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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження обумовлена недостатньою вивченістю зв’язків 

соціально-демографічних та етнокультурних явищ, зокрема, на регіональному рівні. 

Демографічна криза в Україні, 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, вимагає всебічного дослідження. 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. Історична наука приділяє недостатню увагу 

етнодемографічним проблемам та процесам. Зокрема, на сьогоднішній день відсутнє 

цілісне дослідження етнодемографічного розвитку населення Київщини. Його 

специфіка визначається величезним впливом столичної агломерації як на 

економічний розвиток населення, так і на його соціокультурні особливості та 

етнічний склад.  

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) і 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. 

Мета 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 дослідження 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 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.  

Наукова новизна полягає у постановці та розробці актуальної теми, яка ще не 

була предметом спеціального дослідження. Наукова новизна дисертації полягає у 

наступному: 

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. 
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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; 

- 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 в 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 здійснена під час виступів 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. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені в 10 наукових публікаціях: у 5-ти наукових статтях, з яких 4 

опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному 

фаховому виданні, та 5 наукових збірниках та матеріалах конференцій.  

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом,  метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури (357 найменувань, 37 сторінок). Загальний обсяг 

тексту дисертації становить – 235 сторінок, з яких основний зміст викладено на 198 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок теми з науковими 

програмами, сформовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет і методи 
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дослідження, географічні та хронологічні межі. Розкрито наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію 

результатів дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі «Стан наукової розробки та джерельна база 

дослідження» визначено ступінь наукової розробки теми, охарактеризовано 

джерельну базу, обґрунтовано теоретико-методологічну основу дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» висвітлено історіографічну базу 

дослідження. В основу історіографічного огляду покладено проблемно-

хронологічний принцип.  

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. Однак, незважаючи на задум створення багатотомної історії 

демографічного розвитку УРСР, періодизація якої повинна була пов’язуватися із 

Всесоюзними переписами населення, період з 1979-1989 рр. залишився 

недослідженим. 

Висвітлення питань демографічного розвитку УРСР здійснювалось у збірнику 

наукових праць «Демографические тетради», який почав виходити з 1969 року. На 

його сторінках публікувалися результати соціально-демографічних досліджень. 

Також у цей період виходив збірник Інституту економіки «Демографічні 

дослідження», в якому висвітлювались проблеми відтворення населення УРСР.  

Чимало демографічних питань щодо досліджуваного періоду вивчалося в 

монографіях демографів, економістів, соціологів. Серед них слід відзначити роботи 

Е.М. Лібанової, О.А. Малиновської, В.П. Піскунова, С.І. Пирожкова,                     

І.М. Прибиткової, В.С. Стешенко, О.У. Хомри, Ф.Д. Заставного та ін. Значна увага 

спрямовується на вивчення динаміки і структури демографічних процесів. 

Предметом постійної уваги демографів залишаються проблеми здоров’я, смертності 

та тривалості життя.  

Проблеми соціально-економічних перетворень на селі розкриваються в  

дослідженнях К.І. Якуби і О.Д. Бугуцького, де проаналізовано 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 та докторській 

дисертації Г. Старостенко. Зокрема 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. 

Найбільш значний внесок у дослідження міграційних процесів ще за 

радянських часів зробили В.В. Онікієнко, В.А. Поповкін, А.Ф. Загробська, К.І. 

Якуба, І.М. Табориська (Прибиткова), О.У Хомра та ін. З кінця 80-х років минулого 

століття проводилися дослідження різних питань внутрішньої та зовнішньої міграції 

населення СРСР.  
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Серед сучасних науковців, які займаються дослідженням міграційних процесів, 

О.В. Позняк, В.О. Джаман, О.Є. Блинова, М.Д. Романюка та ін. Зокрема 

розробляються актуальні питання теорії міграції, категоріальний апарат, концепції 

державної міграційної політики. Також проводиться поглиблене вивчення 

масштабів, видів і напрямків міграції.   

