни в етномовному складі населення Київщини, його статево-

віковій та освітньо-професійній структурі. Суттєвий вплив на 

етнодемографічний розвиток населення Київщини здійснили наслідки 

Чорнобильської катастрофи та глибокої соціально-економічної кризи, яка 

вразила Україну наприкінці 80-х років ХХ ст.  

Унікальний характер етнодемографічного розвитку Київської області у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. актуалізує основні положення 

дисертаційного дослідження, які полягають у наступному.   

У результаті аналізу історіографії виявлено повну відсутність 

комплексних етнологічних досліджень динаміки та особливостей 
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демографічних процесів у Київській області у другій половині XX – на 

початку XXI століття. Окремі аспекти проблеми розроблялися переважно 

фахівці з демографії, статистики та інших економічних дисциплін. Їхні праці 

базуються переважно на даних переписів та поточної демографічної 

статистики по області в цілому. Водночас, вони не враховують деякі важливі  

дані на локальному рівні, а також зазвичай недооцінюють значення соціо-

культурних та етнічних чинників розвитку населення.  

Основу дисертаційного дослідження склав комплекс різноманітних 

джерел. Використано опубліковані та неопубліковані статистичні дані та 

авторські польові етнографічні матеріали, що комплексно висвітлюють  

етнодемографічних розвиток Київської області у зазначений період. 

Запропоноване дисертаційне дослідження відрізняється системним підходом 

до формування джерельної бази, яка складається насамперед з матеріалів 

переписів населення України та поточної демографічної статистики, яку 

публікує Державний комітет статистики України, архівних даних Головного 

управління статистики у Київській області, які досі не були введені до 

наукового обігу, документів районних та сільських рад Київської області. 

Крім того, автором було здійснено етнографічні опитування сільського 

населення Київщини. Це дозволило глибше розкрити етнокультурні та 

психологічні чинники етнодемографічних процесів. 

Усі зазначені джерела проаналізовано за допомогою комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів історичної науки. Враховуючи 

міждисциплінарний характер дослідження, під час його підготовки були 

використані методи демографії та статистики.    

Київщина становить регіон з порівняно високою щільністю населення. 

Природній приріст у Київській області спостерігався з 1959-1976 р., а з 1977 

року відбувалося скорочення кількості населення, оскільки помирало більше 

людей, ніж народжувалося. У містах Київської області скорочуватися 

населення почало з 1994 року. Ця тенденція тримається по теперішній час. 

Це підтверджено статистичними даними і результатами польових 
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досліджень. За даними Головного управління статистики у Київській області 

наявне населення у 1959 р. складало 1 млн. 707 тис. 955 осіб, тоді як 1970 р. 

населення становило 1 млн. 826 тис. 335 осіб. За наступним переписом 1979 

р. наявне населення складало 1 млн. 923 тис. 905 осіб, а 1989 р., порівняно з 

попередніми переписами населення становило найбільшу кількість осіб – 1 

млн. 939 тис. 973 осіб. За Всеукраїнським переписом 2001 року населення 

становило 1 млн. 827 тис. 894 осіб. З 1959 по 2001 збільшилась кількість 

міського населення майже у 2,5 рази, а сільського зменшилось більше ніж 1,5 

раза. 

Для населення Київської області упродовж 1959-2013 рр. притаманні ті 

самі процеси, що й для більшості інших областей України, хоча в окремих 

аспектах можна говорити про існування регіональної специфіки. Упродовж 

цього періоду відбулися докорінні зміни у статево-віковій та освітньо-

професійній структурі населення, а також у його міграційній активності. 

Однією з характерних тенденцій, притаманних усій досліджуваній добі, є 

переважання кількості жінок над кількістю чоловіків. Загалом 

співвідношення чоловіків та жінок є нерівномірним у різних вікових 

категоріях: якщо у наймолодших вікових категоріях різниця є майже 

непомітною, то населення зрілого й особливо старшого віку кількість жінок є 

вже суттєво більшою. Переважання жінок починає спостерігатися у когортах 

громадян віком понад 27 років. Причини цього явища полягають насамперед 

у вищій смертності чоловіків через нещасні випадки, а також хвороби, 

викликані, серед іншого нездоровим способом життя.  

