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У кни}fiцi нa oсIloвl викopистaння дoслiдrкень вiдoмих yкpaiнськиx тa

poсiйськиx rrаyкoвцiв, мaтepiaлiв пеplltoгo зaгaльнoгo Bсepoсiйськогo

n.p".,,"y нaсeлeЕЕя r89? p., peвiзiй, якi прoвoдилa Pосiйськa iмпepiя y

xVпI-xж стoлiттяx, a тaкoяt yсiх зaгaльпих пepeписiв IIaселeнHя зa чaсiв

кoлиuIньoгo сPсP _ 1926, 193?, 1939, 1959, 1970, 1979 i  1989 pp. i

Bсeyкpaiвськoгo пepeписy нaсeлeння' пpoведeнoгo 5 гpyдня 2001 p.'

poзглядaeтЬся poзсeлeння yкpаiнськoгo eтнoсy нa свoiх cпoкoнвiчних

зеtvtлях i зa ixнiми мe,кaми пpoтягoм oстaннiх тpьox столiть.

OсяoвнaмеTaкни)кки-пoкa3aти'щoвпливaЛoнaкiлькiсть

нaселeння, якi бyли змiпи в йoгo нацiorтaльнoмy склaдi тa в iнIxих

демoгpaфiзниx пpoцесax (нapoдlкyвaнiсть, смepтнiсть' приpoднe зpoстaнвя

нaселeння тoщо).
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У ХХ ст., й oсoбливo в йoгo дpyгiй пoлoвинi, tнaчHo збiльIпився iнтepeс
дo BизнaчеItня зМiн y кiлькoстi нaсeлeння свiтy, йoгo чaстиIl' peгioнiв тa
кpaiн. циМ IIитaнняIt/t зaймaeться ooH, нaлaгoдэrteнo сисTeмaтиннi пepeпи-
си y пеpевaЖнiй чaстинi кpaiн свiтy. У 2001 p. бyлo пpoвeдelro BсеyIt-
paiнський пepeпис IIaселеIIня' мaтеpiaли .flItoгo дaли мoэtсливiсть BуIЗНaчIД-
Tи теIlдеIrцii дeмoгpaфiчнoгo poзBитIсy Укpaiнcькoi дepЭrсaви зa дBaIIaд-
цять poкiв B yМoвax неЗaлe)Iснoстi.

Poзгляд змiн y кiлькoстi нaселеIlllя пpoтяIoм oсTalrнix стoлiть сBiдчить
пpo тe' щo' IIeзBaЖaючи нa бeзпepеpвнi вifttlи, епiдемii, гoлoд' кiлькiсть
людей бeзпepеpвнo зpoсTaлa.3a ХIХ ст. IсiЛЬкiсTЬ нaсeЛеIlня свiтy зpoслa з
952 млrr. oсiб дo 1656 млн., aбo мaйхtе нa73,9|o' У нaстyпнoмy стoлiттi цeй
пpoцeс пpискopився. IIaвiть oстaннi двi свiтoвi вiйни iстoтнo Ilе вплинyли нa
ньoгo. Бiльlп тoгo' IIaселeнIIя tpoстaJlo щe IIIBидIIIе y xx ст. У 2000 p. JIюдeй
нa зeмлi сTaлo в}Iсе 6055 млн., тo6тo 6iльtце, нi,tс Haпpикiнцi ХIХ ст.,
нa 4399 млн. oтхсe, 3a тeМпalvlи зpoстarrня }raсeлelrня oстaнЕr стoлiTTя бiльlrr
Hi,rс y 3 paзи IIеpеBищилo IIoпepедIlе. Xo.ra пpoтягoм 1990-1995 pp.
щopiчIrий пpиpiст HaселеIlIlя i cтaнoвив 81 млн. oсiб i бyв МeIII]tим пopiвня-
Iro з пpиpoстoм 1985-1990 pp. (B7 млн. oсi6), немaе нiякoro сyмнiвy в тoмy'
щo y xxl ст. свiт yвiйде з нaсeлеIIIlям пolraд 6,1 млp,Ц. oсiб (тaбл. 1)'.

Boднoнaс y дeяIсI,rx pегioнax' кpaiнax з piзниx приtIиIr y пeвнi пеpioди
спoстepiгaлoся зMеIIшIeIIIIя зaгaльIloi кiлькoстi нaсeлeння.

oснoвними rIpуIЧУIrтa\ДуI зIvIеIlпIeнIIя нaсeлеItня в Укpaiнi € B|ilItтуI'
eпiдемii, гoлoдoМoри, сyспiльнa тa eкoнoмiчнa пoлiтикa' нaцioЕaлЬнe пpи-
гнoблення lrapoдy. Здaвaлoся б, щo з нaбyттям нeзaЛе}tснoстi нaшл.rм нapo-
дoм i yTвopенItяIvr влaспoi деpэкaви в кpaiнi нe бyлo пiдстaв дJIя зМeншeння
нaселeIIня. Aле стaлo с)Д\4IIим фaктoм, щo в дeв'янoстиx poкax ХХ ст. i пep-
lIIих poкax ХХI ст. в Укpaiнi viткo пpoсте?IсyстЬся тендeнцiя дo IтoсTуIIoвo-
гo сItopoчеIrlrя зaгaльноi кiлькocтi люднoстi, i немaе пiдстaв для йoгo гIpипи-
неtlня. Бiльrп тoгo' пpoгtloзи yкpaiнськиx BчеIIиx i нaвiть ooII пepeдpiкa-
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Ють з1vIеllIIIенIrя кiЛькoсTi нaпIoгo lrapoдy дo сеpедиIIи ХХI ст. щe rra дBa.ц-

цять мiльйoнiв.
Aбсoлlотнa кiлькiсть IIaселeI{IIя не е виpiтлaЛьIlИlvl фaктopoм, який

Bизнaчar сoцiaльнo-екoнoмiчriий, пoлiти.tний i кyльтypний poзвитoк

кpaiни, pегioнy. Aле ii не lvloхснa недooцiнювaти. Мaленькa зa кiлькiстю нa-

сеЛеIIIIя кpaiнa, нaвiть з 2-5 млн. oсiб' нaвpяд чи Мo)ttе зaбезпечити свiй

всебiчний екoнoмiчций, нayкoвий, кyльтypний i дуxoвний poзBитolt - iй не

BистaчИть лroднoстi. Toмy сyспiльстBo tMyIIIеtIе вpaxoвyвaти i нaвiть пpo-

гIIoзyBaTи змiни в кiлькoстi нaсеЛeнн'l. Цим мoeкнa знaчнoю мipoю гIoясHи-

ти зpoстaHIIя yBaги дo демогpaфii, якa с нayкoЮ пpo нaселеIIIiя.
oснoвними IToкaзникaMи, що вiдбиBaloть стaн кiлькoстi нaсeлeння, r

йoгo oблiк, впЛив IIa IIьoгo IIapo,ц}IсyвaIIoстi, смepтнoстi й тiснo пoB'язaнa 3

циI\{ стaIIoM тpивaлiсть ,tсИтTя JтюtIzltlt4'
Ha пo'raткy ХХI ст. ще гoстpiurе пoстaс питaIIIIя IIpo BIIЛиB негaтиBllиx

фaктopiв Еa здopoB'я JI:.oд;Иъ|И' a зIIaчить i нa тpивaлiсть }itиTT.'I. З'являtoть-

ся нoвi BуIцуI зaxBopювaнЬ' пoгipruyсться eкoлoгiчttе сеpедoвищe'

збiльlлyетьсЯ IIepBoBe llaпpy}fiеIrнЯ людей. Bсe цe пpизBoдитЬ,цo пеpедчaс-

нoi смеpтi й скоpo.rення кiлькoстi нaсeлеЕня.
I.{i явищa BдеяItИx pегioнax, кpaiнax зеMIIoi кyлi, i в Укpaiнi зoкpeMa'

звичaйнo негaTиBIIo BплИBaюTЬ нa збiльrцеrrня кiльIсoсTi HaсeЛеItIIя.
Укpaiнa в пеpruiй тpетинi ХХ ст. мaлa знaчнi дoсягIIеIltlя y poзBитIty

дeмогpaфi.rнoi нa;rки, нaвiть дiяв oкpемий iнститyт, лiквi.цoвaний в сеpе-

динi 1938 poкy. ,{oсягли свiтoвoгo piвня дoслiд)ttеHllя yl(pailrсьItиx дeMo-
гpaфiв C. Toмiлiнa, Io. Кopvaкa-Чeпypкiвськoгo, C. Pyдницькoгo, M. Птyxи
тa iн. Ha }IсaЛь' зa чaсiв стaлiнщини i в нaстyпнi poки pataнсьIсa вЛaдa свiдo-
IvIo гaJIьI\4уBaЛa poзBиToIс демoгpaфii. Aдже ця llayкa Bикpивaлa б тi стparпнi
пoдii, якi вiдбyвaлися зa чaсiв кoЛиtllньoгo Paдянськoгo Coтозy в Укpaiнi.
Лиrшe в 1966p. бyлo yтвopенo вiддiл демoгpaфii в склaдi Iнститyry екo-
нoмiки AII УPCP.

У кpaiнi виpoсЛa HoBa пЛеядa вiдoмиx демoгpaфiв - aкaдемiк IIAI1У
C. ПиporrtкoB' -чЛеII-кopесIIoн.цeHT IIAIIУ Е. Лiбaновa, дoltтop екoнoмiчниx
нayк B. Cтеrпенкo тa iн.

Cкладнi демoгpaфiкнi пpoцeси, щo вiдбyвaютЬся Еa ylсpaiнськиx зеM-
ляx' вимaгaють ix виBчеII}Iя' з'ясyвaння стaнoвищa' B яIсoмy пepeбyвaе yк-
paiнське нaсеЛеIIня сьoгo,цнi.,Якщo ми в нaйкopoтrпий тepмiн не ITpиIIиниМo
негaтивнi тенденцii, щo вiдбyвaютЬся в нaшiй кpaiнi, i не poзpoбимo
теpмiнoвиx зaxoдiв для ix пoдoЛallня' тo недaЛе!(ий тoй нaс, ItoЛи IIiкoMy
бyде вiдтвopюBaти ЕезaлеE(Iry Укpairry, тa й нi дЛя кoгo цe poбити. Toмy
сьoгoднi кoeкний пaтpioт Ma€ Знaти' B яIсoMy кaтaстpoфiннoмy стaнoвищi
пеpeбyвaе не лиIIIe eкoнoмiкa дepхсaBи' a й ii нaселення.

Mетa пpoпolroвal{oi пpaцi _ oзнaйoмити читaчa iз poзселенняM Ta
змiнaми B poзтalllyBaннi yкpaiнськoгo еTltoсy нa спoкoнвiчниx йoгo зеMляx
тa зa ix MеEtaшIи гIpoтягol\4 oстaннix TpЬoxсoт poкiв _ y XVIII _ IIa пoчaTку
ХХI ст. У цi uaси вiдбyвaлися дoсить iнтенсивrri мiгpaцiйнi пpoцеси IIaсе-

4

леIlIlя нa земнiй кyлi, якi poЗIIIиpили гeoгpaфiro рoзсeJIенIIЯ yкpaiнцiв
y свiтi, йoгo чaстинax, pегioнax тa кpaiнax.

Укpaiнський етнoс фopмyвaвся Ilа зеMляx eвpoпи, Tol\ily пpиpo.цнo' щo
пеpеBa'rснa бiльrпiсть yкpaiнцiв MеIIIкa€ нa свoix piдниx зeМляx i сьoгo,цнi.
I]e спoнyкaлo aBTopa зoсepедиTи yBaгy B oсIloBtlol\{y сaшIе IIa цiй тepитopii,
a тaкo)tс IIa 3еI\4ляx' пpилеглиx дo нei.

Етrriчнi yкpaiнськi зeмлi мolкнa пoдiлити нa cуцiлънi, тoбтo тi, де ytt-
paiнцi сеpeд мiсцевoгo нaсeлeнн'я пеpеBa)Iсaють зa кiлькiстro i питoмoю вa-
гoIо' a тaкoхt злtiluaнi, дe ixня чaсткa сеpе.ц lraсеЛеIltlя сTaнoвить I0-50Ya.

I]i землi Мo}I(нa тaкoшt пoдiляти нa стapi тa нoвi. Cmapi зеtплi - цe тi,
де вiдбyвaлoся фopмyвaння укpaiнсьItoгo нaсеЛeIIIIя' yкpaiнцi бyли aвтo-
xтoЕalvlи' aбopигeнaми' це сIloкoнвiннi yкpaiнськi зeмлi, дe yкpaiнцi меrп-
кaли пpoTягом бaгaтьox стoлiть. .{o ниx I\4o}fiIIa вiднeсти: Киiвщинy, Пoл-
тaBщиIIy' Чеpнiгiвщину, Гaлинину, BoЛинь, Пoдiлля, Бyкoвинy, 3aкapпaт-
тя, Хoлмщинy, Haдсяння, Лемкiвщинy, Cлoбorкaнщинy тa iн.

Hoвi зeмлi - цe тi, кyди yкpaiнцi пеpесeлилися пiсля фopмyвaння yк-
paiнськoгo еTlloсy впpoдoв)Iс oстaннix oдIloгo-тpьoх стoлiть i дe вoни стaнo-
виJIи oсHoBllvlftкoнтинreътт, якиfl ix освoroвaв. I]e землi, щo MaюTь нaзвy 3e-
Лelloгo' Cipoгo тa Maлинoвoгo ltлинiв.

3еленшli ldлuн, дo яIсoгo Bxoдять теpитоpii, щo oбмивaloться Беpингo-
вим' oxoтськиIvl тa Япoнським MopЯI\4и' - с5пraснi Пpимopський тa Xaбa-
poвський кpai, a тaкo)lt ltaмчaтськa, Maгaдaнськa, Caxaлiнськa oблaстi (гy-
беpнii) тa eвpейськa Aвтoнoмнa Pеспyблiкa, - це землi зaгaJIьIloЮ пЛoщеIo
2,1 млн. км2.

Землi Cipozo I{лuну, aбo Cipa Укpaiнa, - це нeoфiцiйнa нaзвa лiсoсте-
пoвиx i степoвиx зеNIeль Пiвдeннo-3axiднoгo Cибipy, a TaкoEс Cеpeдньo-
aзiйськoгo степoBoгo кparо. Зaгaльнa ix пЛoщa - 1,9 млн. км,.3 цiсi площi
в 20.x poкax ХX ст. yкpaiнцi стaнoBили бiльцriсть нaселeн}Iя нa плoщi
460 тис. ItM2, з якиx 405 тис. км2 y Itaзaxстaнi i 55 тис. км, y Cибipy.

3elилi Мollu1|oвozo Itлuну - Пiвнiчний Кaвкaз, кpaй (кoлиtuня Пiвден-
нo-Cxiднa oблaсть) бyв ствopениfit 1'924 p.з теpитopii кoлиrпньoi Кyбaнськoi
сlбластi, чaстиIlи кoлиrцнix oблaстей Tepськoi тa Biйськa .[oнсьltoгo, a тa-
Ito)I{ чaстиII колиrпнix гyбepнiй Cтaвpoпoльськoi, Чopнoмopськoi тa Aстрa-
xaнськoi. Йoгo плoщa дopiвнrовaлa 293,6 тис. ItM2. У tэztip. Tyт IvIеIIIкaлo
9 млн. oсiб 

' 
з Ilиx yкpaiнцiв 3107 тис. oсiб, aбo 37 ,2vo Уcьoto насeлеItняl.

Cлiд oсoбливo пiдкpеслИTИ, Щo yкpaiнськoмy lrapoдy тaк i не BдaлoсЯ
tlб'еднaти в единiЙ дepжaвi всi свoi спoкoнвiчнi етнiчнi зeмлi.

Toмy спoстepiгaeться iстoттla piзниця мilк дep}fiaвIrИIvlи кopдoнavlИ
yкpaiнцiв тa ixнiми етнiчними кopдolraМИ'якi бyли зЕaчнo IIIиpIIIиI\uи.

Aнaлiз демoгpaфiulrиx llpoцeсiв нa eтнiчниx yкpaiнсьItиx земЛяx

' 3aclnaвнuй, Ф.!.Геoгpaфiя Укpaiни. - Львiв, 1994. - C. 318-349; Cеpziй'-
.47ш B. Укpaiнцi в iмпepii. - к.' 1992. - с. 33, 45, 56; Bенipнiй Киiв. - 1993. - 15 э*toвт'



усклaдIrЮстЬся ще fl тим, щo пpoтЯгoМ poзглядyвaнoгo пepioдy цi eтнivнi
землi бiльrпiсть нaсy пеpe6yвaли пiд пaнувaнIIяM дBox нaйбiльIrr мoгyтнix
iмпеpiй нa eвpoпейсЬItolvly кoнтинeнтi - Pосii тa Aвстpo.Угopщини' a Ta-
кoж Pyмyнii, Угopщини, Чеxo-CлoвaччиIlи' floльщi тa кoлиIIIItьoгo CPCP.
Ha ниx нe iснyвaлo eтнiчнoi yкpaiнськоi дep}rсaви. oкpeмi в.ИTlatьt;у| IIaдaннЯ
aвтoнoмii нa IIeзнaчний нaс пpинципoвo Ilе змiнювaли стaцoBищa yкpa-
iнськoгo IIaселeЕнЯ' ,цo якoгo пoстiйнo зaстoсoByвaлaся пoлiтикa eтнoциДy
тa нaвiть геIroциду.