У журналі «Демографія та соціальна економіка» вийшла публікація, присвячена 

Київській області. У своїй статті «Сучасні тенденції та чинники міграційного руху 

населення Київської області» Т. Драгунова І. Майданік досліджують міграційні 

процеси Київської області, а також розкрають основні причини прибуття і вибуття 

мігрантів зі столичної області.  

Новий період в історії дослідження етнодемографічних процесів розпочався зі 

здобуттям Україною незалежності. Проблемам етнічної структури населення 

України значну увагу приділяли вчені-історики В. Наулко, В. Сергійчук, В. Євтух та 

ін.   

Значний науковий доробок у дослідженні етнічного складу населення України 

становлять праці етнологів В. Борисенко, В. Капелюшного, А. Пономарьова, роботи 

яких сприяли розвитку етнодемографічних досліджень населення України.  

Аналіз етнічного складу населення та мовних процесів в Україні, зокрема за 

статистичними матеріалами Всесоюзних переписів населення, здійснено у працях 

В.Крисаченка, Ю. Огульчанського, В. Романцова, В. Скляра, але результати 

дослідження стосуються України в цілому, тоді як регіональний аспект майже не 

висвітлено. 

За останні десятиліття з’явилася низка дисертацій, присвячених вивченню 

етнодемографічних процесів у регіональному розрізі. Це зокрема роботи О.Осипчук, 

Л. Гасиджак, О. Ломаки, Л. Воловик. 

Питання етномовного розвитку населення України розглядають фахівці з  

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

Я.Радевичу-Винницькому, В. Лизанчуку. Дослідники ґрунтовно висвітлили  мовну 

ситуацію від минулого до сьогодення. 

Також слід згадати низку праць історико-краєзнавчого спрямування, автори 

яких торкалися в тому числі етнодемографічної проблематики: «Київська область. 

Географічний нарис», «Наша Київщина», «Київщина. Короткий путівник», 

«Етнографія Києва і Київщини», Київщина очима краєзнавця», «Міста і села 

України. Київщина (історико-краєзнавчі нариси), «Історія міст і сіл Української 

РСР», «Київщина. Із минулого в майбутнє», але соціально-демографічні питання 

Київщини не були досліджені. 

Отже, історіографічний аналіз досліджуваної проблематики засвідчив 

відсутність комплексних етнологічних досліджень динаміки та особливостей 

демографічних процесів у Київській області в другій половині XX – на початку XXI 

століття. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» здійснено аналіз джерел 

дисертації, які складаються з архівних документів, опублікованих і неопублікованих 

статистичних даних та польових етнографічних матеріалів. 

Важливі неопубліковані статистичні документи автором було виявлено в 

архівних фондах Головного управління статистики в Київській області. Більшість 
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матеріалів управління, що характеризують особливості проведення та обробки 

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 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а фотокопії документів Головного 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, 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. 

Значний обсяг різноманітної статистичної інформації з досліджуваної 

тематики містять періодичні статистичні збірники, щорічники та довідники: 

«Народне господарство Української РСР», «Сельское хозяйство Киевской области 

(1940-1983) статистический сборник», «Женщины Киевской области, 

статистический сборник», «Національний склад населення Київської області», 

«Народне господарство Київської області, статистичний збірник», який з 1995 року 

був перейменований на «Статистичний щорічник Київської області», тощо. Значним  

недоліком цих джерел є нерегулярність їхнього виходу та стислість відомостей, 

тому цю статистичну інформацію було використано як додаткову, як таку, що  

переважно відсутня у підсумках переписів населення Київської області. 

Джерельну базу дисертаційної роботи розширили польові дослідження, 

проведені в ряді сіл трьох приміських районів Київщини. Автором було обстежено 
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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 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Ф. 43. П.1). 