Ще однією ознакою сучасних демографічних процесів є постаріння 

населення, яке обумовлене зниженням народжуваності й зменшенням 

кількості дітей, що спостерігалося упродовж усього досліджуваного періоду, 

тобто з 1959 по 2013 рр. Постаріння населення призводить до збільшення 

демографічного навантаження на працездатних громадян, що особливо є 

помітним у сільській місцевості. Тут навантаження на працездатне 

населення, здійснюване особами, старшими від працездатного віку, значно 
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перевищує навантаження з боку дітей. Це свідчить про те, що працездатне 

населення змушене головним чином спрямувати свої зусилля на утримання 

осіб пенсійного віку.  

Матеріали переписів 1959-2001 засвідчують, що на Київщині упродовж 

досліджуваного періоду спостерігалося постійне переважання жінок у 

загальній чисельності населення, що відповідає загальній ситуації по Україні. 

Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється з одного боку 

нижчою смертністю серед жінок, а з іншого наслідками війни, міграцій за 

межі держави, що найбільше впливають на чисельність чоловіків. 

Характерною особливістю сучасної вікової структури  населення Київщини є 

зниження частки дітей у загальній чисельності населення. За даними 

перепису 1959 р. частка дітей до 15 років серед населення становила 27,8%, у 

1970 р. – 26,5%, у 1979 р. – 23,5%, у 1989 р. – 22,9%, а за Всеукраїнським 

переписом 2001 р. лише 18,1%. Водночас, у зв’язку зі змінами демографічної 

ситуації в Україні, зокрема у Київській області, зросла кількість пенсіонерів 

та інших осіб, що перебувають на утриманні держави. За Всесоюзним 

переписом 1959 р. по області їх складало 4%, тоді у 1989 р. – 22,4% осіб, 

тобто більше, ніж в п’ятеро. У міських поселеннях у 2001 пенсіонерів 

становило 21,8% осіб, тоді як у сільській місцевості помітно більше 35,7% 

осіб. 

Дослідження дало можливість встановити порівняно високий рівень 

освіти населення Київщини. За даними Всесоюзного перепису 1959 року, на 

1000 осіб віком від 10 років і старші припадало 507 осіб, які мають освіту, 

тоді як за даними Всеукраїнського перепису 2001 року, на 1000 осіб 

припадало 878 освічених осіб. Так, у Київській області проживає велика 

кількість освічених людей, більшість з них мають якщо не вищу освіту, то 

середню спеціальну або навчаються у вищих навчальних закладах. Чоловіки 

мають дещо нижчий освітній рівень, вони частіше отримували середню 

спеціальну освіту переважно технічних спеціальностей, а жінки здобули 

вищу освіту переважно гуманітарних напрямів. В останні десятиліття 
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сформувалася тенденція, згідно з якою жінки мають вищий у порівнянні з 

чоловіками рівень освіти.  

Упродовж досліджуваного періоду суттєвих змін зазнала професійна 

структура населення. Аналіз даних переписів населення Київської області 

1959-1989 рр., дає можливість відмітити, що з кожним переписом зростала 

кількість робітників і службовців. Найбільше це спостерігалось серед 

сільського населення Київщини. Так, за переписом 1959 р., частка робітників 

була 18,3%, тоді як у 1989 р. досягла 53,4% осіб. Кількість колгоспників, 

навпаки, зменшувалася, адже цьому сприяв високий рівень механізації в 

сільському господарстві. Так, за Всесоюзним переписом 1989 року, 

колгоспники у сільській місцевості становили 30,2% зайнятого населення, а у 

місті їх майже не залишилося – лише 1%. При цьому, частка робітників та 

службовців зростала за рахунок відкриття нових підприємств в області, а 

також закладів соціальної та культурної сфери. В період незалежності 

тенденція до зменшення кількості зайнятих у сільському господарстві на тлі 

збільшення частки працюючих у промисловості та сфері послуг 

продовжувалася.  