Пpoцeс денaцioнaлiзaцii yкpaiнсЬItoгo IIaсeЛеIIItя пpизвoдив дo тoгo'

щo нa oIсpеIvIиx спoкorrвiчниx свoix зеIl1IЛяx yкpaiнцi Bтpaчaли бiльtшiсть
сеpeд мiсцeвoгo нaсeлellня. Пoлiтикa дeнaцioнaлiзaцii пpoвoдуIJтacfl y бaгa-
тьox HaпpЯМax:

- шIтy!IIrиIvl пoдiдoм нapoдiв нa пpoвiдний нapoд, яKoМy стBoploвaли-
ся спpиятливi yмoви, й iнrцi нapoди - oiнopoдцiu;

- IiaсиJTьIlицькиIvI BпpoBaд)rсeнIIяМ BеЛикoдеpэкaвнoi мoви й y piзниx

фopмax зaбopoнoю кopистyвaтися MoBoIo свoгo еTlloсy;
- )rTискaMи щoдo кyльтypи, звинaiв, пoбyтy;
- BикopистaнняM peлiгii;
- нaсaдfitеHHяM нa деpэfiaBlrиx пoсaдax пpедстaвникiв BeЛиItoдеp-

rrсaвнoi нaцii i IIITyчIIим oбмerrсeнням зaйняття циx IIoсa,ц IIpедстaBIIикaМи
мiсшевoгo нaceЛеHIIя:

- зaсeЛенIlflм piдниx зеМель I]peдстaвI{иIсaми iнrциx нapoдiв, oсoбли-
вo великoдepЭrсaBнoгo lrapoдy;

- зaoxoчel]Ilяlvl HaсeЛе}Iня дo пepeiздy зi свoix piдниx етнiчниx зе-
Mель IIa землi iнrпиx нapoдiв;

- пpиМусoBolo деПopтaцiеto мiсцевoгo нaсeлellня;
- pепpeсiями мiсцeвoгo нaсeЛенIlя тoщo.
Пoлiтикa дeнaцioнaлiзaцii yкpaiнськoгo I{aсеJIeIIIlя IIpизBеJIa дo ToгO'

щo нaвiть y спoкoнвivнoмy пoлiтинЕoМy' Iсyльтyplrovly' rrayltoвolvly i дyxoв-
IIoMy цeнтpi yкpaiнствa м. Киевi лиtше нaпpикiнцi 30-x poкiв ХХ ст.
кiлькiсть yкpaiнцiв тpoxи пepеBищилa IIoJIoвиIIy кiлькoстi мiськoгo нaсe-
JIeЕня.

3дiйснюючи свoi зaгapбницькi зaзixaнIrя щoдo iнrшиx нapoдiв, зaвoйов-
Ilики' яIс IIpaBилo' пpaгHyЛи зaxoIIиTи землi, кiлькiсть IIaсeЛеIlHя яItиx
зIIaчнo пеpeвa,fiaлa кiлькiсть нaселеtlllя ixнix дepжсaв' тo1\4y пеpед ниMи пo-
сTaBaЛa зaгaльIla пpoблeмa: як менtшiстю yTpиМaти в пoкopi бiльIпiсть? Ca-
Me цим мo}fiIla тIoflcЁr|tTу| пpaгIrеIIIIя дo дeнaцioнaлiзaцii мiсцeвoгo llapoty.
3гaдaнi зaсoби зaсToсoByBaли зaвoйoвн Уtnv| МуItirУ JIуIr чaсiB oЛексaндp Ma -
кедoнський, ЧиItгiсxaн, Taмepлaн, Haпoлeoн тa iн. Ixнiй дoсвiд yсIIaдкуBa.
ли зaгapбниIси нaстyпIlиx нaсiв, y ToIvIy vислi Aвстpo-Угopщинa, Poсiя,
Пoльщa, Pyмyнiя, УгopЩинa, Чеxo-CлoвaччIинa' кoлиrпнiй CPCP тa iн.

Бopотьбa зaгapбницькиx .цеp?rсaB зa poдtovi yкpaiнськi землi пpизвoди-
Лa дo тoгo' щo нa циx зеМляx пiсля poзвaлy yкpairrськoi деpжaви Бoгдaнa
Xмeльницькoгo неotнopaзoвo змiнювaЛaся влaдa piзниx деp}кaB. Cтaнoви-
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щe стaбiлiзyвaлoся пiсля тpьox пoдiлiв Пoльщi (L772p.,1?93 p., 1795 p.), кo-
ли нarцi землi бyлo пoдiлeно мiэк двoмa iмпеpськими дepEсaBaIши - Poсirю
тa Aвстpo-УгopщиIloю. Boнo тpивaлo a}к дo пoчaтIсy Пеpшoi свiтoвoi вiйни.

Пiсля Пеpuroi свiтoвoi, a тaкo}l( гpoМaдяI{сЬIсoi вoeн нarшi землi пiдпa-
дaютЬ пiд влaдy чoTиpЬox дepэIсaB - сPсP, Пoльщi, Pyмyнii, Чexo-Cлo-
Baччини (пiзнiulе Угopщини).

Питaнirя пpo деp}I€Bнi кopдoни Укpaiни пoсTaЛo 3 yтвope}rlrям I.{ент-
pапьнoi Pади. 3гiднo з I Унiвepсaлoll кopдolrи Укpaiни oбмertсyвaлися
дet''ятьмa гyбеpнiями, якi вxoдиJ|уI to склaдy Poсii. Aлe згiднo з
<Iн.'тpyкцiею Генepaльнolvty секpeтapiaтовi Укpaiниo, пiдпltсaнolo гoлoвolо
Tимчaсoвoгo ypЯдy o. Itepенським 4 сepпня 1917p., дepэкaвнi кop.Цoни oб.
Мe)tJyBaЛися лиuIe п'яTЬмa гyбepнiями: Boлинськoю, Киiвськoю, Пo-
дiльськorо, Пoлтaвськoto, Чepнiгiвсьtсoю. oтхte, пoлiтикa Tимчaсoвoгo ypя-
дy TФIt бyлa спpямoBaIIa нa шIт)rчнe скopoчellня тepитopii Укpaiнськoi деp-

^dEуL,

3 пpoгoлorшeнням [eнтpaлЬнoЮ Paдoю yTBopеHIIя Укpaiнськoi Hapoд-
нoi Pеспyблiки ypяд зaймaвся BсTaнoвлeнIIяIvI дep,fiaBниx кopдoнiв' пpaг-
нуrи якнaйбiльrпe нaбли уrтиiхдo eтнiчниx кop.Цoнiв yкpaiнськoгo llapoдy.
Tак, 12 квiтня 1918 p. poзгЛядaJloся питaння пpo IсopдoIIи УHP з Moлдoвorо.

3a гeтьмarryвalrllя П. CкopoпaдсЬIсoгo бyлo yтвopeнo спeцiaльнy
кoмiсiю пiд кoмaндyвaнняМ C. IПелyxiнa' ЯIсa МaЛa BИlнaЧИ.rуI нa oснoвi
етнiчних пpинципiв yTвopeння кopдoнiв Укpaiни.

Пoдiтикa paдянськoi BIIatIt щoдo теpиTopii Укpaiни нi'rим пpинципoвo
нe вiдpiзнялaся вiд пoлiтики Poсiйськoi iмпеpii тa Tимчaсoвoгo ypЯty.

3 пpoголotпеIIIlяIvI 22 ciчня. i919 p. в м. Itиевi yтвopeнIrя Cобopнoi Ук-
paiни лишre нa коpoткий чaс ii зaгaлЬI{а пЛoщa дopiвнювaлa 630 тис. км,
(a paзoм iз 3eмлями, щo BxoдиЛи нa кopoткий чaс ,цo УHP, вклrо'raюни
Кpим,- 690 тис. км,).

Утвopення Укpaiнськoi Coцiaлiстиннoi Peспyблiки з дoпoмoгoю вiйськ
Poсiйськoi Фeдеpaцii пpизBелo дo тoгo' щo нa IIoчaTкy 20-x poкiв дo УPсP
yвiйшлa тepитopiя плoщeю BсЬoгo 443 туlc.ItМ2, де меIIIкaB 31 млн. нaсeЛеIl-
:яя' (237o нaеелeння CPсP).

3a Pизьким дoгoBopoМ 1921 p. дo Пoльщi бyлo вклюнeнo 132 тис. км2
eтнiчниx yкpaiнськиx зeryIеЛЬ (Cxiднa Гaлиuинa, 3axiдтra Boлинь, 3axi.цне
Полiсся, Лемкiвщинa, Хoлмщинa, Пiдляrпrпя) з 10,2 млн. oсiб нaсеЛеIIIlя
(29'5to yсЬoгo нaселеIIIlя Пoльф), a тaкo}tt L4,9 тlrc. км2 3aкapпaття i
ПiдляIпrпя, де МеIIII€лo 0'7 млн. oсiб, з ниx 0,5 млн. yкpaiнцiв, бyлo пеpeдa-
нo Чexo-Cлoвaччинi (5% yсьoгo ii нaселeнпя), a 18 тис. ItM2 тepитopii _
ГIiвденнa i fliвнiчнa Бyкoвинa - Хoтинщинa, AкepмaнщиHa' Iзмaiльщинa,
MapмapoщиЕa' де }Itилo 1,4 млн. oсiб, бyлo oltyпoBaнo Pyмyнiеrо (нaселeння
циx зeMель стаIloBилo 6,8|oуciх меruкaнцiв кpaiни)l.
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Зaгapбницькa пoлiтикa щодo укpaiнсЬItих зеNIeЛь тaкoж( ПpoBoдиJIa-
ся Poсiйськoю Федеpaцiеlo пpи встaнoвЛенHi деprкaвниx кop,Цoнiв нa
Cxoдi, Пiвнoнi, Пiвднi Укpaiни. Bжe пeprшi кpoltИ всTaнoBЛеIlня paдяIrсь-
коi влaди в Poсii IIoзHaчиЛися чiтким зaгapбницькиМ нallpяlvloМ щoДo yIс-
paiнськиx зеlvlеЛь'

З 1 липня пo 28 листoпaдa1924 p. пpaцюBaлa сoюзнo-пapтiйнa кoмiсiя
ЦBit CPсP. Укpaiнськa делегaцiя пpoпolryBaлa пpoеIст' дo poзpoбки якo-
гo бyлo зaлyчеIlo вiдoмиx iстopикiв M' ГpyтпевсЬItoгo' .ц. Бaгaлiя. Biн пe-
peдбaнaв гIoвepнeнIIя Укpaiнi Pосiею IIpиe,цнaIIиx дo себe теpитopiй, де
lvlеIuкaЛo пilaй}fiе 205| туtc. oсiб, з Яких yкpaiнцiв бyлo 69Yo. А' зa IIpoеItToМ
poсiйськoi делeгaцii пpollolryвaлoся IIoBepI{yти Укpaiнi тepитopii з нaсе-
леIlIlяM 236 тис. oсiб.

У pезyльтaтi oбгoвopeння цьoгo IIИTaflня бyлo виpoбленo, здaвaЛoся б,
кoмпpoмiсний вapiaнт, ta ЯкиvI Укpaiнi peкoмeнtyвaлoся пoBеpIryTи Tepи-
тopito з кiлькiстю rкителiв 1019,2 тис. Aлe це pitпення бyлo вiдхилeнo.

Ha пovaткy 1925 p. Цк PitП(б) Bидaв ПoстaIIoBy' B oсIroBy якoi бyлo пo-
кJla.цeнo poсtflcькутЙ вapiaнT' згiднo з ЯкиI\{ Укpaiнi мaЛa бyTи ПoBepненa ли-
IIIе llезнaчнa теpитopiя з нaсeлеHtlЯм 27 B,1. тис. oсi6.

Пеpедaнa зaзнaченoi теpитopii нa пpaкTИцi нe вiдбyлaся. 3 1919p.
пo чеpвeIIЬ 1929 p. вiдiйrшли дo Poсii зeмлi з llaсeЛеЕllяI\t 478 rt,цc, oсiб, y то-
мy нислi тaкi вaэкдивi iндyстpiaльнi pегioни, як TТТдx1цнgьктцЙтa чaстИIIa
Taгaнpoзькoгo' з пepеBarкнo yкpaiнсЬкиIvl нaсеJIеIIrIяM, щo бyлo пiдтвеpд-
?ttеIlo IIеpеIlисoм 1926 p. У 20-x poкax IIoзa MеэlсaМи Укpaiни oпиtlилися tlе
вклroчеrri дo неi пiвденнi зeмлi Bopoнезькoi тa Itypськoi oблaстей, .цe пе-
pеBa)кaли yкpaiнцi (43,9 тис. l\м",2,4 млн. oсiб), Cxi.цrra .{онщинa (зaxiд тa
чaсTинa Poстoвськoi oблaстi -23,B тис. кM2, 0,9 млн. oсiб), vaстинa PoсToв-
щиниi Кyбaнi (46,6 тис. ItM,, 1,9 млн. oсiб) тa iн.

Пoсилaючись Ira пolтеpеДIriй aнaлiз, л<l,йtв oснoвнoмy бyлo зpoбленo вiдo-
пш,lшl yкpaiнсьItиM вчeниI\l Ф.,Ц.3aстaвниIvl' нa нaшIy дyIvпсy' Mo?кнa в пpиlщиrrii
пoloдитися з йoгo висЦoBкaМи' щo в 30-х poкax XХ ст. теpитopiя yкpaiнськlл<
3eMeлЬ' ,цe пеpeBa)fiнo poзтaЦЦrBa.тп,rся yкpaiнцi, стaнoвипa 74I,7 тиc, кvl (y тo-
мy.rислi зa MeхсaMи Iсoлиrдньoi УPCP 165,1 Tис. кM, 3 EaсeлеIlIIяМ 7,9 млн. oсiб),
нa ЯItиx IVIеIIIкало 49,2 мпт. oсiб. Кpiм Toгo' це теpитopiя Кp,''гy, ПЬнiчtra
Чepнiгiвщинa i центpaльнa чaстинa ПЬнiчнoго КаBIсaзy' якa oxoIIJIюBaлa 203,6
тис. IсM, 3 IIaселенIrяlvI 5,7 rvrrш. oсiб. .{o сIшaдy Укpaiни увifгrt:lwt rreве;шtчкi
peгioни 3 IIepeBa}I€нням poсiйсЬItoгo (нa сxoдi i пiвднi), pyMyIIсЬIсoгo
(здебiльшroгo в Чepнiвetркiй oблaстi) i yгopськoгo ЕaселеIlttя (Зaкapпaття).

3a дoгoвopoм 16 сеpпня 1945p. гIpo paдяIrсЬкo-польський кopдoЕ
зIIaчнa тepитopiя yкpaiнськиx етнiчниx teмeлЬ бyлa вiддaнa Пoльщi.
Пiсля цьoгo дoгoвopy нeoдIropaзoвo yтoчIlloBaлися lсopдoни IIеpeBa}кнo нa
I(opисTь Пoльщi. Укpaiнa нa кopистЬ Пoльщi BTpaтилa чaсткoвo aбo
пoвtliстю paЙoни.. CиъlявcькиЙ (0,2 тиc, км, i 25,1 тис. осiб), Любaчiвський
(0,3 тис' км2, 25,1 тис. oсiб), Гopoдецький (0,3 тис. IсM2, 22,1 тиc, oct6)'
Угнiвський (10 991 oсoбa), Paвa-PyськvrЙ (I4135 oсiб), Hемиpiвський
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(2410oсiб). 3a дoгoвopoм 15 лютoго 1951 p. Укpaiнi пеpeдarro тpиItyтIIик
мiк Зaxiдним Бyгoм тa йoгo лiвoю пpитoкoю Coлoкiсю зaмiсть тepитopii
в paйoнi Hиэкнix Устpик (пiвдeннo-зaxiднa чaсти}Ia Львiвщини).

Haвiть TеIIep y Пoльщi ЗaJIИIJJуIJIИI fl iстopи.rно-геoгpaфiннi yкpa iнськi
зeмлi Ha,цсяння, Лемкiвщинa' Хoлмщинa, Пiдляtцtця пЛoщею 19,5 тис. км2
(y пoвoеннi pol{и IIa циx зeмЛяx бyли нaстиrrи Бiлoстoцькoгo, кpaкiBсЬItoгo'
Люблiнськoгo i PяцriвсьI{oгo вoсвoдств). Hе слiд зaбyвaти, щo згiднo 3 oпе-
paцiею <Biслa> бyлo нaсильtlo BисeЛене yкpaiнське нaселеHHя iз свoix зе-
Mель Ea кoлиurнi нiмeцькi тepитopii'.

Cлiд звepнyTи yBaтy нa тe' щo Пpoтягol\{ тpиBaлoгo vaсy спoстеpiгa-
ються iстoтнi poзбirrснoстi сеpед llayкoвцiв щoдo BиЗнaчеIlIIя тepитopii,
нa якiй вiдбyвaвся пpoцес фopмyвaння нaIIIoгo eтнoсу. ix мoжнa лoДiлити
нa кiлькa тeviй. Пeprшa мaс pyсифiкaтopський ЕaпpЯMoк. Boнa спpямoвa-
Ha нa те' щoб взaгaлi не визнaвaти yкpaiнський нapoд з йoгo oкpeМoю
ttyлЬтypoЮ' lvloBolo'дyxoвнiсTю, пoбyтoп,I, звичaяMи' тpaдицiями тoщo.
.(o неi Mo?кнa вiднести i тиx, щo всiлякo прaгIryтЬ oбмеlкити теpитopiю
Укpaiни. Tyт спoстepiгaеться вeликoдep)fiaBнa пpopoсiйська пoлiтикa, зa-
стoсyвaння дo Укpaiни пpиIlизлиBoi нaзви nMaлopoсiяo (oмaлopoсиn),
пpaгIIeнIIя вiдoкpемити вiд Укpaiни чaстиЕy зеМеЛь ii Пiвдня, B}tсиBaючи
нaзвy <Hoвopoсiя> тa iн.

Cклaлoся BpaEсеItIlя' щo poсiйський дeмoкpaт кiнчaеться TaIvI' ,цe пo-
сTa€ пиTaнI{я пpo сaп{oстiйнiсть Укpaiни. ,Цo цiei течii мorкнa вiднести сy-
чaснoгo pyсoфiлa B. }ItиpинoвсЬIсoгo' який ввalкaс, щo lriяItoi Укpaiни взa-
гaлi немaе, a лиIuе e .цесять губеpнiй Poсii. .(pyгa течiя - цe тi, xтo .цo Ук-
paiни вiдносить землi вiд Itapпaт дo Кaвкaзy. Ha нarшy tУMкУ, вoнa те?It Ilе
зaслyгoByс lra yвaгy. AДrке вoнa вiДбивaс нe pеaлii сЬoгoдellнЯ' a лиI]rе
aмбiцiйнi пorляди пeBEиx кiл yкpaiнoфiлiв.