Також для написання дисертації автору були надані матеріали заступником 

генерального директора з наукової роботи Національного музею «Чорнобиль» 

Королевською А.В. щодо переселених осіб з Чорнобильського району в 

Макарівський район Київської області. Матеріали зібрав і передав до фонду музею 

Кострома В.О., учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, перший 

секретар Макарівського райкому КПУ в період Чорнобильських подій. 

Отже, основу самостійного наукового дослідження становить комплекс 

різноманітних джерел. Використано опубліковані та неопубліковані статистичні 

дані та авторські польові етнографічні матеріали, що комплексно висвітлюють  

етнодемографічний розвиток Київської області у зазначений період. Наявна 

джерельна база є достатньою для виконання дисертації.  

У другому розділі «Особливості соціально-демографічних процесів у 

Київській області» досліджено статево-вікову, освітньо-професійну структуру та 

залучення населення до міграційних процесів. 

У підрозділі 2.1. «Динаміка змін статево-вікової структури населення» за 

даними переписів 1959-2001 рр. проаналізовано статево-віковий склад населення 

Київщини. 

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 досліджень. За даними Головного управління 

статистики у Київській області, населення Київщини у 1959 р. становило 1 млн. 707 

тис. 955 осіб, тоді як за Всеукраїнським переписом 2001 року населення становило 1 

млн. 827 тис. 894 особи. З 1959 по 2001 збільшилася кількість міського населення 

майже у 2,5 рази, а сільського зменшилось більше ніж у 1,5 рази.  
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Однією з характерних тенденцій є переважання кількості жінок над кількістю 

чоловіків. Переважання жінок починає спостерігатися у когортах громадян віком 

понад 27 років. Різниця між кількістю чоловіків і жінок з 1989 по 2013 рр. 

залишається незмінною й становить 8%. Ще однією ознакою сучасних 

демографічних процесів є постаріння населення, яке обумовлене зниженням 

народжуваності й зменшенням кількості дітей, що спостерігалося з 1959 по 2013 рр. 

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%. 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. 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 було 4%, тоді як у 1989 р. – 22,4% осіб, тобто 

більше, ніж  в п’ятеро. В міських поселеннях у 2001 р. пенсіонерів було 21,8% осіб, 

тоді як у сільській місцевості помітно більше – 35,7% осіб.  

У підрозділі 2.2. «Трансформація освітньо-професійної структури 

населення Київської області» за даними переписів 1959-2001 рр. розглядаються 

зміни в освітньому рівні та у структурі зайнятості. 

Освітній рівень населення Київської області упродовж досліджуваного 

періоду невпинно зростав. 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. 

Водночас, слід відзначити тенденцію до існування розриву у рівні освіти міського та 

сільського населення. Особливо варто підкреслити прагнення населення, яке має 

базову вищу освіту, одержати повну вищу освіту. Причому за роки незалежності 

України рівень освіти жінок вперше суттєво перевищив рівень освіти чоловічого 

населення.  

Аналіз даних переписів населення Київської області 1959-1989 рр. дає 

можливість відзначити, 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%. У період 

незалежності тенденція до зменшення кількості зайнятих у сільському господарстві 

на тлі збільшення частки працюючих у промисловості та сфері послуг тривала. 

Однією з помітних тенденцій досліджуваного періоду є зростання частки населення 

Київської області, зайнятого розумовою працею, за рахунок скорочення кількості 

зайнятих фізичною працею. Так, з 1970 р. по 1989 р. на 8,6% зросла частка осіб, 

зайнятих у сфері розумової праці.  

У підрозділі 2.3. «Залучення населення до міграційних процесів» показано 

міграційних рух населення з 1959-2013 рр. за статистичними даними Головного 

управління статистики у Київській області. 
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Статистичні дані засвідчують, що Київська область за радянської доби 

залишалася регіоном, привабливим для мігрантів. Найбільша кількість прибулих до 

області була з 1959-1986 рр. у віці 20-34 роки. У міграційний процесах Київської 

області активну участь брало як чоловіче, так і жіноче населення. Загальна кількість 

прибулих осіб становила 1 млн. 63 тис. 872 особи, а вибулих 752 тис. 459 осіб. 

