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АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У статті проаналізовано сучасну демографічну ситуацію в Київській області. 
Розкрито проблеми розвитку демографічних процесів Київщини за даними Головного 
управління статистики в Київській області й результатів польових досліджень. На 
основі широкого кола джерел досліджено статево-вікову, освітньо-професійну 
структуру та залучення населення до міграційних процесів.  

За Всесоюзними переписами 1959-1989 рр. вивчено динаміку чисельності етносів 
та мовну ситуацію на території Київщини за радянських часів. З’ясовано, як змінився 
етнічний склад та мовна ситуація Київської області після здобуття Україною 
незалежності. Розглянуто особливості шлюбної та репродукивної поведінки населення 
Київщини. 

Визначені специфічні риси і новітні тенденції природного руху населення, їх вплив 
на перспективи його подальших змін. Запропоновані шляхи розв’язання демографічнної 
ситуації не лише на Київщині, а й в Україні. 
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Постановка проблеми в загальному виляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 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 впродовж 
останніх десятиліть постала ціла низка вагомих проблем соціально-економічного та 
політичного характеру й однією з найгостріших  із них є демографічна криза, яка 
супроводжується зниженням показників народжуваності та тривалості життя населення, 
підвищенням рівня смертності, передусім серед чоловіків працездатного віку, міграційним 
відтоком висококваліфікованих працівників переважно молодого віку, погіршенням стану 
здоров’я громадян тощо.  

Демографічна криза в країні спричинила посилену увагу державних структур і 
науковців до процесів відтворення населення. Проблеми відтворення населення нині 
стали як ніколи актуальними, а їх розв’язання вимагає прийняття політичних рішень на 
загальнодержавному рівні у сфері соціальної політики і розробки науково обгрунтованих 
рекомендацій щодо поліпшення демографічної ситуації в Україні.  

Основні показники природного руху населення, його статево-вікова структура, 
міграційні потоки значною мірою впливають на економічне та політичне становище в 
Україні в цілому, і окремих регіонів. 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. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню загальних питань і проблем 
демографічного розвитку нашої держави присвячені роботи багатьох учених. Значний 
внесок у вивчення і розв’язання цих проблем зробили такі українські вчені, як Е.М. 



Лібанова [1], О.А. Малиновська [2], В.П. Піскунов [3], С.І. Пирожков [4], В.С. Стешенко 
[5], О.У. Хомра [6], Ф.Д. Заставний [7] та ін. Значна увага спрямовується на вивчення 
динаміки і структури демографічних процесів. Предметом постійної уваги демографів 
залишаються проблеми здоров’я, смертності й тривалості життя. Проте сучасна 
демографічна ситуація населення Київської областві залишається мало вивченою, тому 
потребує грунтовного дослідження.  

Виходячи з постановки проблеми, метою статті є аналіз динаміки сучасних 
демографічних процесів та особливостей територіальної диференціації показників 
народжуваності, смертності, природного приросту та міграцій у Київській області. 
Основні завдання – це зосередження уваги на аналізі показників природного руху 
населення, динаміки чисельності населення та його демографічної структури. Також 
з’ясовувалися проблемні питання сучасного демографічного розвитку області на основі 
виявлення спільних і відмінних рис у геодемографічній ситуації, що склалися в Україні, 
для подальшого проведення дослідження за основними демографічними показниками 
населення досліджуваної території. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Київщина посідає особливе місце серед інших областей України з 
точки зору етнодемографічного розвитку населення. Розташування регіону вздовж 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 в 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.  

Київщина є регіоном з порівняно високою щільністю населення. Природній приріст 
у Київській області спостерігався з 1959-1976 рр., а з 1977 року відбувалося скорочення 
кількості населення, оскільки помирало більше людей, ніж народжувалось. У містах 
Київської області скорочуватися населення почало з 1994 року. Ця тенденція тримається 
дотепер. Це підтверджено статистичними даними і результатами польових досліджень.  