 Міграційні процеси Київщини суттєво відрізнялися від міграцій 

населення інших областях України. У міграційний процесах Київської 

області, брали участь чоловіче і жіноче населення. Найбільша кількість 

прибулих до області з 1959-1986 рр. була саме у міські поселення у віці 20-34 

роки. Це пов’язано з можливостями  кращого працевлаштування у містах 

Київської області. За даними опитування на міграційний рух населення 

Київщини також вплинула Чорнобильська катастрофа. З 1971 по 1993 рр. у 

міських поселеннях Київської області відбувався міграційний приріст, а з 

1994 року почало спостерігатися скорочення кількості осіб. Що стосується 

сільської місцевості, то за радянський період по області відбувалося 

скорочення кількості осіб і лише з 2010 року і до сьогодні спостерігається 

міграційний приріст. У результаті міграційного приросту серед населення по 

області переважали чоловіки. Важливою відмінністю міграційної активності 
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населення на сучасному етапі є переважання тимчасової маятникової міграції 

над постійною. Через це сільське населення Київщини скорочується значно 

повільнішими темпами, аніж в цілому по Україні. 

Дослідження етнічних аспектів соціально-демографічних процесів 

Київщини дозволяє говорити про те, що Київщина упродовж досліджуваного 

періоду становила відносно моноетнічний регіон. В етнічній структурі 

населення регіону домінують українці, частка яких упродовж досліджуваного 

періоду змінилася з 93,2% у 1959 році до 89,4% у 1989 році. Слід зазначити, 

що незважаючи на інтенсивну русифікацію, за роки радянської влади 

переважна більшість українців Київщини зберегла рідну мову. У Київській 

області з 1959 по 1989 рр. відбувалося збільшення питомої ваги росіян і 

російськомовного населення. Так, у 1959 році вона становила 4,8%, у 1970 р. 

– 6,1%, у 1979 р. – 7,6%, у 1989 – 8,7%.  

Стосовно інших етнічних груп можна сказати, що їхня частка у складі 

населення постійно знижувалася. Зокрема суттєво скоротилася загальна 

кількість євреїв. Більшість представників етнічних меншин втратила рідну 

мову й перейшли на російську мову. За даними перепису 1959 р., 57% євреїв 

на Київщині розмовляли російською мовою, 11% – українською, 32% – 

мовою своєї національності, тоді як за переписом 1989 року тільки 9% євреїв 

розмовляли російською мовою, 77% – українською і 13% мовою своєї 

національності. Питома вага українців у зазначений час зменшилася, при 

цьому українському населенню Київської області загалом вдалося зберегти 

рідну мову.   

За матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр. були встановлені 

причини змін етнічного складу, що вплинули на відтворення населення в 

цілому. Скорочення загальної чисельності населення Київської області 

відбилось майже на всіх етносах, проте зафіксовано також кількісне 

збільшення  етнічних груп кавказького походження: азербайджанців, 

вірменів, гагаузів. Значно зменшилась чисельність єврейського, польського, 

німецького, болгарського, грецького та інших етнічних груп. Очевидно, 
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найбільш цікавим етнодемографічним процесом стало суттєве зростання 

питомої ваги українців на тлі зниження частки росіян в  етнонаціональній 

структурі населення України. Так, кількість представників російського 

етносу зменшилась на 34,9%. Водночас, питома вага українців у складі 

населення зросла до 92,5%. За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, 

серед усього населення Київської області вважає рідною мову своєї 

національності 96,8%, а рідною мову не своєї національності – українську 

1,2%, російську – 1,9%. Водночас варто зазначити, що сфера вжитку 

російської мови  скорочується досить повільно. У містах Київської області 

більше розмовляють російською мовою, а в селах, навпаки, українською або 

суржиком. 

За результатами опитування трьох районів Київської області: Києво-

Святошинського, Макарівського, Васильківського переважна більшість 

українці, які розмовляють українською мовою. Крім того, проживають 

росіяни, білоруси, євреї, поляки, грузини, вірмени, азербайджанці. Вони 

розуміють українську, знають свою рідну мову, але переважно розмовляють 

російською або так званим суржиком. Переважна більшість шлюбів – це 

шлюби усередині української етнічної групи. Однак присутні також змішані 

шлюби між українками та чоловіками інших національностей або навпаки.  