Міграційний приріст складав 311 тис. 413 осіб, з них 172 тис. 687 чоловіків і 138 

тис. 726 жінок. 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. Це виявляється в тому, що у маятникових міграціях бере участь значна 

частина сільського населення Київщини. 

У третьому розділі «Динаміка етнічного та мовного складу населення 

Київщини» досліджено етнічні процеси та мовний склад населення за Всесоюзними 

переписами 1959-1989 рр. та Всеукраїнським переписом 2001 року. 

У підрозділі 3.1. «Етномовні процеси у 50-80-х рр. XX ст.» розглянуто, як 

змінювалась динаміка чисельності етносів та мовна ситуація на території Київщини 

за радянських часів. 

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%. 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. 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.   

У підрозділі 3.2. «Зміни в етнічному та мовному складі населення 

Київщини на рубежі XX–XXI ст.» з’ясовано, як змінився етнічний склад і мовна 

ситуація в Київській області після здобуття Україною незалежності. 

За період 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 етнічних груп кавказького походження: азербайджанців, 
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вірменів, гагаузів. Очевидно, 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. 

Четвертий розділ «Особливості шлюбної та репродуктивної поведінки 

населення Київщини» присвячено шлюбності та розлучуваності населення, 

питанням формування сім’ї.  

У підрозділі 4.1. «Динаміка шлюбності та розлучуваності населення» 

показано вік вступу до шлюбу за статтю, вік розлучених осіб, тривалість 

розірваного шлюбу. 

Проаналізувавши динаміку шлюбності та розлучень, необхідно відзначити, що 

майже однакова кількість шлюбів реєструється як у селі, так і в місті. Найбільша 

кількість зареєстрованих шлюбів по області була за період з 1969 по 1978 р. і 

становила 198 тис. 180 осіб, з них 76 тис. 401 особа у містах і 121 тис. 779 осіб у 

сільській місцевості. 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. У містах Київської області половина шлюбів, а іноді і більша 

половина розпадаються. В сільській місцевості шлюби більш міцніші і тільки 

третина шлюбів не витримує перевірки часом. На Київщині спостерігається 

тенденція до збільшення кількості ранніх шлюбів. Тут також високі показники 

розлучень. За даними опитування, переважно у зареєстрованому шлюбі 

перебувають люди старшого віку і є незначна кількість молодих людей, які офіційно 

оформили шлюб. Через високий рівень розлучень молодь не поспішає оформлювати 

свої стосунки, живучи в цивільному шлюбі.  

У підрозділі 4.2. «Репродуктивна поведінка населення» проаналізовано 

статистичні дані щодо природного приросту, кількісного складу сімей та показано, 

як змінились репродуктивні плани стосовно народження дитини. 

У Київській області найбільша кількість народжених осіб зафіксована за період 

з 1959 по 1968 рр. і становить 299 тис. 371 особу, з них 95 тис. 694 осіб у місті і 203 

тис. 677 осіб у сільській місцевості. Найбільша кількість померлих осіб була за 

період з 1999 по 2008 р.: 309 тис. 297 осіб, у тому числі 136 тис. 706 осіб це міські 

жителі і 172 тис. 591 осіб – сільське населення. Це пов’язано з високим рівнем 

смертності населення. За переписами Головного управління статистики у Київській 

області,  у 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.  

Найбільша кількість дітей по області народжується у жінок віком від 20 до 34 років. 

Небажання мати наступну дитину різко зростає з віком жінки. Переважна більшість 
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дітей народжені у шлюбі, але не завжди цей шлюб є юридично оформленим. 

Репродуктивні плани жителів Київщини стосовно народження дитини у повторному 

шлюбі значною мірою залежать від того, чи є в особи діти. 