Aвтop пpи€дI{y€тЬся дo пoглядiв' висЛoвЛеtlихФ. Д', Зaстaвним, i виxo-
Д|4"tь 3 Toгo' щo NIи Bсi MaсшIo BикoIIуBaти piтпeння зaгaльIloсBpoпейськoi нa-
paди 3 кoлeктивнoi бeзпеки, якa вiдбyлaся в Гeльсiнкi в липнi-сеpпнi
1975p. oдне з нaйвa)rшиBirпиx ii pitшень пoЛягar B ToМy' щo кopдollи' яIti
скЛaЛися в eвpoпi пiсля,{pyгoi свiтoвoi вtЙни, нe'цoTopкaннi. Piureння нapa-
ди пiдписaли гoЛoBи 33 кpaiн eвpoпи тa CIПA i Idaнaди.

З yтвopеllняM lleЗaлeшtlloi дeprкaви Укpaiни, IIa Etaль' i сьoгoднi ми не
MaеМo oстaToчIlиx деpжaвних кopдoнiв з Poсiero, Moл,цoвorо i Бiлopyссto.
Cyмним llpикЛaдoМ зaгapбницькoгo сTaBлеIIIIя дo IlaII]их зеMeЛь e o. Tyзлa,
нa якиЙ зaзixar xвopa нa зaгapбницькy xвopoбy щoдo нaIIIиx зе1vIеЛЬ сyчaс-
нa Poсiя.

Пpедмeтом oсoбливoi yвaги aвтopa e з'ясyBaнI{Я IIpичиI{' щo приlvlyси-
.пи yкpaiнцiв зaлиIIIaти свoi piднi землi й oсеЛяTися зa ixнiми межaми. Cьo-
гrlднi yкpаiнцiв мorкнa зyстpiти в yсiх .raстинax свiтy, pегioнax тa кpaiнax.
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Boни стaнoвлЯть Ta}t впливoвi дiaспopи, якi пpaгнyть з6epегти сBoю ltyлЬ-
тypy' }Ioвy' пoбyт, звинai, вiдiгpaють iстoтнy poJIь в екoнoмiцi, сyспiльнo-
пoлiтиvнoмy rкиттi тих кpaiн, де BoIIи IvtеtIIкaIoть.

З пoстyпoвиlvl poзвиткoп,I ЛIoдствa вiдбyвaвся IIpoцес виllикIIeнI{я IIo-
Bиx llaпpяl\{iв пpиpoдничиx тa сyспiльствоЗнaBчих наyк. oстaннi пoкликaнi
Bивчaти пpoцеси' щo вiдбyвaютЬся B сyспiльствi пpoтягolvr yсьoгo iснyвaння
ЛIoдствa. oднiсю з нaйдaвнirшиx сyспiльствoзЕaвчиx lrayк r iстopiя, зoltpе-
мa iстopiя Укpaiни. Cклaдoвoю ii чaстинorо e демoгpaфiя, якa вiдoкpеMилa-
ся вiд нei i пoст5rпoвo сTae oдI{иМ 3 вaEсЛиBих нaпpямiв сyспiльствoзHaвчиx
нayк. Caме вoIIa BиBчar тi пpoцееи, якi е пpeдмeтoм нaIIIoгo poзгляДy.

Cвiтoвий дoсвit пolсаtye' щo нaселeIIня' яI(е ?IсиBe нa piдниx 3еМляx' ,цe
вiдбyвaвся пpoцeс фopтrгyвaнIlЯ еTlloсy, без пoвaэкниx IIpичиII lle зaлиrпaе цi
зeмлi. Tим бiльrше, як визнaнo' yкpaiнськi зeмлi е нaйбiльtц лpивalлvlвvlмvt,
бо тут зoсеpед}ItеIIo пoнaд 30-407o свiтoвогo чopIloзeмy.

Ha нaIшy дylvlкy, oсIloвIlиMи пpичинaми' щo спolrylсaли yкpaiнцiв зaли-
rцaти свoi зeмлi, бyли:

1) нeспpиятливi сoцiaльнo-eкoнoмiчнi тa пoлiтиннi yмoви;
2) пpaгнeння yHикIryTи yтискiв piднoi l(yльтypи' мoви, peлiгii, пoбyтy

тoщo.
Чopнoбильськa тpaгедiя дo ltиx щe дoдaлa пpaгI{eнн.я людeй ylrикI{yти

MeIIIIdaн}I.fl нa теpитopiяx з IIeспpи ЯTJ:rу|BI4:!/lИ екoлoгiчними уl\,IoBaMи )t(итTЯ.
oкpемo слiд зyпиниTисЬ Нa BикopисTaIIнi yкpaiнськoi лlоднoстi дЛя pe-

aлiзaцii своix зaгapбIlицЬItиx плaнiв з бoкy Poсiйськоi тa Aвстpo-Угopcькoi
iмпepiй, a B IIoдaлЬIIIotvIy - Paдянськoгo Coloзy.

З метoю aнaлiзy пpoцесiв, щo poзглядaюTься в дaнiй пpaцi, сIсЛaдеHo
26 тaблиць, якi винeсенo y дoдaтoк' тoМy B текстi кIlи)ttки пoдaються циф-
pовi дaнi 3 пoсиЛaнIlяIvt нa нoшIep Taблицi, a не безпoсepeдIrьo Еa д}Itеpелo'
звiдки ix узятo.

Пpи нaписaнтri книги aвтop спиpaвся нa пpaцi yкpaiнськиx демoгpaфЬ
iз свiтoвим !ц'5ц - M. Птyxи, C. Toмiлiнa, Io. Itopvакa-Чепypкiвськoгo,
A. Хoменкa, a тaкo)tс вiдoмиx )rlIеIIиx с)rtlaснoгo пepioдy - Ф. .{. 3aстaвнoгo,
B. I. Hayлкa тa iн. Пpи poзглядi пpoцесiв, якi вiдбyвaлися y ХVIII-ХIХ ст.'
викopистaнo мaтepiaли MoскoBсЬIdиx дeмoгpaфiв B. M. Кaбyзaнa, C. I. Бpyк'
Г. П. Maxнoвoi тa iн.

Tеpитopiя сьoгoденнoi Укpaiни стaнoвить 603,7 тис. ttм2, i 3a цип1I пoкat-
LIикoМ нarua кpaiнa IIaлe}IсиTь до нaйбiльlшиx дep}I{aв eвpoпейськoгo кoнTи-
нeнтy. Ii тepитopiя бiльrшa, нilк теpитopiя Hiмeччини, в 1.,7 pata' a Taкo)tс
бiльшa за yзятi patoМ Bеликoбpитaнiю, Бeльгiю, Hiдepлaнди, Пopтyгaлiю,
Гpецirо тa IПвейцapiю. Ha теpитopii Укpaiни IvIeшIкaЛo y 2003 p. пpиблизнo
4,l ,7 млп' IIaселeння.3a йoгo кiлькiстro Укpaiнa пoсiдae 6-тe мiсцe в eвpoпi i
21-rцe сеpед кpaiн свiтy. Ha Укpaiнy ПpиITaДar б,7|oплo\тi 6,5/o IIaсeлеIIIIя
eвpoпи, 0,44Yoллoщi i близькo 0,B /o нaсeлення свiтy.

Po?Д'IЛ 1
oсIIoBIII Д}IсЕPЕлA

ДЛ.fl BиBчЕtIIIfl Po3сЕлЕIIIIfl IIACEЛЕtIII.fl

$ l.Iteнзи, peвiзi.i Ta пepПIi пepeписи

Cлoвo nдемoгpaфiя) гIoxoдиTь вiд гpецькиx слiв (демoс> - (нapoд)
i <гpaфiкa> - <(oпис))' тoбтo oнapoдooписyвal{ня>.,{eмoгpaфiя - цe нa-
yкa пpo IIaселеIIIIя' йoгo кiлькiсTЬ' сyкyпIliсть людeй' щo lvIеIIIкaIoTь
y п{e}rсax кoнкpеTlroi теpитopii, pегioнy, кpaiни, olсpеIvlиx нaстин свiтy,
всiеi земнoi кyлi. Кopoткo' деМoгpaфiя - це lrayкa пpo людeй. Boнa вив-
чae з},Iiни IIaселeIIнЯ: йoгo кiлькoстi, стaтевo-вiкoвoi стpyttTypи' IIapoд-
ЕtyвalloсTi' смеpтнoстi, IlpиpoдHoгo йoгo зpoстaння, нaцioнaлЬIloгo Ta
сiмейнoгo склaдy тoщo.

У нayкoвий oбiг слoвo uдeмoгpaфiя> BпеpII]e ввiв вiдoмий фpaн-
цyзький yнeний A. Гaйяp y пpaцi <Елeмeнти людськoi стaтистиrси, aбо
пopiвняльнa демoгpaфiя> ( 1B55 p.)'

Bивчeння демoгpaфiнIrиx lrpoцесiв, щo вiдбyвaлися i пpoxoдять
y сyспiльствi, дaе мolкливiсть BpaxoByBaти iх y нayкoвoluy пpoгIroзy-
вaннi poзвиткy сoцiaльнo-екoнoмiчIloгo Ta дyxoBнoгo }tсиTтя сyспiльствa.
Cьoгoднi весь цивiлiзoвaттиЙ свiт ввaэкae' щo дeп4oгpaфiuнi пpоблeми пe-
pе6yвaють y тiснoмy взaeмoзв'язкy i взaемoвIIливi 3 Taки]vIи глoбaльHИ-
ми пpoблeмaми' яIt:

- збeрeэкеIlllя Mиpу' pоззбpoсння, вiдвepнeння ядеpнoi вiЙни;
- пoдoЛaння вiдстaлoстi кoлиrшнix кoлoнiй i зaлelкниx кpaiн;
- збеpеrкeння i зaxист пpиpoднoгo сеpeдoBицIa;
- зaбeзпeчeння людствa дoсTaTньoю кiдькiстro i бeзпечrrими,ц}Iсе-

pелaMи eнеpгl1;
пoдoлаIIня сyпеpeчЛивoгo IIaдIIIBидкoгo

3eмлi i дисIlpoпopцiй йoгo скЛaдy.
I]i пpoблeми пoтpeбують кol\lпЛеItсIroгo виpiшeння. Cьoтoднi лиrше

тpетинa лIoдствa }fiивe в кpaiнax, де зaбезгIeченiсть lтpoдoBoЛьствolvi
y сеpедI{ьolvly збaЛalrсoвaнa. A бiльtшiсть йoгo lкиве B lсpaiнax' дe цiеi зa-

3poстaнIrя НaсeЛеIIIIя

11



бeзпeченoстi немae i знaчнa чaстиIIa нaселеIIIlя пeребyвae нa меrкi гoлo-
дy i нeдoiдання'.

Heoбxiднiсть oбчислення лtoднoстi iснyвaлa чи Ilе З сaMoгo IToчaTкy
yтвopеIrнЯ сyспiльствa. IIf,е зa стapoдaвнix uaсiв, кoли лтoдинa бyлЬ
цiлкoм зaле}tснoЮ вiд сил пpиpoди' BoHa зп4ylпeнa бyлa 

""'",',"" 
paхy-

Baти пpе.цстaвникiв сBoгo плеl\4енi, poдy. Здoбyвaтoни сoбi irкy,.oдяг,
лIo,цинa лeдBе зaбeзпeнyвaлa сeбe цип4и peчaМи iснyвaння .цЛя пpo/цoв-
}Iсе}lня сBoгo poдy' Boнa 3MyIIIенa бyлa I{aBчитися paxyBати i сeбе. Люди
IIe Moгли Йтуrнa пoлIовaння MaMoHтa aбo iнrцoi вe,й*oiiс'oти тBapиIIIIoгo
свiтy.пooдинцi. Фopмyвa}rllя деp}rсaвнoстi пiдвищилo пoтpeбу B зIIaнняx
пpo кiлькiстЬ нa селeIIIl-я, йoгo xapaк T epI4cTИI<I4 зa вiкoм' 

","',. 
.oщo.

Bвaэ*сaеться, щo oблiкoвyBaTи людeй po'Пoчaли ще B сTapoдaвнi чa-
си. Biдoмo, щo тaкий oблiк бУлo пpoведенo ЧoTу|pуI тисячi poкiв томy
в Китai зa чaсiв динaстii Cя в 2238 p. дo н. е. У стapЬдa",,oo*yЪ,,*i облiк
}IaсeлеIIIIя нaзивaли цeнзaпли Tolvly' щo йoгo пpовoдили цeнзopи2.

oснoвнa мeтa oблiкiв пoЛЯгaлa B oгIo/цaTкyBaннi нaселенЪя aбo нe-
oбxiднoстi зaлyчеIlilя чoлoвiчoгo IiaселеIlIlя дoвiйськa, тoбтo метa бyлa
фiнaнсoвo-вiйськoвa. I{i зaвдaння ЗaIIуIтJJILJI1I1я й сьoгoднi' aЛe Bип{oги дoсyчaснoгo oблiкy tнaчнo poЗIIfт.pИJIИся. Зa нaсiв paнньoгo феодaлiзмyoблiки IraселeIlFI.'I MaЛи спopa дизниЙ xapaкTеp i пpoвoдили.o .,up""u*-
нo 3 l\{eтoю гloIIoвI{eI{Jl"E деpатtaвнoi скapбницi aбo пiдгoтoвки дo .repгoвoi
вtЙнl,r. Пpoвeдeння oблiкiв BикликaJIo пpoтест, нaсeЛeннЯ' в тoмy .rислi
й пaнiвниx клaсiв, якi пpaгнyли пpиxoЪyвaти pеaльIly йoгo кiлькiсть i
тaкип,I чиIIol\4 нaIvIaгaлис"E 3l\iIеIlIIIити пoдaTки aбo скopoтити нaбip peк-
pyтiв. Haвiть нaпpикiнтI,i xvПI ст. нe бyлo вiдoмостeй пpo кiлькiсть нaсe-
леIlll"tl бiльпroстi кpaiн eвpoпи тa свiтy.

Пoчaтoк сисTeМaтИЗoBанol\4y IIеpеI'исy IIaселе}lIIЯ вперIII. y свiтi
булo пoклaдeнo CIIIA.. У 1790 p. кoнсЬитyцiеro цiei Деp}кaви пеpeдбaнa-
лoсЯ пpoBедення цeнзiв (пeреписiв нaселeння) кorкнi 10 poкiв. iTpиклaд
CIIIA.нaсл-iдyч1ли ItЦ,1iни eвpoпи. Щp*l пеpеПиси нaселенHя бyли пpo-
веДeнi y IШвeцii в 1B00 p, в Aнглii i Фpaнцii - 1s01 p. 3 1816 p. BoIrи пpo-
Bot{ятьсЯ y Пpyссii.--ПepIпий пеpепис нaсeл"ння бyлo пpoведeнo
в Aв-стpii, Угopщинi, IПвейцapii тa iнrциxдepхсaBax.

Ha пoтaткy ХХ с3. нaсеЛення дep}I{aB' Де пpoвoДились пеpeписи' сTa-
IIoвилo 740 млн. oсiб. CьoгoДнi пepeписaми oxoплено мaйэке всi кpaiни свiтy.
opгaнiзaцiя oб'eднaниx Haцiй iбирaе вiдoмoстi з кpaiн свiтy i пepioд,.,,,o
нaBo.цитЬ вiдoмoстi пpo .aгaЛЬIly кiлькiсть нaсeлення земнoi кyлi.

_.,.'I""',' дopoбoк y нapoдooбчисленнi мaе i нarцa дupй"'". Ha yк-
palllськиx зeМЛяx нapoдоoбнисЛеIlllЯ пpoвoдилoс.fl ще 3а iaсiв Киiвськоi

' Cmецеlлсo C. Г,,IIJвець B. Г. Cтaтистика нaселeння. - K: Bищa Irrкoлa, 1993. - C. 9., Bсeyкpaiнський пepeпис liaсеЛеIlIlя: мeтoдoлoгiя тa opгaнiзaцiя: iiaвчaльний
пoсiбник / Зa зar. peд.t-pa eкoн. I{aук Паpфенцевoi. - к.' 20Ъ1. _ C. 14.

1.2

Pyсi в Ix-xII сT.' гIpo щo свiднaть пaм,ятки-лiтoписи. ГIеpшri згaдки l1po

o6лiк нaлеэкaTь дo XIII ст. oблiки пpo3oдилися i зa чaсiв тaTapo-lvloц-

гoлЬськoгo пoIIеBoЛeнEя. Лiтoписи oпoвiдaють, Щo B 1246 p. y Пiвдeннiй

Pyсi - Киевi тa Чepнiгoвi - всi, вiд зeмлepoбa дo бояpинa,6ули (сoчTе-

IlьI B числe>.

У 1257 p. п{aЛa бyти пеpеписal{a тaTapaми i Hoвгopoдськa oблaсть.

oднaк нoвгopoдцi вiдмoвились, i лишre пiд зaгpoзoю нaблиrкеIIЕя xaн-

сьKoгo вiйськa пеpеIIис бyв пpoвeдениftу 1259p.
Taтapськi пеpeпИси 1255-1259 pр. BBa}rсaлися (пеpвЬIl\1I чисЛolw>'

тoбтo пеprпими зjгaлoниI\{и пeреписaми. .{pyгий перeпис булo пpoведе-

нo в 12?3 p.
Toгo .raсy oблiки бyли пoгoспoдapсьIсиIvlи' BикopисToByBaлисЬ дЛя

oпoдaткyBaння бyдинку - ДI4T,l|у. У xlv-xvl ст. нaслiдки oблiкyвaння

ЗaнoсиЛися в <писцtrвi ItIIиги>. У нaстyпномy стoлiттi oдиIrицеIo oпoдaт-

кyBa}rIIя стae гoспoдapстBo (пoдвip'я), a облiк нaсeЛeнHя пoчaли нд1у|Ba-

ти пoдвipпиMи пеpeписaми. У 10.x poкax xvill ст. пepейrпли нa систеМy

пo'цyшIlroгo oпoдaткyвaння.
У 1710 p. Пeтpo I звелiв двopи i число (My}кскa пoлa> <BIloBь IIерe*

пИсaть>. 3 тoгo vaЪy пpo'oдЯться IlерттJi pевiзii-пepeTIуIcу|, якi oбчислro-

вaЛи нaсeЛeнIlЯ' вЗяBIIIи 3a oсI{oвy pевltьIсy tУшУ, тoбтo oсoбy чoлoвiчoi

стaтi. oснoвнa шIeтa peвiзiй - poзIсЛaдка i стягнення пoдyIцIIoгo пoдaт-

кy' IloпoвI{eння вiйсiкa. Bсe нaселeння пoдiлялуIНaTpv| гpyпи: I - ДЛя

пoдyIIIIIoгo oпoдaткyBaнI1я тa iнrrrиx 116BиI{I{6сTеЙ; Т| - тiльки для вiдo-

мa; III - звiльнялaсь вiд пеpеписiв.
B ypядy не бyлo чiткoгo yяBлеIlHя' якi кaтегopii тpeбa пеpеписyBaти.