З’ясовано етнічні особливості шлюбності, розлучуваності та 

репродуктивної поведінки населення Київщини. Проаналізувавши динаміку 

шлюбності та розлучень, необхідно відзначити, що майже однакова кількість 

шлюбів реєструвалася як у селі, так і в місті. Серед вікових категорій 

найбільше вступають у шлюб чоловіки і жінки віком 20-24 роки. Найвищий 

рівень розлучуваності припадає на вікову групу 25-29 років. За даними 

статистики, найбільше розпалося по області шлюбів тривалістю 5-9 років. 

Але шлюби в селах більш міцні, тоді як у містах майже половина, а іноді й 

більш як половина шлюбів розпадаються. У селах тільки третина шлюбів не 

витримує перевірки часом. У Київській області спостерігається тенденція до 

збільшення кількості ранніх шлюбів. Тут також високі показники розлучень. 
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За даними опитування переважно у зареєстрованому шлюбі 

перебувають люди старшого віку і є незначна кількість молодих людей, які 

офіційно оформили шлюб. Серед респондентів є багато молодих пар, які 

живуть у цивільному шлюбі. Для населення Київщини репродуктивного віку 

характерною є тенденція до обмеження народжуваності. Головною 

причиною обмеження бажаної кількості дітей для жителів Київської області 

залишається недостатній рівень матеріального забезпечення. Складна 

соціально-економічна ситуація в Україні позначається на добробуті селян, 

зокрема і мешканців передмістя столиці, незважаючи на певні переваги 

близькості до Києва. Також важливими причинами небажання мати більшу 

кількість дітей стали незадовільні житлові умови і поганий стан здоров’я.  

В цілому, слід відзначити, що населення Київщини упродовж 

досліджуваного періоду пережило явище демографічного переходу, який 

характеризувався зниженням народжуваності, невеликим, у порівнянні з 

країнами Західної Європи, зростанням тривалості життя, послабленням 

інституту шлюбу, інтенсифікацією міграційних процесів, трансформацією 

етнонаціонального складу. Зазначені процеси потребують подальшого 

поглибленого вивчення, зокрема, у новітніх соціально-політичних та 

економічних реаліях.   
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Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 2. Арк. 11. 

17. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 3. Арк. 2. 

18. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 4. Арк. 4. 

19. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 5. Арк. 1. 

20. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 6. Арк. 2. 

21. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 7. Арк. 3. 

22. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 8. Арк. 2. 
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23. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 9. Арк. 3. 

24. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 10. Арк. 2. 

25. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 11. Арк. 4 

26. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 12. Арк. 3. 

27. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 13. Арк. 2. 

28. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 14. Арк. 1. 

29. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 15. Арк. 2. 

30. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.1. Авторські польові дослідження. Од. зб. 16. Арк. 2. 

31. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №1. Кількість чоловіків та жінок Київської області 

за переписами 1959-2001 рр. Арк.1. 

32. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 
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початку XXI ст. П.2. Табл. №2. Порівняльні дані щодо кількості постійного 

населення чоловіків та жінок за 1959-1989 рр. по Київській області. Арк.1. 

33. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №3. Порівняльні дані щодо кількості постійного 

населення чоловіків та жінок за 1989-2001 рр. по Київській області. Арк.1. 

34. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №4. Порівняльні дані щодо вікової структури 

згідно переписів населення по Київській області. Арк.1. 

35. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №5. Кількість чоловіків на 1000 жінок 

відповідного віку за переписами 1959, 1970, 1979 рр. по Київській області. 

Арк.1.  

36. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №6. Кількість чоловіків на 1000 жінок 

відповідного віку за даними 1989, 2001, 2013 рр. по Київській області. Арк.1.  

37. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №7. Статево-віковий склад населення Київської 

області за переписом 1959 року. Арк.1. 

38. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №8. Статево-віковий склад населення Київської 

області за переписом 1970 року. Арк.1. 

39. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 
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початку XXI ст. П.2. Табл. №9. Статево-віковий склад населення Київської 

області за переписом 1979 року. Арк.1. 

40. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №10. Статево-віковий склад населення Київської 

області за переписом 1989 року. Арк.1. 

41. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №11. Статево-віковий склад населення Київської 

області за переписом 2001 року. Арк.1. 

42. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №12. Статево-віковий склад населення  Київської 

області за 2013 рік. Арк.1. 

43. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №13. Джерела засобів існування населення 

Київської області за переписами 1959-1989 рр. Арк.1. 

44. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №14. Джерела засобів існування населення 

Київської області за переписами 1959-1970 рр. Арк.1. 

45. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №15. Джерела засобів існування населення 

Київської області за переписами 1979-1989 рр. Арк.1. 

46. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №16. Джерела засобів існування населення 

Київської області за переписом 2001 року. Арк.1. 
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47. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №17. Рівень освіти на 1000 населення Київської 

області за переписами 1959-2001 рр. Арк.1. 

48. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №18. Освіта населення у віці 10 років і старші за 

переписом 1959 року Київської області. Арк.1. 

49. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №19. Освіта населення у віці 10 років і старші за 

переписом 1970 року Київської області. Арк.1. 

50. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №20. Освіта населення у віці 10 років і старші за 

переписом 1979 року Київської області. Арк.1. 

51. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №21. Освіта населення у віці 10 років і старші за 

переписом 1989 року Київської області. Арк.1. 

52. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №22. Освіта населення у віці 10 років і старші за 

переписом 2001 року Київської області. Арк.1. 

53. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №23. Розподіл освіти за місцем проживанням та за 

статтю за переписом 1959 року Київської області. Арк.1. 

54. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 
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початку XXI ст. П.2. Табл. №24. Розподіл освіти за місцем проживанням та за 

статтю за переписом 1970 року Київської області. Арк.1. 

55. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №25. Розподіл освіти за місцем проживанням та за 

статтю за переписом 1979 року Київської області. Арк.1. 

56. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №26. Розподіл освіти за місцем проживанням та за 

статтю за переписом 1989 року Київської області. Арк.1. 

57. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №27. Розподіл освіти за місцем проживанням та за 

статтю за переписом 2001 року Київської області. Арк.1. 

58. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №28. Порівняльні дані щодо рівня освіти 

постійного населення Київської області за 1989-2001 рр. Арк.1. 

59. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №29. Чисельність населення зайнятого переважно 

фізичною і розумовою працею за переписами 1970-1989 рр. Київської 

області. Арк.1. 

60. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №30. Професійна структура зайнятого населення 

за даними переписів 1959-1989 рр. Київської області. Арк.1. 

61. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 
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початку XXI ст. П.2. Табл. №31. Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів з 

1971-1980 рр. Київської області. Арк.1. 

62. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №32. Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів з 

1981-1996 рр. Київської області. Арк.1-2. 

63. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №33. Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів з 

1997-2014 рр. Київської області. Арк.1-2. 

64. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №34. Розподіл мігрантів за статтю та за віковими 

групами з 1959-1986 рр. у міських поселеннях Київської області. 

65. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. 35. Розподіл мігрантів за сімейним станом у 

міських поселеннях з 1988-1994 рр. Київської області. Арк.1. 

66. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. 36. Розподіл мігрантів за сімейним станом у 

сільській місцевості з 1988-1994 рр. Київської області. Арк.1. 

67. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. № 37. Розподіл мігрантів за національністю 

міських поселень з 1979-1994 рр. Київської області. Арк.1. 

68. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №38. Розподіл мігрантів за національністю 

сільської місцевості з 1979-1994 рр. Київської області. Арк.1. 
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69. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №. 39. Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів 

за статтю з 2001-2014 рр. Київської області. Арк.1. 

70. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №. 40. Порівняльні дані щодо розподілу мігрантів 

за статтю з 2001-2014 рр. у %. по Київській області. Арк.1. 

71. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.2. Табл. №41. Дані щодо кількості прибулих у сільську 

місцевість Київської обл. з-поза меж України та щодо кількості вибулих із 

сільської місцевості Київської обл. за межі України за 2001-2014 рр. Арк.1. 

72. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №42. Кількість населення найбільш чисельних 

національностей за переписами 1959-2001 рр. Київської області. Арк.1. 

73. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №43. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року Київської 

області. Арк.1. 

74. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №44. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року Києво-

Святошинського району Київської області. Арк.1. 

75. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №45. Рідна мова постійного населення найбільш 
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чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року 

Макарівського району Київської області. Арк.1. 

76. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №46. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1959 року 

Васильківського району Київської області. Арк.1. 

77. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №47. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1970 року Київської 

області. Арк.1. 

78. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №48. Порівняльні дані щодо кількості населення 

за переписами 1959-1970 рр. Київської області. Арк.1. 

79. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №49. Порівняльні дані щодо кількості населення 

за переписами 1970-1979 рр. Київської області. Арк.1. 

80. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №50. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1979 року Київської 

області. Арк.1. 

81. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №51. Порівняльні дані щодо кількості населення 

за переписами 1979-1989 рр. Київської області. Арк.1. 
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82. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №52. Рідна мова постійного населення найбільш 

чисельних національностей за Всесоюзним переписом 1989 року Київської 

області. Арк.1. 

83. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.3. Табл. №53. Порівняльні дані щодо кількості населення 

за переписами 1989-2001 рр. Київської області. Арк.1. 

84. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №55. Динаміка шлюбності та розлучень Київської 

області з 1959-1970 рр. Арк.1. 

85. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №56. Динаміка шлюбності та розлучень Київської 

області з 1971-1982 рр. Арк.1. 

86. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №57. Динаміка шлюбності та розлучень Київської 

області з 1983-1996 рр. Арк.1. 

87. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №58. Порівняльні дані щодо віку вступу до 

шлюбу за статтю Київської області за даними 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 

2010 рр. Арк.1. 

88. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №59. Порівняльні дані щодо розлучуваності за 
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віком  розлучених осіб Київської області за даними 1960, 1970, 1980, 1990, 

2000, 2010 рр. Арк.1. 

89. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №60. Порівняльні дані щодо розлучень за 

тривалістю розірвання шлюбу Київської області за даними 1960, 1970, 1980, 

1990, 2000, 2010 рр. Арк.1-2. 

90. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №61. Динаміка шлюбності та розлучень Київської 

області з 1997-2014 рр. Арк.1-2. 

91. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №62. Динаміка природного руху населення 

Київської області з 1959-1971 рр. Арк.1.  

92. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №63. Динаміка природного руху населення 

Київської області з 1972-1984 рр. Арк.1.  

93. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №64. Порівняльні дані щодо кількісного складу 

сімей у Київській області за даними переписів 1959, 1970, 1979 рр. Арк.1.  

94. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №65. Порівняльні дані щодо порядку народження 

дітей у Київській області. Арк.1. 

95. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №66. Структура розподілу народжень за віком 
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матері за даними 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 рр. Київської області. 

Арк.1. 

96. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №67. Динаміка природного руху населення 

Київської області з 1985-1997 рр. Арк.1.  

97. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №68. Розподіл народжених осіб за національністю 

1979-1993 рр. Київської області. Арк.1. 

98. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №69. Розподіл померлих осіб за національністю 

1979-1993 рр. Київської області. Арк.1. 

99. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №70. Порівняльні дані щодо евакуйованих 1986 

року жителів з Чорнобильського району в Макарівський район Київської 

області. Арк.1. 

100. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №71. Динаміка природного руху населення 

Київської області з 1998-2013 рр. Арк.1.  

101. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №72. Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за 

статтю Київської області з 1960-1985 рр. Арк.1. 

102. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 
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початку XXI ст. П.4. Табл. №73. Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за 

статтю Київської області з 1986-2013 рр. Арк.1. 

103. Архів кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.  

Ф.43. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX – на 

початку XXI ст. П.4. Табл. №74. Порівняльні дані щодо померлих за віком та 

за статтю Київської області за даними 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 рр. 
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