У висновках підсумовано результати та викладено основні положення 

дисертаційного дослідження, які виносяться на захист: 

- У результаті аналізу історіографії виявлено недостатній рівень вивченості 

процесів етнодемографічного розвитку населення Київщини. Окремі аспекти 

проблеми розробляли переважно фахівці з демографії, статистики та інших 

економічних дисциплін. Їхні праці базуються на даних переписів та поточної 

демографічної статистики по області в цілому. Етнічним аспектам демографічного 

розвитку населення Київської області не приділялася достатня увага. Основу 

дисертаційного дослідження склав комплекс різноманітних джерел, який включає 

опубліковані та неопубліковані статистичні дані й авторські польові етнографічні 

матеріали, що висвітлюють усі аспекти етнодемографічного розвитку Київської 

області у зазначений період. Запропоноване наукове дослідження вирізняється 

системним підходом до формування джерельної бази, яка складається насамперед з 

матеріалів переписів населення України та поточної демографічної статистики, 

опублікованої Державним комітетом 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.  

- Встановлено, що упродовж досліджуваного періоду відбулися докорінні 

зміни у статево-віковій та освітньо-професійній структурі населення, а також у його 

міграційній активності. 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. Дослідження дало можливість встановити порівняно високий рівень освіти 

населення Київщини. Чоловіки мають дещо нижчий освітній рівень, вони частіше 

отримували середню спеціальну освіту переважно технічних спеціальностей, а 

жінки здобували вищу освіту переважно гуманітарних напрямів. 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. У міграційний процесах Київської області брало участь чоловіче і жіноче 

населення. Найбільша кількість прибулих до області була у міські поселення. 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. 

- Дослідження етнічних аспектів соціально-демографічних процесів Київщини 

дає можливість говорити про те, що Київщина упродовж досліджуваного періоду 

становила відносно моноетнічний регіон. В етнічній структурі населення регіону 

домінують українці, частка яких упродовж досліджуваного періоду змінювалась. У  

Київській області з 1959 по 1989 рр.  відбувалося збільшення питомої ваги росіян і 
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російськомовного населення. Стосовно інших етнічних груп можна сказати, що їхня 

частка у складі населення постійно знижувалася. За даними переписів 1959-2001 

років, на Київщині 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.   

- 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 єврейської, польської, німецької, болгарської, грецької та інших 

етнічних груп. За результатами опитування, в трьох районах Київської області –  

Києво-Святошинському, Макарівському, Васильківському – переважна більшість 

населення – українці, які розмовляють українською мовою. Упродовж періоду між 

переписами 1989 та 2001 рр. зафіксоване збільшення питомої ваги українців у складі 

населення Київської області. Крім того, на території області мешкають 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 є також змішані шлюби між українками та 

чоловіками інших національностей або навпаки.  

- Аналіз шлюбної та репродуктивної поведінки населення Київщини, дає 

підстави вважати, що майже однакова кількість шлюбів реєструвалася як у селі, так і 

в містах. Але шлюби в селах більш міцні, тоді як у містах майже половина, а іноді й 

більш як половина шлюбів розпадаються. У селах третина шлюбів не витримує 

перевірки часом. У Київській області спостерігається тенденція до збільшення 

кількості ранніх шлюбів. 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.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині 

XX – на початку XXI ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016.   

У дисертації на основі архівних даних Головного управління статистики у 

Київській області й результатів польових досліджень, проведених автором, 

висвітлюється динаміка та особливості демографічних процесів у Київській області 

у другій половині XX – на початку XXI століття.  

На основі широкого кола джерел досліджено статево-вікову, освітньо-

професійну структуру та залучення населення до міграційних процесів. За 
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Всесоюзними переписами 1959-1989 рр. вивчено динаміку чисельності етносів та 

мовну ситуацію на території Київщини за радянських часів. Показано вплив і 

негативні наслідки русифікації. З’ясовано, як змінився етнічний склад та мовна 

ситуація Київської області після здобуття Україною незалежності. Розглянуто 

особливості шлюбної та репродуктивної поведінки населення Київщини. 