Aле це Ъu 6yл, зaгaльнi пeрегIиси. oснoвнi пoдaткoвi BepсTBи IIaселеII-

ня - сеЛяItvt,м\щatlи, pемiсники. Cистемa пo,цyЦIниx pевiзiй пpoiснyвaлa

мaйэкe 140 poкiв, зa якi бyлo пpoвeдено 10 пеpeписiв: |"l-I9^, 1745, 1763,

|7B2,I7g5 pp'  i  п 'ять y XIX ст. -1B11, 1815, 1834, 1850 i  1858 pp.

Пoдylllний пo.цaтoк нal{Лaдaвся нa oсiб чoлoвiчoi стaтi. 3aписyBaлo-

ся ,,-е чолoвiчe IIaселеIIня lle3aЛеfitlro вiд вiкy. B пeprпiй i дpyгiй
peвiзiяx (скatlси> пpo кpiпaкiB IIoдaBaли ixнi вoлoдapi, a пpo iнrде нaсе-

леIlIlя - сTapoстИ.

Iз скaсyвaнням кpiпaцтвa в Poсii y.1B6i p. пoчиIIaють пpoBoдитисЯ

пrpеIIИси IIaсeЛeI{Irя B oкpеMИx MlсTax t гyбеpнiяx. I]е бyли гiepeвaхtllo

nкaзeннin пoлiцейськi нapoдooб.rисЛеl{Ilя' y гoспoдapя збиpaли вiдo-

мостi пpo кiлькiсть нaвiть IIе MеlIIкaнцiв, a тiльки oсiб, пpoписaниx

y тиx бyдинкax'.
oсновними нeдoлiкaми pевiзiй бyли тaкi: oхoпЛIoвaлoся нe Bсe нaсe-

ленHя; кo}кнa pевiзiя пpo'oдилaсь кiлькa poкiв (тoмy IIе I\4o}fiIIa бyлo дo-

сить ToчIto всTaIIoBити кiлькiсть нaселення) i мaла тaкy кiлькiсть o3нaк'

' Bсеyкpaiнcький пеpeпис нaсeленпя.... _ с. 14,
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якa нe дaвaлa }ro}ItлиR.oстi всебiчнoi xapaктepисTики llaсeлення. Пpoвo-
Ду|JII..Я' тaкo'tt в Poсii цеpкoвпий oблiк - з 20-x poкiв XVII1 ст.,
aдмiнiстpaтивнo-пoлiцеiltcькvlЙ - з 30-x poкiв ХIХ 

"'., ",." 
вoни вiд-

piзнялися зIIaчIIo ilrенIIIoю пoBlloтolo oзЕaк i тoчнiстro.
I-{epкoвний oблiк дo 30-x poкiв ХIХ ст. IIe пoIIJиpювaBся IIa Мyсyль-

Maн Ta лaмaiстiв i дo сepeдини ХIХ ст. нeзaдoвiльнo peестpyвaB
смepтнiсть.

Aдмiнiстpaтивнo-полiц eЙcькиft oблiк, здiйснювaний дo 1 B 5 B p., cтII4-
DaBся пepe'a}кнo нa peвiзii тa цеpкoBний oблiк i нe бyв сaмoстiйним. 3
1859p.'зaмiсть pевiзiй 

..зaпpoвaдrкyeTься пoтoчний aдмiнiстpaтивно-
пoлiцейський oблiк, якиЙвизнaчaв кiлькiсть i склад нaяBlloгo rraселellllя
всiеi iмпepii. У дopeвoлюцiйний пepioд бyлo пpoвед"'o о зaгaль-
пoiмпepськиx oбчислeнь пepeписy HaсеЛеIlIlя IIa 1 сiчня 1.859, 1864, 1868,
]lj1l 

ш6 i 1896 pp. B iнlлi poкr мiсцевa aдмiнiстpaцiя кopи".yвaлaсЯ
MеxaнlчtIиMи пoкaзЕиtсal\4и l]pиpoдIloгo' чaсткoвo меxaнiчнoго oбчислeн.
Ir.a насeлeнн'fl' визнaчaючи кiлькiсть i склaд мerшкaнцiв нa 1 сiчня кorк-
Iroгo.poкy. Toдi пpовoдr/.JIIhcЯ' i лoкaльнi пepeписи llaсeлeннЯ в Пeтеp-
бypзi, Moсквi, oдесi, Пpибaлтицi.

.^^{eprшyй Bсepoсiйський пеpепис нaселeння бyлo пРoведello
y 1q97 p. з iнiцiaтиви вiдoмoгo poсйськo'о геoгpaфa, ."oЬo." i стaтисти.
кa П. ГI. Ceмeнoвa-TJII{ЬIIIaI{сЬIсoгo, який пpoTягolvl двaдцяти п'яти poкiв
oббивaв.пopoги кaнцеляpiй' пеpекoнyю", y ouoб*iднoс'i пpoвeдеIlн.fl
пepeписiв'.

.(ля пpoвeдeнIlя лepеписy 5 uеpвня 1895 p. бyлo зaтBepд'rсeнo <Пo-
лo)Itение o пеpвoй общей пepeписи нaсeЛe'ия Poссийскoй ИМt7epИу|>.
Пoлorкeння пеpедбaнaлo пpoвeсти oблiк зa 14 oзнaкaми: пpiзвище,
сTaTЬ' вiк, oдpyэкениia чи нi, дo якoгo сTarry нaЛе)tситЬ' ,цe нapo,цився'
Bipo:TgliFзння, piднa Moвa' письlvleннiсть, зaн.ETтя' peмeслo тa iн.,

у 1916 p. було пpoBедеIlo пoзеI\4елЬIlии пepeпиi яким oблiкo ,,У,,aJIИ
IraявI{е HaсeлeIII{я кpaiни, a в 1917 p. - пo3eп{eльниЙi мicький переIТис'
щo oxoпив i мiське i сiльськe нaсeлеIIня iмпеpii, яIс нaяBHe' тaк i пoстiйне.

У 3axiднiй Укpaiнj-тa нa 3aкapпaттi oблiк 
"*"",,",.""Ьy,,o 

op.""i"o-
Baнo B 70-x poкaх ХVIII ст.

3дiйснювaлися зaгaльнoiмпеpськi peвiзii в I773, I776, I787,1B16 i
1846 pp. Ta цeркoвIltлЙ oблiк, якиli 6iксyвaв кiлькiсть вipyюuиx зa пa-

l Bсeyкpaiнський пepепис нaсeлellня... - с. 15.
_, I]e бyв пepIпий мaйэкe зa 200 poкiв iсвyвaння Poсiйськoi iмпеpii пеpeпис ЕасeлеII-ня. ГIpи йoгo прoвeденнi нaлeжнiстiлюдиrr" дo no'*p"'"oгo е.гIIoсy визнaчaлaся lvroвoю'якoю вol{a кopистyвaлася в яситтi. oскiльки нa тoй час активIlo пpoBoдиJIaся багaтo-сoтpiннa pyсифiкaтopська пoлiтикa Poсiйськoi iмпepii, .o, 

"po"y"i," !i', 
".,p""**кiлькiсть yкpaiнцЬ пepепис нe мiг виявити, тoннiшe шт5пlнo oбмeясyвaв ixнlo кiлькiсть.
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paфiями тa вipoспoвiдaнням. 3 50-x poкiв вoни зaмiнrоrотьсЯ пepеписa-
ми 1851, 1B57, 1880, 1890 i  1910 pp. тa iн.

Taким чиIlo}t' пpoтягol\l xvшI-xlx сT. нa зe}lляx' де }rсиJIи ylt-
paiнцi в eвpoпi, 6yлo дoсягшyтo пeвниx yспiхiв y нapoдooб.rислeннi.

Iстoтними нeдoлiкaми циx пepeписiв бyли: дoситЬ тpивaлi тepмiни
ix пpoвeдeння, oбмеlкенiсть пoкaзникiв, oxoпЛeнIlя не всiеi лroднoстi,
яIсa NIеIIIкaлa IIa теpитoрiяx. Цi нeдолiки IIe дaють Mo}ItливoсTi глибoкo
IIpoсTe}кити тeндeнцii тa зaкoнoмipнoстi змiн, щo вiдбyвaлися сеpeд lra-
сеЛеIIIIя пpoт'flгoм певHoгo пеpioдy.

$ 2. Пepeписи IIaсeлeнIIя
зa чaсiв paдяIrськol влaди i нeзaлeэrснoстi Укpa.{пи

Haйбiльrд rрylrтoвнo, дoсиTЬ всeбiчнo i пoслiдoвнo визнaчaли стafl'
poзтalllyва}Itlя' склaд }IaсeлеIIIlя кoлиIlrньoгo сPсP Ta сoюt}lиx peс-
пyблiк зaгaльнi Bсeсoюзнi ITеpeписи llaсeлeння' якиx зa uaсiв paдянсь-
кoi влaди бyлo с iм (17 гpyдня 1926p',6 с iчня 193?p.,  17 с iчня 1939p. '
15 сiчня 1959 p., 15 сiчпя 1970 p., 17 сiчня 1979 p. i 12 сiчня 19B9 p.).

B Укpaiнi IIитаHHяI!! виBченIIя дeмoгpaфiнниx пpoцeсiв пpидiлялaся

дoсить зIIaчЕа yвaгa. 3 iнiцiaтиви вiдoмoгo iстopикa M. Tyгaн-Бapa-
нoвсьItoгo в систeмi Bceyкpaiнськoi Aкaдемii нayк бyлo yтвopeнo дeмo-
гpaфiнний iнститyт (вiд 1934p. дo 1938p. Iнcтитут демoгpaфii тa
сaнiтapнoi стaтистики). У ньoмy пpaцюBaли дeмorpaфи зi свiтoвим
iм'ям - Cеpгiй Toмiлiн, Iopiй ltоpнaк-ЧепypкiвcькиЙ, незмiнний ди-
pеI{тop irrститутy Mиxaйлo Птyxa. Кiлькiсть спiвpoбiтrrикiв цьoго ЗaкЛa-
дy нe IIеpеBищyвaЛa 30 oсiб. 3a piвнeм poзвитIty демoгpaфiннoi стaтис-
тики Укpaiнa пoсiдaлa пpoвiднe мiсцe нe лиIIIe в IсoлиIIII{ьolvIy CPCP, aле
Й y eвpoпi. У тi чaси в нaшiй peспyблiцi BидaBaлaся пepшa в свiтi гaЗетa
кPaдянський стaтистик>..

,[eмoгpaфiннa стaтисTикa oб'ективнo вiдoбpa}rсyс дeмoгpафiннi
пpoцeси. Caме тoму в 1938p.цeй iнститyт бyлo лiквiдoвaнo. Aдrrtе йoгo
нayкoвi мaтеpiaли BуIкpуIBaJIу| стpaшIrry тpaгeдiю, якy пepе)fiиBaB ylt-
paiнський lrapoд нaпpикiнцi 20-х- y 30-x poкax. I.{им тaкorrс Мoхснa пo-
яc|IуITvIi пpиxoвyвaння нaслi,цкiв II BсeсoюзIroгo пеpeписy 1937 p.

Лишe з poзгopтaнням бopoтьби з кyльтoм oсoби Cтaлiнa склaлися
yп{oви для вiдoбpa}tсeнIlя нaслiдкiв дeмoгpaфiнниx дoслiдrкеrrь. У 1966 p.
в lнститyтi eкoнoмiки AII УPсP бyлo вiднoвленo вiддiл демoгpaфii.

Peзyльтaти Bсeсoюзнoгo пepeпиcy HaсeлeflIIя в 1937 p. нe }IoгЛи 3a-

дoвoль}Iити ypяд Paдянськoгo Cоюзy. Aдэке вoIIи викpивaли rкaxливi
пtlдii, якi вiдбувaлися Ha тepитopii Coюзy, зolсpемa i знaчнoю мipoю

' .(емoгpaфiнна ситyaцiя в Укpaiнi: Мaтepiaли rrayкoвoi конфepeвцii (rкoвтень
l t)03 p.' м. Киiв). - к. _ 1993' - ч. I. - с. 1_3.
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BтpaтИ HaселеIlIlя Укpaiви B чacIl гoЛoдoмopy 1932-1933 pp. тa iн.
Hе зaдoвoлЬ|IяJI'7 ypЯд i гIoкaзниI(И щoдo пИсЬI\4еннoстi нaсeЛeнЕя'
oсвiти, peлiгiйнoстi тa iн. Cтaлiнiсти poзстpiляли нaчaЛь}IиIсa Бюpo пе-
peпису нaсeЛетIIIя o. A. Квiткiнa'.

Haчaльникa I.{eнтpaльнoгo yпpaвлiння ЕapoдHoгoспotaрсЬкoгo
oблiкy .{еpэкплaнy CPCP (ЦУI{Гo) A. Кpaвaля' нaчaлЬIlикa УHГo
УPCP М. Aсaткiнa, йогo зaстyпникa e. КyстеляIla, якиft кeрyвaв Pес-
пyблiкaнським бюpo пepеписy IIaсеЛеIIнЯ' зaстyгIllикa нaнaльника бюpo
I.Bейцблiтa тa iнu:иx бaгaтьox пpaцiвникiв, якi зaймaлИсЯ пepеписoм'
бyлo peпpесoBallo aбo звiльнeнo з poбoти.

Toмy бyлo пpийнятo piIлення пpo скaсувaIIHя pезyЛьтaтiв пеpе-
пиcу 1937 p. y зв'язкy 3 (tIизьIсoIoo якiстro йoгo пpоведеrrня. Aле для
тaкoi oцiнки не бyлo пiдстaв, щo i пiдтвеptvlлvl peзyЛьтaти пеpeписy
1939 p. З метorо пpoBеДеHH,l пepeписy НaселеIIIIя в 1939 p. PHI{ CPCP
вiд 26 ЛипIlя 193B p. BItДaЛa пoсTaнoвy <Пpо BсесoЮЗHИЙ IIepепис
нaсeJIеIlIlя 1 939 p.>,.

Пpaгнення MaтИ шIИpolty i дoсить дoстoвipнy xapaктeрисTикy нaсе-
ЛеIlIlя зyIvIoBИлo ITpoBе.цеtIHя пеpеписiв y тi нaси, Itoли спoстepiгaeться
нaймeнrпa йoгo pyxoмiсть 3 o,цlloгo мiсця дo iнrпoгo. Пеpтлий Bсесotoзний
пepегIис IIaсeЛеIIня вiдбyвся 17 гpyдня 1926 p. Biн пpoвoдивсЯ за IIIиpo-
кoю пpoгрaмoЮ' яIсa пepeдбaнaлa дoситЬ piзнoбiннy xapaкTepистикy нa-
селеtll lя CPCP i Укpaiни зoкpеМa.

B кoсобистiй кapтцi дЛя тсoffснoгo MеIIIкaнц.яI кpaiни бyлo пoстaвленo
15 зaпитaнь' з ЯItиx 12-тe i 13-тe мaли щe пo 4 пiдпyнкти. Пpoведення цьo-
гo гIepeпИсy пepедбaнaлo Bизнaчeння зaгaльнoi кiлькoстi нaселeння'
стaтi, вiкy, нaцioнaльrrостi, сiмeйнoгo стaнy' стaBлеIlIlя дo рiднoi мoви,
писЬMeннoстi, 3aняттЯ, виpoбниvoгo стalloвищa, гaлyзi пpaцi тoщo3.

Пеpепис нaсeлeIIIIя 1926 p. бyлo видaнo в 56 томax.
Ha тoй чaс в CPCP iснyвaли тaкi сoюзнi pеспyблiки: PPФCP, Ук-

paiнськa PCP, Бiлopyськa РCP,3aкaвкaзькa PCP, Узбeцькa PCP, Typк-
мeнськa PCP.

oскiльки 3a чaс мirrс пepшrим i дpyгим Bсeсoroзними I]eреIIисaми нa
тiй сaмiй тepитopii Paдянськoгo Coiозy З,flBиJIт4cЯ' нoвi сoтoзнi pес-
пyблiки (Кaзaxстaн, Киpгизстaн тa Taдэкикистaн), тo цe.цo певнoi мipи
yсIсЛaдтIюr aнaлiз демoгpaфiнниx пpoцeсiв зa тoй пepioд.

Пepeд читaчelll пoсTar гIиTaIIня: чoмy IIеpIIIий Bсесoroзний пеpепис

' Biн мaв вищу мaтеMaтиннy i стaтистичт{y oсвiту, здoбyту в Copбoнськoму
yнiвеpситeтi. Зa пoxoдяtенtlяM - yкpaiнeць.

2 Bсесoюзнaя пepеIIись Ilaселения 1939 г.: oснoвньIе 
'1To||4. 

- M.' 1992. - с' 5.
.' Кopoткi пiдсyмки Ilepeписy I{aсeЛeIIня Укpaiни 17 гpyдня 1926 p.: Haцioнaль-

ttиit i вiкoвуtit' склaд, piднa Moвa тa письменнiсть нaсeлeння. -Хapкiв: I.{eнтpaльне
стaтИстичнe yпpaвлiння УPсP. - 1928. - с. vI.
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нaсeЛеI{I{я бyлo пpoведеIlo чepeз 4 poки пiсля yтвopeння CPCP i всьoгo
чеpeз 6 pокiв пiсля зaкiнчеIIня гpoмa.цянськоi вiflrни, a пepший IIеpеIIис
I{aселeIII{я пiсля .{pyгoi свiтoвoi вiЙни литлe чepeз 14 poкiв? A,цэtсе з
1939p. дo 1959p., тoбтo пpoтягol\{ двaдцятиpiччя' y нaс не бyлo тoннoгo
yяBлeння пpo кiлькiсть IIaселеIlн.я, йoгo нaйвaэкливilдi xapaктepистики
зa вiкoм, стaттю' пpo нaявнiсTь IтpaцeЗ/цaтlloгo HaселеIlЕя тa iн. Пepeпис
пoтpiбнo булo зpoбити Якoмoгa paнirпe, вiдpaзy пiсля зaкiнчення вiйни.
I]e iстoтнo ДoПolvloгЛo б бiльrц lrayкoBo пiдxoдити дo пЛaнyBaння вiдвoв-
ЛeIIня i рoзвиткy сyспiльствa. Taкa зaтpиMкa 3 гipoBе.цeЕняlvl IIеpеписy
бyлa зyмoвлеIra сyTo пoлiтичними мipкyвaннями. Пpoведення йoгo
paнiшe ЗнaЧHolo мipoю Moглo дoпOlvIoгTи BиItpиTTЮ сTpaшIeнниx злодiянь
стaлiruципи.