За даними Головного управління статистики у Київській області, наявне населення 
1959 р. становило 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 становило 1 млн. 923 тис. 
905 осіб, а 1989 р., порівняно з попередніми переписами населення, збільшилося до 1 млн. 
939 тис. 973 особи. За Всеукраїнським переписом 2001 року, населення становило 1 млн. 
827 тис. 894 особи. Від 1959 до 2001 року збільшилась кількість міського населення 
майже у 2,5 раза, а сільського – зменшилося більше ніж у 1,5 раза. 

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 
знизилась.  



За даними Головного управління статистики у Київській області, на 1 січня 2013 
року в 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. Від 
2001 до 2013 року 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, у цілому в області щільність 
населення становить 65 осіб / кв. км [8]. 

Особливості відтворення населення Київської області можна простежити за даними 
таблиці. Величина коефіцієнта народжуваності залежить від багатьох чинників.  

Таблиця 1.  
Динаміка природного руху населення за 1989-1998 рр. в Київській області [9] 
 

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, від 1989 до 1998 року у Київській області кількість народжених осіб 

становить 201 тис. 12 осіб, з них: 118 тис. 438 осіб – у місті і 82 тис. 574 особи у сільській 
місцевості. Але кількість померлих осіб становить 286 тис. 554 особи, серед них: 113 тис. 
43 особи – міське населення і 173 тис. 511 осіб – сільські жителі. Природний приріст в 
області спостерігався лише в місті від 1989 до 1993 року на 16 тис. 454 особи, а після 
приросту відбулося скорочення кількості на 11 тис. 60 осіб. У сільській місцевості на 90 
тис. 937 осіб зменшилась кількість населення за згаданий період часу. 

Важливою відмінністю міграційної активності населення на сучасному етапі є 
переважання тимчасової маятникової міграції над постійною. Через це сільське населення 
Київщини скорочується значно повільнішими темпами, аніж у цілому по Україні. 

Таблиця 2.  
Динаміка природного руху населення за 2009-2013 рр. в Київській області [10] 
 

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 
2013 12879 7632 12935 14263 -56 -6631 
 

За 5 років, від 2009 до 2013 року в Київській області кількість народжених осіб 
становить 101 тис. 913 осіб, з них: 63 тис. 563 особи – у місті і 38 тис. 350 осіб – у 
сільській місцевості. Кількість померлих становить 138 тис. 481 особу, з них: 65 тис. 127 
осіб – у міських поселеннях і 73 тис. 354 особи – у селі. Відбувається в області скорочення 
кількості осіб на 36 тис. 788. Потрібно зазначити, що в місті спостерігається зменшення 
кількості осіб на 1 тис. 784 особи і лише 2012 року відбувся природний приріст на 220 
осіб, тоді як серед сільського населення скорочення кількості на 35 тис. 4 особи. 



Для населення Київської області впродовж 1959-2017 рр. притаманні ті самі 
процеси, що й для більшості інших областей України, хоча в окремих аспектах можна 
твердити про існування регіональної специфіки. Упродовж цього періоду відбулися 
докорінні зміни в 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 і жінок є нерівномірним у різних вікових категоріях: якщо в 
наймолодших вікових категоріях різниця є майже непомітною, то населення зрілого й 
особливо старшого віку кількість жінок є вже суттєво більшою. Переважання жінок 
починає спостерігатись серед  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 спостерігалось 
упродовж усього досліджуваного періоду, тобто від 1959 до 2017 року. 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 
перевищує навантаження з боку дітей. Це свідчить про те, що працездатне населення 
змушене головним переважно спрямувати власне зусилля на утримання осіб пенсійного 
віку.  

Матеріали переписів 1959–2001 рр. засвідчують, що на Київщині впродовж 
досліджуваного періоду спостерігалося постійне переважання жінок у загальній 
чисельності населення, що відповідає загальній ситуації в Україні. Перевага чисельності 
жінок над чоловіками пояснюється, з одного боку, нижчою смертністю серед жінок, а з 
другого – 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 в Київській 
області, зросла кількість пенсіонерів та інших осіб, що перебувають на утриманні 
держави. За Всесоюзним переписом 1959 р., по області їх становило 4%, тоді у 1989 р. – 
22,4% осіб, тобто більше, ніж уп’ятеро. У міських поселеннях у 2001 року пенсіонерів 
було 21,8% осіб, тоді як у сільській місцевості помітно більше – 35,7% осіб  [11]. 