Ключові слова: етнодемографія, Київщина, Всесоюзні переписи населення 

(1959-1989 рр.), Всеукраїнський перепис населення (2001 р.), статево-віковий склад, 

освітньо-професійна структура, міграційні процеси, етнічний та мовний склад, 

шлюбність, розлучуваність, репродуктивна поведінка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Деркач С.С. Этнодемографическое развитие  Киевской области во второй 

половине XX – в начале XXI века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.05 – этнология. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2016.  

В диссертации на основе архивных данных Главного управления статистики в 

Киевской области и результатов полевых исследований, проведенных автором, 

освещается динамика и особенности демографических процессов в Киевской 

области во второй половине XX – в начале XXI века. 

На основе широкого круга источников исследована половозрастная, 

образовательно-профессиональная структура и привлечение населения к 

миграционным процессам. По Всесоюзной переписи 1959-1989 гг. изучена 

динамика численности этносов и языковая ситуация на территории Киевской 

области в советское время. Показано влияние и негативные последствия 

русификации на украиноязычное население края. Выяснено, как изменился 

этнический состав и языковая ситуация Киевской области после обретения 

Украиной независимости. Рассмотрены особенности брачного и репродуктивного 

поведения населения Киевской области.  

Ключевые слова: этнодемография, Киевская область, Всесоюзные переписи  

населения (1959-1989 гг.), Всеукраинская перепись населения (2001 г.), 

половозрастной состав, образовательно-профессиональная структура, 

миграционные процессы, этнический и языковой состав, браки, разводы, 

репродуктивное поведение.  
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The thesis is based on historical data of the Main Statistical Office in Kyiv region 

and the results of field research conducted by the author, who highlights the dynamics and 

characteristics of demographic processes in the Kyiv region in the second half of the XX - 

early XXI century. 

Basing on a wide range of sources, the gender, age, educational and professional 

structure and as well as migration activity are studied. The study analyzes the dynamics of 

the age and sex structure of the population of Kyiv region. It indicates the predominance 

of the number of women over men in the general population, and this correlation is typical 

for the most age groups. The Kyiv region is also characterized by the population aging. 

Changing the number of rural population is directly connected with the natural movement 

of the population and migration, as well as the transformation of rural areas into the city.  

With regard to the educational and occupational structure of the population, it 

should be noted first and foremost a permanent increase in the level of education of the 

population in Kyiv region throughout the study period. Due to the changes in  

demographic situation in Ukraine, particularly in the Kyiv area the number of retired 

individuals and other persons receiving state social aid has increased. Substantial 

transformation during the study period has also undergone a structure of the population by 

income and employment sources. One of the notable trends during the study period is the 

increase in the proportion of the Kyiv region population engaged in mental work, with a 

corresponding reduction in the number of employed in manual labor. 

According to the population census of years 1959-1989, the author studied the 

dynamics of ethnic and linguistic situation in the territory of Kyiv region in Soviet times. 

As for the composition of the population, among the ethnic groups Ukrainians and 

Russians dominate. This thesis displays the influence and negative effects of russification 

of Ukrainian speakers in the region. It is shown how the ethnic composition and language 

situation changed in the Kyiv region after Ukraine gained its independence. Reduction of 

the total population of Kyiv region was reflected in almost all ethnic groups, recorded as a 

numerical increase in certain ethnic groups. The features of marital and reproductive 

behavior of the population in Kyiv region are considered. 

In general, it should be noted that the population of Kyiv region during the study 

period experienced a demographic transition phenomenon, that is characterized by the  

decrease in the birth rate, which is smaller in comparison with Western Europe, the 

increase in life expectancy, the weakening of the institution of marriage, the intensification 

of migration processes, the transformation of ethno-national structure. These processes 

require further study, particularly in the new socio-political and economic realities. 

Key words: ethnic demography, Kyiv region, USSR censuses of population (1959-

1989.), Census of population (2001), gender and age, educational and professional 

structure, migration, ethnic and linguistic composition, marriage, divorce, reproductive 

behavior. 
 