Хoтiлoся б звеpвути yвaгy i нa те' щo в 1926 p. бyлo прoведei{o пepе-
ПИc' a йoгo pезyльтaтИ llatpyкoвaнi в 192B p.' тoбтo нepез 2 poки'

A пiсля пepеписy 1959p. pезyЛЬтaти бyли нaдpyкoвaнi неpeз 3-4
poки. Чoмy? Чи cтaлтд пoвiльнiIпе poбити пiдpaхyнки? A piн y Tolцy' щo
peзyЛьтaти i959 p. бiльIпе <пoлipyвaли>' пpИxoвyBaЛи ,цеЯкi пol(aзЕики
гIpo нaсeлеIIItя.

Пpиxoвyвaння peaльнoi дeмoгpaфi.rнoi ситyaцii в Укpaiнi негaтиB-
нo пoзIIaчиЛoсЯ Ha плaнyвaннi ii сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку. Ми
змyшreнi бyли кopистyвaтИсядoситЬ пpиблизними poзpaxyнIсaMИ Ta I\iIa-
'геpiaлaми oстai{I{Ьoгo пepедвoeннOгo пepeписy нaсeлеIlня 1939p.,
нa якol\{y знaчнolo мiporo вi.цбився кyльT oсoби Cтaлiнa.

У пеpепису HaсеЛеHHЯ 1959 p. Пo.цaloться дaнi пpo кiлькiсть i poзтa-
цIyBaII}lя IIaселeIIня CPCP, йoro pеспyблiк тa oблaстей, пpo рoзпoдiл зa
стaTTIo тa вiкoм, нaцioнaльнiсTlo' пpo сTaBлeIIIIя дo piднoi мoви, oсвiтy'
c\мeЙнvrЙ. стaн, пoдiл нa сyспiльнi гpyпи, д}fiеpеЛa i зaсoби iснyвaння
тa iн. 3a oкрevlиMИ пoкaзI{икaNIи пеpeписy 1959 p. пo,цaеться пopiвняння
з taН'l\|IуI пеpeписiв IIaселeнтIя 1913, 1926 i 1939 pp. Йoгo pезyльтaти 6у-
лo видaнo в 16 тoмax - I-Й, звeдений, пo CPCP i, окpeмо, пo oдIroмy To-
My Iтo кo}ttнiй сoюзнiй pеспyблiцi.

Пеpепис IIaселеIlнЯ 1970p. ПpoBoдИвся 3a прoгpaМolo' якa мiстилa
в сoбi 11 oсIloBl{иx зaпитaнЬ' Зa яI<I,INII/I oпитyвaлoсJl Bсе нaселення CPCP:
стaтЬ' вiк, сiмeйниiт' cтaн, нaцioнaльнiсть, piднa мoвa, oсвiтa' .ц}ttеpелa
iснyвaння тa iп. Кpiм тoгo' 3a сiмoмa пИтaннЯl\lи oпиTyвaЛoс я 2бYо нace-
лeIIHя: мiсце poбoтИ,piд 3aнять, сyспiльнa гpyпa' скiльки нaсy безпе-
pеpBIIo MeIIIкar в taнoМy мiсцi тa iн. Peзyльтaти пеpепИсy нaсeЛеIrI{Я
пyблiкyвaлисЯ B сeMи тoМax. Пpoтe якщo B пoпереДньoмy пеpеписy дЛя
мaтеpiaлiв пo кoэкнiй сoюзнiй pеспyблiцi вiдвoдився oкpeмий тoM' To зa
nrpеписoм 1970 p. мaтеpiaли пo CPCP i peспyблiкax бyлo poзTaIIIoBaIIo
3& iнurиryI пpиIIципoM. Коэкний тoм мiстив y сoбi дaнi пo CPCP i всix pес-
ttydлiкax щo,цo кoнкpeтниx xapaктepистик.

Haпpиклaд, y 1-Мy тoмi е мaтepiaли пpo нaявнiсть i poзтarпyвalrнЯ
l{&сeЛеIIнЯ сPсP, сoюзниx i aвтoнoмниx pеспyблiк, кpaiв' oблaстeй, гpy-
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пyвalrЕЯ paйoнiB, сiльсЬкиx Paд, мiськиx' сеЛищHиx i сiльськиx IIaсeЛе-
ниx пyнктiв зa кiлькiстro нaселентrя тa iн.

У 2-мy тoмi - пpo poзпoдiл нaселеIIЕя 3a стaттю' вirсoм,
пpo кiлькiсTь l{aсeлeЕHя в пpaцeздaтHolvly вiцi, кiлькiсть oдpyrкeниx i
кiлькiсть IIaсeЛeIIIlя вiкoм 100 i бiльurе poкiв. 3a oкpеMиtvlи пoкaЗIIикaMи
нaBoдЯTЬся дaнi зa 1913, 1939, 1959 pp., щo пoЛегIIIyе дoслiдникoвi пpo-
BotуITуI пopiвняння, в.уIяв;IяTуI oкpемi тeндerrцii, зaкorroмipнoстi, пpосте-
rlсyBaTи склaднi пpoцeси' якi вiдбyвaютЬся B IlаIIIoMy сyспiльствi.

ГIopiвняння pезyльтaтiв гrеpцIиx двox пiслявorllниx пepеписiв свiд-
чить' щo вoни oпyблiкoвaнi зa piзнoю IvIетoдиIсoЮ пoдal{Ilя мaтеpiaлiв.
Кoакний з ниx Ivtar свoi пoзитивнi i нeгaтивнi стopoни.

Якщo BидaIIItя пеpeписy 1959 p..цaс Мo)t(лиBiсть aнaлiзyBaTи пpoцe.
си, якi вiдбyвaлися li pеспyблiцi, кopистyючисЬ oдHиIvI ToMoI\{' i цe пoлeг-
шyс poбoтy' тo для дoслiдакення циx пpoцeсiв за мaтеpiaлaми пepeписy
1970 p. неoбxiдrro BикopистoByBaти всi сiм тoмiв. Aлe пepeвaгa oсTaIIIlьo-
гo пoлЯгar в тoМy' щo, aнaлiзyloчи пpoцеси oднiеi pеспyблiки, ix моrrсна
oднoчaснo пopiвнювaту| з T1/Iу!' як цi змiни вiдбyвaлися в iнurиx pес-
пyблiкaх i в цiлoмy в CPCP.

,Яскpaвим вiдбиткoм вiднoвлeння зaстiйниx чaсiв r пyблiкaцiя мa-
теpiaлiв Bсесоюзнoгo пepelтисy IIaсеЛенIIя 1979 p. ГIepeпис пpoBoдиBся
мaйэке зa тiеro etс пpoгpalvloЮ, Щo й попepeднi пiслявoеннi. Cпoнaткy.raс-
Tинa \daTepiaлiв пyблiкyвaЛaсь y IIoNIepax Eсyplraлy <Bестник сTaтисTи-
ки> зa 1980-1983 pp. У 1984 p. ix бyло oб'еднaнo i видaнo ЛицIe B oдIlolvly
тoмi <ЧислеIIнoстЬ и сoстaB I{aселеIlия CCCP' (зa дацими Bсесoюзнoгo
пеpеписy нaселеIlHя 1979 р.). Пpинципoвa вiдмiннiстЬ цьolo видaння вiд
дBox пoпеpеднix пoлягa€ B тo}vry' щo B IIЬoMy кiлькiсть пoкaзникiв знaч-
tlo з}vIеЕцIeно. Кpiм тoгo' зa IIиtIсoIo пoкaзникiв пoдaЮтЬся дaнi зa 1970 i
19?9 pp. i нaвiть лиI]Ie зa 1979 p. I]e знa.rнo yскЛаДнIor дoслiдницькy po.
бoтy тим, xтo пpaгI{e пpoсте}tсити пpoцеси' якi вiдбyвaJIИcя Нa TpуI-
вaлiшoмy iстopиuнoмy Illляxy.

Зa мaтepiaлalvtи пepeписy нaсeлеIIIlя 1989 p. мaли бyти видaнi кiлькa
тoмiв пpoтяroм 1992-1994 pp., a вийrдлo липre кiлькa бpoшryp: <Haсeлe-
ниe CCCP> (M., 1991)' <Ceмья в CCCP> (M.' 1991)' <Bозpaст и сoсToяIlие
в бpaке нaсeлеIlиЯ сCсP> (M.' 1991)' <Уpoвень oбpaзoвaния HaсeЛения
сссP> (I\4.' 1991)' <HaциoнaльньIй сoстaв нaселel{ия сCCP> (M.' 1991).
Itpiм тoгo' зa йoгo pезyлЬтaTaми MiнiстеpстBo сTaTистики Укpaiни poтa-
пpи}lToм видaлo окpeмi мaтеpiaли: uCклaд IIaселеIl}Iя Укpaiнськoi PсP
зa стaттIo тa вiкoм нa 12 сiчня 1989p. (зa дaними Bсесoroзнoгo пеpellисy
нaселeIIIlя 19B9 poкy)> (It., 1990), <Haсeлення Укpaiнськoi PCP (зa дaни-
ми BсeсorозIroгo пepeписy нaсeJleння 1989 poкy)n (К.' 1990) тa iн.

Taким чиIIofuI' 3a paдяHсЬкoi влaди пеpеписи нaселення сTaHoBлЯTЬ
oсЕoBнe д}кepелo для BиBчeння дeмoгpaфivниx пpoцесiв, щo вiдбyвaли.
ся в CPCP, сoЮзIIиx рeспyблiкax i в нaшiй peспyблiцi зoкpеMa.

Пepеписи lтpoвoдиЛисЯ чеpeз 9-11 poкiв' тoмy' Itoли виIlикae пo-
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тpeбa пpoстeхсити пpoцeси зa кopoтIпi стpoки' пoтpiбнo зBеpтaтися дo
мaтepiaлiв, якi збиpaютьсЯ стaтисTичIlиМи вiдoмствaми кo,fiIroгo poкy
a6o нepез 2-3 poки.

Cлiд пiдкpe:JIуI.т.тI, щo цi дaнi зa тoчнiстro пoстyITaюTьсЯ IIеpед Мa-
тepiaлaми пepеписiв }IaсeЛeIIня' щo oxoплюють yсix меtuкaнцiв, якi rки-
ByTЬ нa зе}tЛЯx Укpaiни, a тaкofiс вiдoбрarttyють tllaчнo мeHшIy
кiлькiсть xapaкTepисTу||< IIюДуIIIиI. У лютoмy 1997 p. 3'яBиЛися вiдoмoстi,
щo нapeIштi в 1999 p. в нaIпiй нeзaлеэкнiй дeprrtaвi бyдe пpoведенo пep-
rций зaгaльний пepeпис ЕaсeЛeIIIIя' яIс цe плaнyBaЛoся i бyлo пpoвeденo
тaкo)tс бaгaтьмa iнrпими деprкaвaми ooH.

, Bсеyкpaiнський пepеIIис HaсeЛеIlI{JI бyлo пpoведeнo згiднo з пoстa-
tloBoю Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни вiд 28 веpeсI{я 1998p. Nя 1536 y
200i p. (5 гpyдня).

Пpoгpaмa пepеIlисy пepeдбaнaлa IIpoвести oбстerкeння НaсeлеIlllя
зa двaдцЯтЬмa пoзицiями:

1) нисeльнiсть нaселеHIIя;
2) мicцe пpo,rсиBaI{тIя;
3) стaть;
4) вiк;
5) oсвiтa;
6) poзпoдiл I{aсeJIенЕя зa oсIloвItиIvI д}кеpeлolvl зaсoбiв iснyвaння;
7) poзпoдiл нaсeлeнпя зa oсIloBIIиNI|а BvIДaуIуI eкoнoмiчrroi дiяль-

нoстi;
8) poзподiл зaйнятoгo HaсeлeIIIlя зa мiсцем знaxoд?IсеIIня poбoти;
9) poзпoдiл зaйнятoгo HaселеIlIIя' мiсце po6oти яItoгo нa теpитopii

iпrшoi деprкaви;
10) нaцioнaльнiсть;
11) piднa мoвa;
12) poзпoдiл IIaселенIlЯ зa нaцioнaльнiстro тa iнrдими мoвaми, кpiм

piднoi, fl|<уINIИ вiльнo вoлoдiють;
1 3) poзпoдiл IlaсеЛеIIIlя нaйбiльrп чисЛеIlIIиx нaцioнaльнoстей;
14) poзпoдiл зa гpoМaДяHстBolvl;
15) poзпoдiл гpoмaдяIr iнrrrиx деp}rсaB;
16) poзпoдiл I{aсeЛeIIIl,я зa мiсцeм }Iapoд}rсerrlrя;
17) poзпoдiл I{aсеЛеIIIIя зa тpивaлiстЮ Пpo}lсивaння y мiсцi пoстiйнo-

гo пpo}t(иBaння;
i8) poзпoдiл мiгpaнтiв зa тpивaлiстЮ пpo}IсиBaння y мiсцi пoстiйнo-

г0 пpo)киBaння i пoпеpeднiм мiсцel\l пpo}киBaпня;
19) poзпoдiЛ нaсeJIенIlя нaйбiльцr чисЛeнниx нaцiolraлЬнoстeй зa

мlсцем пpo)кивaIrIIя;
20) кiлькiстЬ дol\4oгoспoдapсTB тa ix члeнiв i т. iн.

Peзyльтaти пеpeписy ,[eprrскoмстaт Укpaiни пеpедбavив BуItaTvI У
l7 тoмax пpoтягoМ 2003 тa 2004 pp. У 2003 p. oпy6лiкoвaнo ToМи: стaтевo-
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вiкoвий стaн нaсеЛeння' IIIлIolllтлfц cтaн }IaсеЛеIlIlя' кiлькiсть, теpи-

тopiaльне poзмiщення тa склaд нaселенIlЯ зa rшлroбниM стaЕoм'

нaЦioнaльниfl cклa!' нaсеЛеIIня тa йoгo мoвнi oзнaки i т. iн.
Iстoтнo дoпoBllio € дI}fieреЛЬIry бaзy для вивчеIIIIя дeмoгpaфivниx

пpoцесiв в Укpaiнi Bи.цaнIrя,[еpаккoмстaтoM .цеMoгpaфi.lниx щоpivникiв
пiД пaзвoю <Haселення Укpaiни>, зaпoчaткoBaне y 1992 p.

$ 3. Cтaтистичнi щopi.rники

Знaчнa чaстинa мaтеpiaлiв пo CPCP i республiкax мiститься y стa-
TIlсTllЧHИх Дoвi.цникax nHapoднoе хoзяйствo CCCP>. Ix видaвaли кorк-
I1oгo poкy. У циx щoрiчникax пo.цaвaЛисfl дaнi, щo xapaктеpизyвaли РoЗ-
Bитoк eкoнoмiки, кiлькiсть llaселеtlнЯ' кiлькiсть poбiтникiв, кoЛгoс-
пникiв i слyжбoвцiв тa iн. Maтepiaли Нaв,oДуIJI:,lcЯ в ,цинaмiцi poзвиткy'
гIoчиIIaIoЧи з 1913 p. Пoкaзники l{aсeЛeння pеспyблiк пoдaloTься y IvIеIr-
rшoмy oбсязi, нirtс пo кpaiнi в цiлoмy. Cлiд звеpнyти уBaгy IIa тe' щo' кo-
pистyЮчись мaтеpiaлaми щopivникiв, пoтpi6нo 6paти дaнi з oстaннix ix
випyскiв, бo пopiвняIlo з пoпеpeднiми в IIиx 3'яBЛяIoтЬся певнi
poзбir*tнoстi внaслiДoк нaступIiиx утoчнeнЬ. Haпpиклaд' y стaтисTичIIo-
мy щopiнникy <Hapoднoе xoзяйство CCCP в 1970 гoдy> (M., 1971) сepeд-
ньopiннa кiлькiсть poбiтникiв y 1960p. - 44,4 млн. осiб, в 1970p.-
62 млн. oсiб, a в збipникy, BиДaIIoMу y 1987 p., - вiдпoвiднo 46,2 млн. oсiб
i 64,9 млн. oсiб', oтэке, ця poзбirкнiсть стaнoвить 1,B млн' oсiб i 2,9 млн.
oсiб, тoбтo .цoсить знaчHa - 4Чо. Iстoтнi yсклaдIIеIrня винИкaloтЬ
y дoслiдникiв, кoли змiнroсться I\4етoдикa пo.цaH}IЯ мaтеpiaлiв y дoвiдни-
кax. Taк, якщo paнiше пpoMислoвo-виpoбниний пеpсoнaл пo,цaBaвсЯ зa
кaтeгopiями - poбiтник' yчeIIь' ITП, слyэ*сбoвеЦЬ' MoП тa oxopoнa'
тo тeгIеp цi хapaктеpvIcTvrI\И oб'еднaли: в кaтегopiю poбiтник увlftтлли
poбiтники, yннi, MoП i olt, oб'еднaJIуIЙ cJIУхtбoвцiв з iTП.

,Цeкiлькa сTaTисTичIlиx дoвiдникiв булo Bи,цaнo дo ювiлейних дaт,'
Пoдaння B IIИx Мaтеpiaлiв в oсIIoвIIol\{y тaке )tс' як y щopiнникax. Haбyлo
flolЦиpeннЯ щopivне Bи,цaннЯ nссCP в цифpax...n (кopoткий стaTисTич-
ниЙ дoвiднтltк). У циx l(I{иe*tкax мiстяться дaнi, aнaлoгiчнi стaтистI,7Ч11I4NI
щopi.rникaм. Piзниця мiэк ними lloЛягae в ToN4y' щo кiЛькiсTь пoкaзникiв
тyт зIIaчIIo l\4еIllпa' a ,цaнi зa piк BИдa}I}Iя пoпеpeднi i пoтpебyтoть yтoч-
неI{11я 3 ПoЯвolo щopiнникiв. Кpiм згaдal{иx щopi.rникiв' opгaни c.ГaтИсTИ-
ки Bи.цaBaли' нa }fiaль нeсИстеMaтиннo, спецiaльнi дoсить piзнoбiннi
збipники. Maтepiaли щoдo xapaктeрисTиIси пpaцi мiстятьсЯ в стaтистИч-

'Hapoднoе хoзяйствo сCсP 1970 г.- M., 197i. - C. 509; Hapoднoe xoзяйствo
CCCP зa 70 лет. - l\,{.. 19B7. - C.411.