Дослідження дало можливість установити 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. Останніми десятиліттями сформувалася тенденція, згідно з якою 
жінки мають вищий порівняно 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 спостерігалося 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, зменшувалась, адже цьому сприяв високий рівень механізації в 
сільському господарстві [12]. Так, за Всесоюзним переписом 1989 року, колгоспники в 



сільській місцевості становили 30,2% зайнятого населення, а в місті їх майже не 
залишилося – лише 1%. При цьому, частка робітників і службовців зростала за рахунок 
відкриття нових підприємств в області, а також закладів соціальної та культурної сфери. У 
період незалежності тенденція до зменшення кількості зайнятих у сільському господарстві 
на тлі збільшення частки працівників промисловості та сфери послуг тривала.  

 Міграційні процеси Київщини суттєво відрізнялися від міграцій населення інших 
областей України. У міграційний процесах Київської області брали участь чоловіче і 
жіноче населення. Найбільша кількість прибулих до області з 1959-1986 рр. була саме в 
міські поселення у віці 20-34 роки. Це пов’язано з можливостями  кращого 
працевлаштування в містах Київської області. За даними опитування, на міграційний рух 
населення Київщини також вплинула Чорнобильська катастрофа. Від 1971 до 1993 року в 
міських поселеннях Київської області відбувався міграційний приріст, а з 1994 року 
почало спостерігатися скорочення кількості осіб. Що стосується сільської місцевості, то за 
радянський період в області відбувалося скорочення кількості осіб і лише з 2010 року і 
дотепер спостерігається міграційний приріст. У результаті міграційного приросту серед 
населення в області переважали чоловіки. Важливою відмінністю міграційної активності 
населення на сучасному етапі є переважання тимчасової маятникової міграції над 
постійною. Через це сільське населення Київщини скорочується значно повільнішими 
темпами, аніж у цілому в Україні. 

Дослідження етнічних аспектів соціально-демографічних процесів Київщини 
дозволяє твердити про те, що Київщина впродовж досліджуваного періоду становила 
відносно моноетнічний регіон. В етнічній структурі населення регіону домінують 
українці, частка яких упродовж досліджуваного періоду змінилася від 93,2% у 1959 року 
до 89,4% у 1989 року. Слід зазначити, що незважаючи на інтенсивну русифікацію, за роки 
радянської влади переважна більшість українців Київщини зберегла рідну мову. У 
Київській області від 1959 до 1989 року 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 відбилося майже на всіх етносах, проте 
зафіксовано також кількісне збільшення  етнічних груп кавказького походження: 
азербайджанців, вірменів, гагаузів. Значно зменшилася чисельність єврейського, 
польського, німецького, болгарського, грецького та інших етнічних груп. 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 рідну мовою 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 всередині української етнічної групи. Однак зустрічаються 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 в області шлюбів тривалістю 5-9 років. Але шлюби в 
селах більш міцні, тоді як у містах майже половина, а іноді й більше половини 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. 

За даними опитування, переважно в 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.  

Висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Отже, низькі показники народжуваності та зростання смертності свідчать про 
несприятливу демографічну ситуацію в Київській області. Причини цього різні, їх не 
можна зводити тільки до погіршення економічного стану в Україні. У всіх областях 
України природний приріст поступово знижується, найбільше це відчутно там, де значна 
частка населення проживає в селах. Причиною цього є насамперед досить висока частка 
людей старшого віку в сільській місцевості. Порівняння спостережень, зафіксованих серед 
сільського населення з даними, які стосуються України, дають підстави стверджувати, що 
зазначені процеси притаманні не лише українському селу, а й усьому населенню України.  