, Hapoднoе xoзяйствo сCсP 1922-1982 гг
CCCP зa 70 лeт. - М., 19B7 тa iн.
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ниx збipникax <Tpyд в CCCP> 1968p. i 19BBp. У ниx нaBoдятЬсЯ Ma-
теpiaли пo CPCP i peспyблiкaх пpo кiлькiстЬ IIaсeле}Iня, зaйнятoгo y Нa-
poдIloМy гoспoдapстBi, poзпoдiл 3a гaлyЗяMи нapoдIroгo гoспo.цapствa'
зa фopмaми i систeмaми oплaTи пpaцi, пpo кiлькiсть poбiтникiв, ttoл-
гoспникiв тa слyакбoвцiв, зaйнятиx меxaнiзoBalloю i pyннoю пpaцеЮ'
сItЛaд poбiтникiв зa виpoбниними пpoфесiями' Aлe якщo .цaнi пеpеписiв
скЛaдaютЬся B pезyЛьтaтi oбстехteнь, тo в циx,цoвi.цникaх нaBoдЯTьсJт
мaтepiaли, якi бyлo oтриMaнo B peзyЛЬтaтi пiдpaхyнкiв, тoмy тoчнiсть
циx oстaннix мaтеpiaлiв дo пeвнoi мipи ниrкua.

У видaнiЙ.{epэккoмстaтoм CPCP y 1989р. бpoIпypi <Eteнщиньr
в CCCP 19B9 г. (стaтистинескиe МaTеpиaльI)) IiaBoдяTЬсЯ вiдoмoстi пpo
кiлькiсть lкiнoк, ixню yнaсть y сyспiльнoмy виpобництвi, .цеpжaBнol\4y
yпpaвлiннi, a тaкo}tt дaнi пpo oхopoнy MaтepинстBa i дитинствa тa iн. Пo-
pяд з Мaтepiaлaми пo CPCP в IIиx тaкoхt с ,цaнi пo pеспyблiкax. B oсIIoB-
HoМy Botlи oxoплюIoть 1939-19B7 pp.

3нaннy дolloМoгy ,цoслiдниIсaм Mo}tсyть дaти MOIIoгpaфiннi дoслi-
д}tсеHllя' бpoшyри, стaттi y пеpiодицi' B яI(иx aBтopи IIIирOкo виItopистo-
вyЮTЬ мaтеpiaли всесoюзнИx пеpеписiв !IaсeлеI{!lя' сTaTисTичIlиx
щopiнникiв i пoтoчнoi стaтт4стИкI4'.

Оcoбливиft' iнтеpeс для вИBчeI{Ilя сTaIIoвлять дaнi пеpви}rнoi сTa-
тистичнoi звiтнoстi, якi з piзних пpичиII нe бyли oпyблiкoвaнi в мa-
тepiaлax BсесoIo3IIиx пepеписiв IIaселеIIIIя Ta сTaTИсTинниx щoрiнни-
кax. BведепHя B нayl(oBий oбilt циx ,цaIIИx .цaе Mo)кЛивiсть дoслiдникaм
i читaчaм бiльцr всебiчrto пiдxoдити до aнaлiзy пpoцесiв' щo вiдбyвa-
ютьс.я в IIaшIoМy сyспiльствi, poбvtти прoг}Io3и нa мaйбyтнe. Ha lкaль,
У циx IIoBиx мaтеpiaлax зyстpivaстьсЯ Мaлo opигiнaльниx .цaниx гtpo
сoюзнi peспyблiки.

PiIпeння XХ з'iздy ItПPC .цaЛи Moгyтнiй пoruтoвx,цo гЛaснoстi, де-
п{oкpaTизaцii хсиття сyспiльствa. Бyли зpoбленi пeprпi спpoби зЛaNIy
aдмiнiстpaтиBllo-кol\4aндноi системи. Ife пoзитиBllo впЛиIIyлo i нa пyб-
лiкaцirо мaтеpiaлiв cTa.I'7cTI4I<т4, в якиx llaвo.цилaсЯ xapalсTepисTиIсa
соцiaЛьнo-eкoнoмiчrroгo' дyxoBl{oгo i кyльтypнoгo ?tсиTTя всix peспyблiк,
y тol\ly чlцcлiЙ Укpaiни. У вчeниx peспyблiки З'явилaсЬ мoэtсливiсть вив-
Ч&ти скЛaднi пpoцеси, щo в нiй вiдбyвaлися. AДаке пiсля.{pyгoi свiтoвoi
ъLhtlи дo ХХ з'iздy кIIPC нi в peспyблiцi, нi в мaтepiaлax' щo Bи,цaвaли-
ся в CPCP, мaйхсе нe бyло вiдoмoстей пpo деlvloгpaфiннy ситyaцiю
в УPCP, пpo сoцiaльIlo-клaсoBy сTpyкTypy зa 1945-1956 pp. Пpямим

1 Пucapев И'IО,Haceлelrиe и Tpуд в CCCP. _ M.: Экoнoмикa, |966; Уpлa-
нutl R. IJ,' Пpoблeми ДИIIaNIи|I\уI I{aсеЛения CCCP. - M.: Haукa, 1974; Haсeлeниe CCCP:
(ltlрaвoчник. - M.' 1974; Гoзулoв А, И,' Гpuzopянц M' Г. Hapoдoнaсeлeниe CCCP. -
М': C'raтистикa, 1969; Haсeлeние CCCP зa 70 лeт. - M.: Hayкa, 19BB; Cбopник стaти-
(,. l .и! l(]ских MaтepиaЛoв 1990 г. - М.. 1991; Haсeлeниe CCCP зa 70 лeт. - M.. 19BB.

1982; Hapoдноe xoзяйствo
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IraслiдкoM пoчaткy (вiдЛиги) стaлo щopiчIlе BидaнIIя дoBiдникiB B УIt-
paiнi' пoчиHaючи t 1957 p.'

У пeprшoмy пiслявoеннoмy peспyблiканськoмy стaтистичItoМy
щopiнникy (1957 p.) мiстяться гoлoвнi дaнi пpo poзBиToк нapoдIroгo гoс-
IIoдapствa' нaсeлeнЕя peспyблiки, сoцiaльнo-кJlaсoвy стpyктypy, дoб-
poбyт, кyльтypний piвeпь IlaсeлеHIIя тa iншi lloкaзниIси. Maтеpiaли
в циx щopiнниx пyблiкaцiяx пo Укpaiнi пoдaвaЛися 3a зaгaльнoсoюз-
нolo l\teтoдикoto. ,{ля BиtсopистaнHJI гIoкaзЕики слiд бpaти зa остaннiм
BидaннЯlu i лиrпе в Tol\ty paзi, кoли ix немaе, зBеpтaтись дo попеpедньoi
пyблiкaцii. Ha rrсaль, Brtte в пeprrloмy стaтистичIloмy дoвiдникy пoдa-
Iоться дaнi з oднiеi i тiеi сaмoi xapa}стepистиIси зa piзнolо MеTo.циItoю
oбчислення' щo пpи Ilе.цoсиTь yBa}кIIoмy Bикopистaннi циx дa}Iиx }ro,кe
пpизBeсти дo пoIvrиJIoк. Taк, нaпpикЛaд' нa c. 24 IIaвoдиTЬсЯ кiлькiсть
пpol\[ислoвo-виpoбнитoгo пepсoнaлy 3a 1950 p.- 2305 тис. oсiб, a нa
с.3B5 йoгo цeй пoкaзник сTaHoBитЬ 2405 тvtc. i лиrпe нa веpeсeнь. Bи-
IIикar зaIIиTaIIнЯ: 3a якolo )lt l\{eтoдиItoro oбчислeння пoдaнi дaнi нa
с.24? Aдrке ця рoзбirrснiсть стaнoвить 100 тис. осiб, aбo 4,3To. Ha rtсaль,
3a TaкиМ дoсиTь нeчiтким пpиIrципoм побyдoвaнi тaблицi в цьoму i
в щoрiнникax зa 1960, 1961 i 1962 pp. Бiльшe тoгo' B стaтистичIlol\4y
щopiнникy зa 1965 p. кiлькiсть llpolvlислoвo-виpoбнинoгo пepсoнaлy
зpoстaс B)Iсe дo 2510 тис. oсiб (с. B9), тoбтo щe нa 205 тис. oсiб. Пoстaе
питaнIIя: я:куI\IIуI taНуI\lIу|кopистyвaTися? Ha ш(aЛь' y IIoдaльIIIoму тaкиЙ
вanклтлвlцf,l пoкaзIIиIt' як сTpyктypa пpoмислoвo-виpoбничoгo пepсoЕa -
лy, зoвсiм 3никaс зi стopiнoк дoвiдникiв i з'являсться ЛиIшe в 1990 p.'
aле teщo в тpaнсфopмoBaнovry виглядi. I{я тpaнсфopмaцiя 3Bo,циTьсЯ
дo тoгo' щo paнirше (як зaзнaнaлoся вище) пoдaвaвся пpolvlисЛoвo-Bи-
po6ниниЙ пepсoнaл зa TaкиIvIи кaтегоpiями: poбiтники, yннi, iнхсенep-
нo.тexнiчнi пpaцiвники (ITII)' слyэкбовцi, a мoлoдruий oбслуговytoний
пepсoнaл - paзoМ 3 oxopoнoю (lvloП i ox). Пoчинaючи з дoвiдникiв
19B9 p., paзolt{ пoдaeтьсfl кiлькiсть poбiтникiв, yннiв, MoлoдIIIoгo oбслy-
гoByloчoгo пepсolraЛy тa oxopolrи, a ITП - paзoМ зi слyжбoвц.яNrи.
3никнeння в llaстyпниx збipникax з ix стopiнolс BaхtЛивиx пoкaзникiв,
якi пoтpiбнi для aнaлiзy сIслaдHиx пpoцeсiв, щo вiдбyвaloться B IIaцIo-
му суспiльствi, е oднiсю 3 гoлoвHиx xиб стaтистИЧt|т4х щopiнникiв.

I{е мoжнa спoстеpiгaти Й' нa iнrшиx llpиклaдax. Taк, y пеpIIIol\[у 3гa-
дaIIoMy дoвiдникy IIaвoдиTьс.Е кiлькiсть членiв пpoмислoвoi кooпepaцii

' I{apoднe гoспoдapствo Укpaiнськoi PсP. - к.' 1957; Hapoднe гoспoдapствo Ук-
pаiнськoi PсP. -к., 1958; .{oсягнення Paдянськoi Укpaiви зa 40 poкiв. - It'' 1957.

Iloчинaroчи з 1959p.' y peспyблiцi щopivнo видaloться дoвiдники, Ilaпpиклaд:
Hapoднe гoспoдapствo Укpaiнськoi PCP в 1959 poцi. _ к.' 1960. Itpiм тиx збipникiв,
Bи,цaютьсЯ ще й ювiлейнi: I{apoдrre гoсIroдapствo Укpaiнськoi PCP: IoвiлeйниЙ cra-
тиетичниЙ, щopiнник. - It., 1977 тa iн.
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зa 1955p.- 280 тис. oсiб, Bдpyге вollи }IaBeдeнi в щopiнllи}сy зa 1961 p.
(с.118)' тyт ix кiлькiсть пoдaeTься зa 1950, i953' 1956 РP., a в IIaстyпItиx
BидaIIItяx тaкoгo IIoI{a3ЕиIсa B}tte HeМae.

Чи нe нaйбiльlдi тpyднoщi BиIIикaIoTь y дoслiдникa IIpи вивчeннi
пpoцeсiB' якi вiдбyвaютЬся B сoцiaльнo-клaсoвiй стpyктypi сyспiльствa,
змiн y ii кiлькiснoмy тa якiснoмy склaдi. {i мaтepiaли' Як пpaBилo' пoдa-
ються бeзсистeмнoi тolvly пpoсTeэIсити змiни, щo вiдбyлися пpoтягolvr
пiслявoeнниx poкiв, без зaлyнення мaтepiaлiв пepвiснoi стaтистичнoi
звiтнoстi мaйrке lleмo}ttлиBo' IIaIIрикЛaд, пpoaнaлiзyвaти змirrи в склaдi
гaЛyзeBиx зaгoнiв poбiтникiв пpoп/Iислoвoстi УPCP зa'пiсляBo€ннi poки.

У вrкe згaдalroмy пepшo]шy пiслявorннoмy щopiннoмy стaтистич}Io-
мy дoвiдникy HaBoдЯтЬся дaнi пpo кiлькiсть poбiтникiв зa гaлyзя1vlи Ilpo-
мисловoстi зa 1940, 1950 i 1955 pp. (с. 25) y вiдсoткax. У нaстyпниx
дoвiдникax циx дaниx y,ltе нelvrae. У дoвiдникy зa 1965 p. e в}ке дaнi пpo
сepедньopiuнy кiлькiсть пpoМисЛoBo-виpoбни'roгo пеpсollaлy зa гaлyзя-
Mи llpol\lислoвoстi зa 1958-1965 pp. в aбсoлroтнoмy oбнислeннi. У нa-
сTyпrrиx збipникax цi дaнi пoдaюTЬся 3a TaкиM )rсе пpинципoм. oскiльки
в пoпеpедIrьoмy збipникy i в цьoмy нaBoдяTься мaтepiaли щодo piзниx
виpoбни.rиx кaieгopiй пpaцiвникiв, нiякoгo aнaлiзy 3a нИNIуI poбити не-
Mo)ItлиBo.

Hapeштi, яIt yЖe згaдyвaЛoся, в 1968 p. вийlшoв збipник oTpyд
в CCCP>, дe пoдaсTьсЯ скЛaд poбiтникiв i слyrrtбoвцiв тa oкpемо poбiт-
никiв y цифpax зa гaлyзяI\{и пpolvlисЛoвoстi зa 1928' 1940, 1946, 1965 i
1966 pp. (с. 92-93). У цьoмy дoвiдникy BBoдиTьсЯ нoвa стaTисTичIIa
кaтeгopiя - poбiтники тa слyэrсбoвцi. МоэtслиBo' цe тe сaмe' щo й пpo-
п,IисЛoвo-виpoбтlизиЙ пеpсoнaл? Aлe хс llасTopo?fiye poзбirкнiсть
y цифpax. Ha пеpший IIoгЛяд' lvloнtнa бyлo б пpoaнaлiзyвaти, яtсi змiни
вiдбyлися в taгoнax poбiтникiв зa гaЛyзяlvlи llpolvlислoвoстi зa 192B-
1966 pp. Пoстaс питaннЯ: якa тoчнiсть цьoгo aналiзy? Aдrкe виxiднi
дaнi пpo кiлькiсть poбiтникiв y пpolvlислoвoстi peспyблiки дoсить piзнi.
Taк, згiднo t д.aНуIуIуI пepIIIoгo дoвiдникa, B пpol\lислoвoстi УPCP пpa-
цюBaлo в 1950 p. 1862 Tис. oсiб' y 1955 p.- 2454 тис. oсiб (c. 24),
a в щopiнникy зa 1965 p.- вiдпoвiднo в 1950 p.- 2026 туrc. oсiб (то6тo
piзниця - 164 тис. oсiб). Toмy e всi пiдстaвIl |IpуII1УэTуITи' щo тaкa
l\{o}lсливiстЬ e i cepeд гaлyзeвиx taгoнiв прoMислoBoстi. Як хсe тoдi пpo-
BaщуITуI пopiвняння?

B oстaнньoмy дoвiднику нaBoдиTьсЯ кiлькiсть po6iтникiв у IIpoMис-
лoвoстi yPсP в 1960p.- 3388 тиc. oсiб i4142 тис. oсiб y 1965p. Taкi ж
дaнi пoдaнo в збipникy nTpyд в CCCP> (1968, с.92, 93). Aле 'rеpез 20
poкiв вийtпoB з дpyкy ..Tpyд в CCCP>. У цьoмy дoвiдникy rlaBoдитЬся
кiлькiсть poбiтникiв: в 1960p.-3541 тис. осiб, тoбтo piзниця 153 тис.
oсiб. A пpo гaЛyзeвi зaгoни poбiтникiв пpol\4ислoвoсTi нaBiть IIе 3гa-
дyeTься. Taка нeпoслiдoвнiсть y пoдaннi мaтepiaлiв звyэrсyr мorкливoстi
вивчеIlIlЯ скЛaдниx iстopи.rниx пpoцесiв, a в pядi нaпpямiв poбить йoгo
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в3aгaлi IIeMo}ttлиBим' нaIIpиIсЛaд' 3a TaкИNIу| пapaМетpaп{иt яIt 3Мitlи
в IIaцioIraЛЬI{oMy сIслaдi poбiтни.roгo lслaсy УPсP тa йoгo гaлyзeBиx Зa-
гoнiв, змiни 3a стaTTIo' стa}IсеM бeзпеpеpвнoi poботи тoщo. Пoстar зaIIи-
тaHHя: щo poбити дoслiдникoвi? IПyкaти мaтеpiaли пеpвiснoi стaтис-
тичнoi звiтнoстi. Iнaкrце цi пpoцеси пpoтягoM пiслявoеннoгo пеpioду
взaгaлi нe шIo}fiнa пpoсTе}tсити.