Демографічна політика України за сучасних умов повинна бути направлена не 
тільки на стимулювання народжуваності, але й на зміцнення сім'ї, підвищення 
матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності. Проте заходи 
щодо управління процесами відтворення населення не дають швидких результатів. 
Результати демографічної політики виявляються через багато років і навіть десятиліття. 

Велика увага у вказаному повинна надаватися створенню умов для поліпшення 
матеріального положення сімей з дітьми, розвитку системи соціального обслуговування 
сім'ї, збільшенню видів послуг, що надаються сім'ї, зниженню материнської і дитячої 
смертності, посиленню профілактики захворювань. Кризовий стан демографічної ситуації 
в Україні вимагає перегляду конкретних напрямів демографічної політики.  Демографічна 
політика в Україні скерована на підвищення природного приросту населення за рахунок 
народжуваності. Для цього матерям, які народжують дитину, надається допомога, 
додаткова відпустка тощо. Демографічна ситуація потребує постійного контролю 
держави. Розв’язання зазначених проблем може забезпечити лише ефективна регіональна 
демографічна й економічна політика держави. 



В цілому, слід відзначити, що населення Київської області впродовж 
досліджуваного періоду пережило явище демографічного переходу, який 
характеризувався зниженням народжуваності, невеликим, порівняно 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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Derkach S.S. The analysis of the current demographic situation in Kiev region. The  
article analysez the current demographic situation in Kiev region. 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 Kiev region in the second half of the XX - early XXI century. 

Based on a wide range of sources there is studied the gender, age, educational and 
professional structure and attracting people to migration. The study analyzes the dynamics of the 
age and sex structure of the population of Kiev region indicates the predominance of the number 
of women over men in the general population, and this advantage is typical for most age groups. 
For the Kiev region is also characterized by a process of population aging. Changing 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 of Kyiv 
region throughout the study period. Due to changes in the demographic situation in Ukraine, 
particularly in the Kiev area has increased the number of pensioners and other persons on the 
content state. 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 population of Kiev region, engaged in mental 
work, by a corresponding reduction in the number of employed in manual labor. 

According to the All-union census of years 1959-1989 the author studied the dynamics of 
ethnic and linguistic situation in the territory of Kyiv region in Soviet times. The composition of 
the population among the ethnic groups dominated by ukrainians and russians. This thesis 
displays the influence and negative effects of russification of Ukrainian speakers in the region. It 
is shown how changed the ethnic composition and language situation of Kyiv region after 
Ukraine gained its independence. Reduction of the total population of the Kiev 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 of Kiev region. There are 
considered the features of marital and reproductive behavior of the population in Kyiv region. 

In general, it should be noted that the population of Kiev region during the study period 
experienced a phenomenon of demographic transition, which is characterized by a decrease in 
the birth rate, small 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 composition. These processes require further study, 
particularly in the new socio-political and economic realities. 

The article describes the features and the latest trends of the natural population 
movement and their influence on the prospects for its further changes. It also suggests the ways 
of solving the demographic situation not only in Kiev region but in Ukraine as a whole. 

Keywords: demographic situation, Kiev region, All-union censuses of population (1959–
1989 gg.) Census population (2001), gender and age, educational and professional structure, 
migration, ethnic and linguistic composition, marriage, divorce, reproductive behavior. 

 Деркач С.С. Анализ современной демографической ситуации в Киевской 
области. В статье проанализирована современная демографическая ситуация Киевской 
области. Раскрыты проблемы развития демографических процессов Киевской области по 
данным Главного управления статистики в Киевской области и результатов полевых 
исследований. 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. Выяснено, как 
изменился этнический состав и языковая ситуация Киевской области после обретения 



Украиной независимости. Рассмотрены особенности брачного и репродуктивного 
поведения населения Киевской области.  
 Определены специфические черты и новейшие тенденции естественного 
движения населения, их влияние на перспективы его дальнейших изменений. Предложены 
пути решения демографической ситуации не только в Киевской области, но и в Украине. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, 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.  

 

 