Пopiвнtoю.rи дiнi пpo poбiтничий клЬс сPсP з йoгo pеспyблiкaнсь-
IсиМи зaгoIIaMи' Ilпo}I{нa дiЙти виcнoBlty, щo xapalсTеpистикa poбiтнинoгo
клaсy сPсP пoдaeться зa бiльrц шIиpoIсиМ кoлoM пoкaзниttiв, нieк пo peс-
пyблiкax. Haпpиклaд, кiлькiсть зaгoнiв poбiтнинoгo кЛaсy УPCP зa гaлy-
зяIvlи пpoмислoвoстi IIaBoдиTься в пеpIIIol\4y сTaTИстичIIомy дoвiдникy
ЛиI]Iе y вiдсoTкaх, y нaсTyпниx циx гIoкaзникiв немaс. Лишe в дoвiдникy
nTpyд в CCCP' (1968 p.) пoдaeTЬся aбсoлютнa ix кiлькiсть зa 1960, 1965 i
1966 pp., a дaлi цeй пoкaзник зoвсiм зHикar зi стopiнoк cTaTт4сTИчI7vIх
дoвiдникiв. Boднoнaс пo CPCP цi дaнi Мoэtсемo знaЙти в етaтисTичI{иx
щopiвникax i в iнIпих сTaтистичtlиx Bи,цaннЯx' пoчинaючи з 1940 p.'

oтхtе, Ilpoцеси' щo вiдбyвaлися в склaдi poбiтниногo клaсy сPCP,
нa мaтepiaлax cTaTуIcTИнниx щopiнникiв мolкнa дoслiдrrtyвaти' a пo pес-
пyблiкax цe фaктиннo HеMo}ItЛиBo.

Пpoтягoм дpyгоi пoлoBиIlи 50-x i в 60-x poкax y щopi.rниx дoвiдни-
кax спoстеpiгaсмo в цiлoмy пyблiкaцiro вiднoснo знaчнoj кiлькoстi дaIIиx
iз сoцiaльнo-клaсовoi стpyктypи' a в 70-x poкaх кiлькiсть пoкaзникiв
знaчнo скopoчy€Tься. Taк, y щopiнгrикy зa 1975 p. i в rraстyпIlиx y}Iсе IIе
Мoхснa вНaЙTуt ДaflИх пpo кiлькiсть pобiтникiв i слyrrtбoвцiв y гaЛyзЯx
пpolvlисЛoBoстi УPCP. Iз 1978 p. дo 19BB p. I{емae дaIIиx пpo кiлькiсть пpo-
lvlислoBo-Bиpoбнинoгo пepсoнaлy' кiлькiсть будiвeльникiв тa iн.

Пiд впливoм pitпень xxVII з'iздy ItПPC, poзBиткy дeмoкpaтизaцii
i глaснoстi y нaц]oмy сyспiльствi BпеplIIе пiсля 197B p. y сTaтистичнoМy
дoвiднику зa 19B5 p. IIaBoдитЬся не тiльки зaгaJlьнa кiлькiсть poбiтнинo-
гo кЛaсy УPCP, a й кiлькiсть poбiтникiв, пpaцiвrrикiв кoлгoспiв, paд-
гoспiв зa 1960-19B5 pp.Пpo якe сepйoзне BиBчення пpoцесiв, щo вiдбy-
вaЛися y сoцiaльнiй стpyктypi нaшIoгo сyспiльствa' пloхte бyти мoвa, як-
щo внeнi пpoтягoм п'ятЕaдцяти 3 лиIIIIIoM poкiв МaЛи лиrпe дaнi пpo зa-
гaльIly кiлькiсть poбiтникiв, слyакбoвцiв i кoлгoспникiв. Mи не Mo}ltеMo
пpoсTе)l{иTи нaвiть змiн y гaлyзевiй стpyктyрi poбiтникiв пpolvlисЛo-
вoстi, piзниx видiв Tpal{спopTy' a пpo якiснi xapaктеpистики нaвiть i мo-
ви нe мorке бyти.

Haшa oфiцiйнa стaTистикa бyлa цiлкoм пiдпopядкoвaнa aдмiнiстpa-
тиBlto-кoмaнднiй систeмi. Цe тpиBaдo i в дpyгiй пoлoвинi 80-x poкiв. Bo-
Ira пpoдoв}fiуBaлa opiснтувaтисЬ нa lтoкaз лиIIIe пoзиTI/IBtIvtх пpoцесiв' щo

, Hapoднoe xoзяйствo CCCP в 1970 г. - M., 1971. - C. 15B тa iн.; Tpyд в CCCP. -
M.' 1968. _ c. 84' 85; M.' 1988. - с.46.
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вiдбyвaлися в сyспiльствi. Taк, з дpyгoi IIoлoBиHи 70-x poкiв зi стopiнoк
стaтисTичHиx щopiнникiв зникaють тaкi вarкливi пoкaзrrиItи' яlс видoбy-
тoк вугiлля' Bиплaвкa чaByнy' стaлi. У чoмy }к пpининa? Heвrке 3 тepи-
тopii УкpaiНvI зъirИ|<JIиI,[oнбaс, Зaпopieкrкя, .[нiпpoпетpoвщинa' якi бyли
oсttoвI{иМи pегioнaми з видoбyткy вугiлля i виплaвлeння метaдy? Aбo
B Hих пpипvII1ИIIrl дiяти пiдпpиrМстBa ЦИх гaЛyзей? Ha мoю дyмкy, piн
в iнIпoмy. 3a цими пoкaзникaМи пoчaЛoся сItopoчеIIнЯ BиIIускy вaлoвoi
пpoдyкцii в Укpaiнi. Ifе мorкнa пiдтвеpдитуITa:.IуI\IтI' фaктaми. У щopi.t-
Irикy 3a 1987 p. I{aвoдятЬся дaнi з видoбyткy вyгiлля, пoчинaloчи 3
1940 p.,  дaлi йдe 1960 p.,  пoтiм 1970 p.,  19B0, 1985, 1986 i  19B7 pp.

flкщo пpoстeхсиTи щopiнний видoбyтoк вyгiлля Зa цI4NIИ ДaНу|NIуI,
тo lvlи Mo}ttемo зpoбити BиснoBoIt' щo нaйбiльtпиftЙoto видoбyтoк пpипa-
дae нa 1975p.- 2|5,7 мllн. т, дaлi йде йoгo зMеHIIIеIIIIя дo 197'1 MлI{.т
y 19B0 p. i 189 MЛII. т y 19B5 p., a пoтiм пpoтЯгolvr 1986 - 19B7 pp. щopiнний
видoбyтoк пoчиIlar зpoстaTи дo 192 MлII. T y 1987 p., a в 1990 p. видoбyтoк
пaдar дo 164,8 млн. т, тoбтo вyгiлля видoбyвaлoся стiльки, як
y 1958 p. Aлe эк piн y ToMy' щo пiк вyглeвидoбyткy пpиIla,цaс нa сepеди-
ну 70-x poкiв,.

I нaвiщo це пpиХoвyвaти? Aдшсe це пpиpoдне яBище, пoв'язaнe пe-
peдyсiм зi зpoстaннямtли6ини зaЛягaннЯ вyгiльниx плaстiв i внaслiдoк
цьoгo iз 3нaчниМ yскЛaднeнняM йoгo дoбyвaння. Щoдo пoкaзHикiв з ви-
плaBлеIlHЯ чaByIIy i стaлi, тo i нa кiнець B0-x poкiв ix нe бyлo пo нarrriй
peспyблiцi. Cлiд зaзнaчИти' щo в цiлoмy пo сPCP вoни пoстiйнo пyблiкy-
BaJтиcя2.

Toхс виxotиTЬ' щo Укpaiнa не бpaлa yнaстi y BипyсIty циx BaEtлиBиx
видiв пpoдyкцii?

Cтиcлиiт' allaлiз oпyблiкoвaнoi oфiцiйнoi сTaтисTики свiдvить пpo
Tе' щo дoслiдrкeння сIслaдIIиx пpoцесiв, якi вiдбyвaJIvIcЯ, У pядi нa-
пpямiв }tсиття Укpaiни в пiслявoеннi poки, мaйхсе нeмоrкливi. Toмy
дoслiдник змyrпeний зBеpтaтися дo мaтepiaлiв пеpвиннoi стaтистич-
ltоi звiтнoстi, якi пoстiйнo збиpaloтьс.fl стaтистуIчtl.у|уIИyстaнoвaми Ук-
paiни. Кopистyю.rиcь цЙми мaтеpiaлaми' Мoяtнa спoстеpiгaти pяд

цiкaвиx ЯBищ. Taк, y вyгiльнiй пpolvlисЛoBoстi Укpaiни зa пepioд з
1058 p. дo 1975 p. вiдбyлogя скopoченIlЯ зaгaльнoi кiлькoстi poбiтникiв
пpиблизнo нa 12B тис. oсiб IТpи зpoсTaннi piннoгo вyглевидoбyткy
вiдпoвiднo з 164,5 MJIн. T дo 21'5,7 Mлн. T. У poки дeв'ятoi п'ятиpiнки нa
20 тис. сlсopoтиЛaся кiлькiсть poбiтникiв нopнoi метaлypгii, a piнне ви-

'  Hapoднoe xoзяйствo Укpaинскoй CCP в 1987 г. _ It., 19BB. - C.77 
'78; 

Hapoд-
нtltl хoзяйствo Укpaинскoй CCP в 1975 г. - I{., 1976. _ с.100; I{apoднoe xoзяйствo Ук-

1rttиl lскoй CCP в 1965 г. - I(., 1966. - с. l04.
, Hapoднoe xoзяйствo CCCP зa 70 лeт. - M.' 1987. - с. 164.



пЛaвЛeнHЯ сTaЛi зpoслo нa 6'5 MЛII. T' чaBylry - Irа 5 MлII. т' пpoкaтy
чoprrиx шIеTaлiB - нa 6,7 UIЛH. Tl.

Taке явище в нaшiй eкoнoмiцi пiслявoеннoгo пepioдy спoстеpiгaлo-
сЯ BпеpIпe. Boнo свiдниTЬ IIpo BпpoBalц}IсеlIня y виpoбниЦTвo нoвoi, пpо-
дyктивнirпoi теxнiки, теxнoлoгiй, щo зyI\,IoвлIolоть iнтeнсифiкaцirо ви-
pобниниx пpoцесiв.

Cкopoнeння кiлькoстi oкpеMиx зaгoнiв poбiтниvoгo кЛaсy i нaвiть
y цiломy йoгo кiлькoстi - це o6,сктусвниft пpoцес. Biн нeминyчий. L[[лях
дo iнтeнсифiкaцii виpoбIlицTBa чеpе3 lrayкoвo-тexнiчний пpoгpес - це
тoй нaпpям' y ЯкoМy oб'ективtlo IvIи rvla€Мo йти. Haвeдепi пpиклaди - це
нaйпеpuri симптoми йoгo'

У цiлoмy IIpoTЯгolvI 1985-19B7 pp. yпеpЦIе в pеспyблiцi скopoтилaся
зaгaльнa кiлькiсть Taкиx oсIloвIIиx виpобниниx кaтегopiй сyспiльствa,
як poбiтники, слyrкбoвцi тa кoлгoспt|ИKvI' 3 24 615 тис. oсiб дo 24 469 тис.
oсiб, aбо нa 146 тис. oсiб (див.: Hapoднoe xoзяйствo Укpaинской CCP
в 19B7 гoдy.- It., 19BB. - С.240}. Cкopоveння вiдбyлoся BиItЛIoчIIo 3a pa-
xyнolt кoЛгoсгIIlиIсiв, кiлькiсть Якиx зl\{еIIцIуIЛacя нa 209 тис, i це пеpе-
I{pилo нaвiть зpoсTaнIIя зa цi poки кiлькoстi poбiтникiв i слyrrсбoвцiв нa
63 тис. oсiб (y тoмy нислi poбiтникiв i слyхсбoвцiв нa 52 тис. oсi6). Упеplпе
}tt скopoчeння poбiтникiв i слyrкбoвцiв y нarпiй pеспyблiцi вiдбyлoся з
20 7 47 тис. oсiб y 1986 p. дo 20 7 42 тцc.oсiб y 19B7 p., тoбтo Bсьoгo нa 5 тис.
oсiб, тa й тo зa paxy}roк слyrк6oвцiв ъta 7 тие. oсiб, a кiлькiсть pобiтникiв
збiльrrrилaся нa 2 тис. oсiб.

Cлiд звеpнyти yBaгy гIa IIeвIry poзбirкнiсть y цифpax з дaними збip-
никa <Tpyд в CCCP> (M., 19BB, с.41). У цьoмy збipпикy зa 1986p. те}rс
нaвoдиTься кiлькiсть poбiтникiв тa слyrкбoвцiB - 20747 тис. oсiб, a зa
19B7 p.- 20 718 тис. oсiб. Якщo виxодт4TуI3ЦIlхдaних' тo скopoчel{ня стa-
IloBитЬ вrке 29 тис. .{oслiдникoвi невiдoмo, якy }ft цифpy бpaти зa
дoстoвipнy.

Barкливою пoдiсto B сTaтИстИцi нaцroi pеспyблiки сTaлo пpoгoЛo-
IIIеttIlя Aктa пpo tеp}кaвНy незaлеrкнiсть Укpaiни 24 сepпня 1991p. З
ПpoIoлoIIIеI{ItЯI\4 llезaлeхснoстi в дeprкaвi змiнюеться нaзвa щоpiнникiв
гIpoтягolш 1991-1993 pp' Boни oTpи\4yюTЬ IrазBy кHapoдне гocгIoдapстBo
Укpaiни> зa вiдпoвiдний piк. У 1994 p. нaЗвa yтoчнIorTЬся -<Cтaтистич-
ццfi rтIopiнник Укpaiни> зa вiдпoвiдний piк. У щopiнникy зa 2002 p. oс-
пoвнi дaнi, якi пpивepтaють yвaгy дel\{oгpaфiв, poзмiщенo в poздiлax
uHaсeлeнняn, с.366-404, <ЗaйнятiстЬ IIaселeнI{я.. .) '  c,404_.448,
<oсвiтa...>>, c. 497_5J-7, кoxoрoнa здopoв'я тa сoцiaльнa дoпoyloгa...>'
с.5iB-542 тa iн. У цьoмy дoвiдникy, нa нaшIy ДУМкУ, пo,цaюTЬс"tl бiльur
сисTeMaTизoвaнo мaтepiaли пpo зaйнятiстЬ нaсеЛення в piзниx гaЛy3яx
екoномiки, кiлькiсть нaсeЛеIIIlя ToIцo.

Iстoтнy дoпOIvIoгy y вивненнi демoгpaфiнIrиx пpoцесiв подaють мa-
теpiaли щopiнникa nHaсeлення Укpaiниo, який пoчaв BидaBaтися з
1992 p.

Haвeдeнi Мaтepiaли пiдтвеpдrкyютЬ вияBлeнi тенденцii дo скоpo-
чeHня кiлькoстi нaсeленIlя' зaйнятoгo в сyспiльнoмy виpобництвi, якi
пoчaлися в дpyгiй пoлoвинi BO-x poкiв i тpивaли I{a тТoЧaTкy 90-x poкiв.
Taк, якщo в 1985p. в Укpaiнi в сyспiльнoмy виpoбництвi бyлo зaйняTo
25,6 млн. oсi6, тo в 1990 p.- 25,4млн. oсiб, a в 1992 p.-24,5 NIЛн. oсiб, тoб-
To тeMПи сItopoчеIIIlJl нaвiть rтpу|c1\opуII|уIся. AнaлогiчIIa TeH/цеIlцiя спo-
стеpiгaeться i в склa.цi пpoмисЛoBo-виpoбнинoгo пеpсoнaлy: вiдпoвiдrro
7'5 млн. oсiб, 7,1 млн. oсi6 i 6,5 млн. oсiб; кoлгoспникiв - 3,9 MлI{. oсiб'
3,5 млн. oсiб i 3,2 млн. oсi6; пpaцiвникiв paдгoспiв, зaйнятиx y сiльсЬItoMy
гoспoдapстBi, - 11?5 Tис. oсiб' 1052 тис. oсiб i 959 тис. oсiб.

oднoчaснo з цишr BIIpoвaдEсе}tIt'я в Укpaiнi piзниx фopм гoспoдapю-
вaI{ня зyцoвилo зaЛyчеIIIiя y Bсeзpoстaюниx poзмiрax IIaселeння B гIoзa-

дeprкaвнi фoрми гoспoдapюBaння. Taк, IIa гIoчaтoк 1992 p. в peспyблiцi
булo вэке 2098 феpмepсЬкиx гoспoдapстB' a чеpез piк - 14 681.
У дoвiдникy пoдaeTься екoнoмiчнa xapaкTepисTикa циx гoсIIoдapсTB:
скiльки тyT r тpaктopiв, xyдoби тoщo' a пpo кiлькiсть У НvIx пpaцiвникiв
вiдoмoстей IIеl\{all.

Haведeцi дaнi пpo скopoчеI{Ilfl кiлькoстi pобiтникiв дoситЬ нeзнaннi,
якiсь пpoцеItти' aле BoIrи xapaктеpизylоть пpoяB нoвoi тендeнцii, якa
o6'eктивнo мae знaйти IIoIItиpенIIя. Boни свiднaть пpo те' щo пiд BпЛиBOlvI
нayкoвo-теxнiчнoгo llpoгpeсy' внaслiдoк зaмiни Maлoпpoдyктивнoi

фiзи.rноi пpaцi склaдIIoю сyчaснoю теxrriкoю' зpoстae BиIIyск BaЛoBoi
пpoдyкцii пpи скopoчeннi зaгaЛЬнoi кiлькoстi пpaцiвникiв y гaлyзяx Ma-
тepiaльнoгo виpoбництвa i poзIшиpIоIотьсЯ мo}ttлиBoстi пepеpoзпoдiлy
тpyдoвиХ pесypсiв IIa кopисть невиpo6нинoi сфepи, тoбтo Hayки, oсBiти,
ttyльтypи' oxopoни здopов'я тoщo.

Maтepiaли, щo мiстятьсЯ B згaдal{иx довiдникax' нe дaюTь I\{o)ltли-
вoстi всeбiчIlo ITpoстeEtиTИ пpoцeси, якi вiдбyBaloться сеpeд НaсеЛeнн,I
Укpaiни. Iстoтtlим дoпoBtIеItItЯM дo llиx е ,цaнi пepвиннoi стaTисTичIIoi
Bвiтнoстi, якi збиpaтoться вiдпoвiдними сTaтисTичIrиIvIи opгaIIaMи щo-
piuнo aбo чepез 3-5 poкiв i не знaxo,цять вiдoбpaшсeн}Iя B tгaдallиx
пyблiкaцiяx. Hayкoвцi пpoT.flгol\l бaгaтьox poкiв викopистoвyЮтЬ п4aте-
piaли пеpвиннoi стaтистичнoi звiтнocтi. Ha lкaль, дoвrиfl нaс бyлo зaбo-
poненo цi мaтepiaлуI в:4taваTvI.

I(opистyтovись мaтеpiaлaми первИннoi стaтистичнoi звiтнoстi, нa-
yковцi вrке пyблiкУBaJIvI дaнi пpo oкpемi гaлyзевi зaгol{и poбiтнинoгo
I{ласy пpolvlислoBocтi, втлди Tpaнспopтy в ,цинaмiцi зa oкpемi poки пiсля-
воeннoгo пеpioдy.

26

' Paбoчий клacс cтpaньI Coветoв. _ Mинск, 1980. _ с. 240 , Hapoднe гoспoдapствo Укpaiни. - It.' 1993. -C.13' 79' 366' 369.
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Чaсткoвo poзгЛядa€тьсЯ стaтеBo-вiкoвa сTpyкTypa' нaцioнaльний
склaд тoщo. Aле перelПIto.ци, якi щe iснyють y BиIсopистaннi циx мa-
тepiaлiв, не дaloтЬ зMoги глибoкo i всебiчнo poзгЛЯдaти склaднi IIpoце-
си' щo вiдбyвaються в сoцiaльнo-клaсoвiй стpyктypi Укpaiни }Ia сyчaс-
нoмy eтaпi.

Haведeнi пpиклaди свiдчaть пpo Tе' щo дЛя дoслiдrкeння сyчaсниx
пpoцeсiв, якi вiдбyвaloтЬся B нaIIIoМy сyспiльствi' tIе вистaчar дaIIиx'
кoтpi дpyкyloTьс.я в oфiцiйниx деp)*сaвIrиx дoвiдникax.

Cпpaвa IтoЛeгIIIyeTЬся TиМ' щo tеp)rсaBlli стaтистичнi opгaни збиpa-
Iоть дaнi 3 piзниx нaпpямiв )ttиття сyспiльствa тa зI{aчIIo бiльrцoгo кoлa
пoкaзникiв, нirк тi, щo пyблiкyloтЬсJl.

Toмy нayкoвцi викopистoByloть мaтеpiaли цiсi тaк звaнoi пepвиннoi
стaтисTичIloi звiтнoстi. Cepед ниx е тi, щo збиpaютЬсЯ ltorrсIloгo poкy' o,ц-
нopaзoвi oблiки, якi пpoвoдятЬся чepeз 2, 3, 5 poкiв, paзoвi oблiки' якi пo-
кликaнi дaти свiднeннЯ дл.я дeprrсaвI{иx opгaнiв зa oкpемиrvrи xapalстеpи-
cTИкaNwt нaсeЛeЕпя.

Aналiзyюни цi дaнi, приxoДиМo дo виснoвIty' щo y нaс щедoсить IIe-
BeЛикa кiлькiсть пpaцюючих бepe y.laсть B yдoскoнaленнi теxнiки,
з'ясoвyeмo, якi виpo6нинi кaтегopii в нiй беpyть yчaстЬ i якi гaлyзевi зa-
гoни бiльrш aктивнi, якi - МeнIЦ. Maйrкe кo}t(Ilиx тpи poки tIpoг,otИJlvlcя
oднopaзoвi oблiки пpaцiвникiв за сTaттю' вiком i стaпсеIvI бeзпepеpвнoi
poбoти тoщo.

Кopoткий oгЛяд дfiсepел 3 виBчеIIIIя дeмoгpaфiнниx пpoцeсiв, якi
вiдбyвaлися нa yкpaiнськиx зeМляx, свiднить пpo тe' щo для пoслyг IIa-
yкoвцiв r l]Iиpoкa д)rсеpeлЬIra бaзa, якa дar I\,to}ItЛиBiсть дoсить глибoкo i
rpyнтoвIro дoслiдrкyвaти зaкoнoмipнoстi й тендeнцii циx пpoцесiв.

Hayкoвi пpaцi нa oснoвi згaдaниx мaтepiaлiв пoкликaнi дoпoMoгти
ypядoвi, всiм деprкaвним i Ipovlaдським opгaнiзaцiям y poзбyдoвi незa-
леэкнoi Укpaiни.

, Po3Д'lЛ Il
yItPAitIцI IIA 3ЕM[IIЙ IсУЛI

$ 1. 3мiни кiлькoстi нaсeЛeIIIIя свiтy тa йoгo peгioнiв

IIIиpoкий спектp питaнЬ' щo BиBчaс дeмoгpaфiя' IvIи poзглЯIryти IIе
NIo?ItеМo. Toмy зyпиниMoсЬ ЛиI]Iе нa деяItиx питaIIHяx' щo безпoсepедIlЬo
cToсyютЬся нaшIoi TеIvrи.

Унeнi щe не дiйrпли tгoди в тoмy' де i кoли Мaвпa пepетвopилaся нa
Лю,циIIy Homo sapiens. I{e вiдбyлoся пpиблизнo 50 тис. pокiв тoмy, a зa 35
тис. poкiв лю.циIIa вfidе MеtIIкaлa мaйаке в yсix епpуIяTJIтlBvIx длЯ ,tситTя
нaстинax евiтy.

У VII тисячoлiттi дo l{aшoi epи lra земнiй кyлi 6yлo нe бiльцre 10 млн.
oсiб. Ha пoчaткy нarпoi еpи нaсеJIеIIня свiтy дopiвнювaлo 200-250 млн.
oсiб, y тoмy нислi нa теpитopii кoлиrпньoi Poсii пpиблизнo 5 млн. oсiб-
2,5-2'7Yo свiтoвoi ix кiлькoстi.

[o 1000р. i{aсеЛенця бyлo 250-300 MлH.' дo 1500p. зeмлян бyлo
400-500 MлI{.' y lvlе}кax кoлиluнЬoгo CPсP - 15-20 млн., aбo 3,7vo зa-
гaльнoi кiлькoстi. Ha тoй чaс Ha теpитopii Фpaнцii МeulкaЛo гIoнaд
15 млн., Iтaлii i lliмeччини - 11 млн. oсiб.

Haпpикiнцi ХVII ст. нa теpитopii Poсii МeIIIкaли 20-25 млн., 1800 p.-
45-50 млн. oсiб.3гiднo 3 пеpеIlисolvl нaсeЛellня 1B97p. в Poсii бyлo
128,2 млн. oсiб (y сyчaсHиx Mеrrсax - 124'6 млн. oсiб)l. ,Цеякi зaxiднi вчeнi
ввa}I(aютЬ' щo Зeмля перeнaсеЛel{a. Haвpяд чи 3 циNI }Ioшtнa пoгoдиTисJl.
Baгaльнy кiлькiсть IIaсеЛeHнЯ IIе MoEснa рoзглЯдaTи aбстpaктнo, BeЛикa
вoнa чи Maлa. PoбитI/Iв;пэIIIBI<Iл 3 цьoгo Ilpивoдy I\4o)I(нa' лиrшe aнaлiзуюни
сyкyпнiсть тaкиx фaктopiв, як пpиpoднi й тpyдoвi peсypси тepитopiй свiтy
(кpaiни), ефективнiсть пoлiтикo-eкoнoМiчнoгo yпpaвлiння тa iн. БiльIцiсть
дoслiдникiв Bвa}fiaс: пoки щo дaлекo дo aбсoлЮTlroгo пеpeнaсeJleння Зeмлi.

'HapoдoнaсeлeIlие стpaн Mиpa. - M.' 1974. - с. 6' 10' 12' 19; Cтaтистикa нaсe-
ле}lия с oснoвaМи дeмoгpaфии. - M.' 1990. - C. 61; Hасeлeние миpa: .{eмoгpaфинeс-
кий спpaвoвник. - М., 1989. - C. 6' 7. (Пiдpaxoвaнo aвтopoм).
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Tяrкке eкoнoмiчне стaIIoBище BTl7xЧуI iнrциx peгioнaх, кpaiнax с, як
пpaBилo' I{aслrдкol\{ кoлoнlaльHoгo Mинyлoгo чи IIиtЬIсor eфеItTиBHoсTl
сoцiaльнo-пoлiтичнoi й екorroмiчнoi системи, a нe нaслiдкoм зpoстaнIlя
кiлькoстi нaселeння. Haвiть сyчaс}ra iстopiя зHar Bипaдктl, |toJIу| в деЯIсих
кpaiнax внaслiдoк пoвiльнoгo poзвиткy eкoнoмiки i rцвидкиx темпiв зpo-
стaння кiлькoстi HaсеЛеHHя сIслaлися тaкi yмoви, щo зaгaЛЬ}Ia кiлькiсть
IIaсеЛеIIня не спpияJIa poзBиткy сyспiльствa. У циx кpaiнax зaсToсoBy-
BaЛисЯ зaxoди' спpямoвaнi нa гaлЬIиyBaIrнЯ llpиpoстy нaсeЛення' зoкpе-
мa в Китai, Iндii в 60-80-x pp. ХХ ст.

B iншиx кpaiнax дoситЬ пoвiльнi TeMпи зрoстaння нaсеJIеIlI{Я Hегa-
TиBIlo в.лЛуIBaJIтI lta стaн ixньoгo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвиткy. Toмy
B циx деpfiсaвax пiсля .[pyгoi свiтoвoi вiйни впpoвaд)rсyвaЛи зaxoди,
спpямoвaнi нa сTиtIyлIoвaIIIlя lrapoд}кyBaнoстi (Фpaнцiя, Чexo-CлoBaч-
чинa тa iн.).

Aнaлiзyю.tи змiни y кiлькoстi нaсeлеIIня свiтy пpoтягoм ХVIII-
ХХ ст., слiд зазнaнуITуI, uJo BoIIo' яIt llpaвилo' зpoстaлo як y свiтi в цiлo-
My' Taк i в йoгo чaстинax i кpaiнax, нeзвa}I(aloчи нa oб'сктивнi тa
сyб'сктивнi У\tIoBИ, щo склaдaлися. Aлe нe пooдиIloкi випaдки 

' 
I\oJ|у|

кiлькiсть I{aсeлeIIнЯ в деякиx кpaiнax нa якиftcь пеpioд скopoчyвaлaсь.
Ha lкaль, дo Taкиx кpaiн нaлеrкить i нarдa кpaiнa.

oскiльки тeMпи зpoстaнHя бyли не o,цнaкoвi в piзниx pегioнax,
то вiдбyвaлися пeвнi зpyцIеHIIя y спiввiднoureннi ixнix меrшкaнцiв.

Ha змiни в кiлькoстi нaселeltllЕ зIIaчнoIo мipolo BпЛиBaли:

дo 2025 p. Mae tpoсTvl дo I ,5 Mлрд. oсiб'. I цe пpи гoлoдoмopax' якi oxoпЛю-
roть Coмaлi, Ефioпilо тa iнlцi кpaiни Aфpики.

У 1992p. 150 млн. aфpикaнцiв Bу[?хуl.JIуr лиIIIe зaвдJIки гyмaнiтapнiй

дoпol\,Ioзi ooH. Cвoгo нaсy Чopпa Aфpикa oтpиMaЛa знaчIry дoпoмoгy вiд
poзBиIryTиx кpaiн. CIтТ.A' i; видiляють щopoкy близькo 600 млн. дoл. без-
пpoцelrTlrиx кpедитiв. A eгиптy тa Iзpaiлю вoIIи IIaдaЮтЬ дoпoI\{oгy
6 млpд' дoл.

3a пepIпe п'ятдeсятиpiччя ХХ ст.' KoЛи нa земнiй кyлi вiдбyлиcя двi
свiтoвi вitltти, бaгaтo JIoKaльниx вoеrr i вiйськовиx сyтичolс' лиrпе пpямi
людськi Bтpaти стaнoвили зI{aчIIo бiльшe 70 млн. oсiб. Якщo дo цьoгo дo-
дaTи втpaти внacлiдoк гoJloдy' пoлiтичниx тa iнulиx peпpeсiй в piзниx
кpaiнax i пoв'язaнi 3 ъ|уt\Дуr дeмoгpaфiтнi втpaти, тo зaгaлЬEa кiлькiсть
зaTуIlJIуliх з lrellpиpoдIrиx ITpичиII щe зHaчIIo збiльrциться.

oскiльки свiтoвi вiйни в oсtloвIlolvty вiдбyвaлися нa теpитopii евpo-
пeйсЬIсиx кpaiн' To сa}vlе тyт стaлисЬ i нaйбiльrшi лtодськi втpати. Ifе
зHaчHoIo мipoю i вплипyлo }Ia Te' щo те1\1II1и ЗpoсTaIIня кiлькoстi HaсeлeII-
Hя циx кpaiн бyли flуnI<ЧУIIl|уI, нirк y кpaiнax iнrшиx pегioнiв свiтy.

3a 1900-1950 pp. нaселеHI{я свiтy зpoслo пa 865 млtl. (52,27o), кpaiн
вpoпи - нa I22 млтl. (2B,7vo), Aзii - ga 452 млн, (47 ,6Yo), Aфpики - нa

91 млн. (707o), Aмepики - нa 194 млн. (133,B%).
oт}кe , 3a пepшIe п'ятдeсятиpiччя ХХ ст. тeIr4пи зpoстa}Illя нaсeле}l-

ня свiтy пopiвнянo з пoпepеднiм пеpioдoм iстoтнo збiльrдились. Aле в тi
чaси нa Еaсeлеlltlя oкpеtvrиx pегioнiв сyттrBo BпЛиIlyли двi свiтoвi вiflни,
oсtloвIlиlvl TеaTpo}r якиx бyлa eврoпa. oсoбливo вiднyтнi Bтpaти лpуIПaI'уI
нa дoЛю yкpaiнськoгo нapoдy. Иoгo землями пpoйпrли двi свiтoв| вiЙтти,
тpи гoлoдoмopи 1921-1923, 1932-1933 i 1946-1947 pp., дeпopтaцii нa-
селеIIl{я' стaлiнський тepop.

Цi пoдii зyI\4oBиЛи piзнi темпи зpoстaнIlя HaсeЛeнIIя свiтy i йогo
pегioнiв. HaйцrвидlпиIvIи теMпaми зpoсTaлa кiлькiеть llaсeлeflня Aмеpи-
ки, Aфpики тa Aзii, вiднoснo повiльнirпе - eвpoпи. Toмy i пиToNIa Baгa
нaсеЛeIIнЯ ПepшIиx тpЬox y свiтi зpoслa' a eвpoпи lraвiть скopoTиЛaся.

Пpи цьoмy чaсткa нaсeЛeння зaкopдoнEoi eвpoпи сItopoтиJlaся нa
2,3%, зaкopдoнrroi Aзii - нa 2,3Yо i сPCP - пa 0,7Yo.3a цi poки збiльцrи-
лaся чaсTкa нaселеIIIlя Aфpики нa 0,97a i oсoбливo Aмepики - нa 4,3To,
Taким чиIIolvI' зa 50 poкiв нa зeмпiй кyлi вiдбyвся свoеpiдний нaстyп нa-
сeлеEIlЯ Aфpики i Aмеpики 3a pa)<yнoк скopoчен}Iя чaсTки нaсeлеIIIlЯ
aaкopдollнoi eвpoпи, Aзii i CPCP.

3a 1950-2000 pp. зaгaЛЬнa кiлькiсть лIoдствa свiтy зpосла з
252l млн. до 6055 млн., тoбтo на 3534 млн. Упеpшre зaтaкуrЙ пpoмirкок вo-
нo зpoслo бiльшe нiж y 2 paзи, eвpoпи - Iia 1B2 млн' (33,3Yo), Aзii - нa
2281 млн. (I62,6vo), Aфpики - нa 563 млrт. (254,Bvo), Aмеpики - I{a

I
2
J
n
a

5
t)
o
I

свiтoвi тa pегioнaльнi вiйни;
гoЛo,ц' який oxoплrовaв пeвнi кpaiни тa peгioни;
сoцiaльнo-eкorroмiчнi тa пoлiтичнi умoви }ttиTтя;
змiни кopдoнiв;
piвeнь зaгaльнoi lсyльTypи;
peлiгiя;
екoлогiя тa iн.

Cлiд пiдкpecJ!т4Tт4' щo в potгЛядyвaнi HaMи рoки зpoсTaloть тeMпи
збiльrцення кiлькoстi rraсeлeннfl свiтy. Haвiть y нaйсклaднiшri.raси для
лIoдсTBa в пeprшiй пoлoвинi ХX ст. цЯ Terrдelrцiя збepiгaeться (тaбл. 1).

3a пepioд xvIII-xx сT. зaгaльIla кiлькiсть HaселeIIн.я свiтy i всix
йoгo чaстин IlеBпиtIнo зpoстaлa. Taк, зa пеpiод з 1750p. дo 1B00p. нaсе-
JIеIlIlя свiтy збiльtuIlJIocЯ' з 72B млн. дo 952 млн. тобтo нa223 млн. (30,B/o),
зa IIaстyпних п'ятдесят poкiв - нa 295 млн. (мaйэкe нa 31,0/o), a щe нa-
стyпIlиx - в}Iсe нa 409 млн. (нa 32,BYo). oтrке, зa цi стo п'ятдесят pокiв
збiльrдилися не лиIIre aбсoлютнa чисeльнiсть нaсеЛеIlня' a й темпи йoгo
3poсTaHня.

Haстyпне, XХ ст. пoзнaчилoсЯ BeЛИчеЗIlими пoтpясiннями свiтoвo-
гo мaсrцтaбy, якi iстoтнo BплиIryли ЯIс нa лIодIIiсть свiтy, тaк i eтнiчнe ii
poзTaIIIyBaIrня пo peгioнax. HaпpикЛaд' Зa пpoгIroзal\{и, нaселення Aф-
pИIси' IlеtBaхtaloчи нa десятItи i сoтнi кoнфлiктiв нa eтrriчнoмy fpyнтi,
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490 млн. (144,57о). Пoдaльrпoгo poзBитIty нaбyлa тенденцiя дo piзниx
темпiв зpoсTaння нaсeлeнHя кpaiн тa pегioнiв, xoчa B цi нaси й не спoс-
тepiгaлися тaкi пoтpясiння, як свiтoвi s|Йни,,Якщo 3a пеpIIIе п'ятдeся-
тиpivня яaЙтлвидтлими тeNIпaми зpoстaЛa кiлькiсть люднoстi Aмepики,
тo зa дрyге - Aфpики' a oсTaIIньoю зoстaвaЛaсь eвpoпa.

Haслiдtсoм Taкиx змiн стaлo iстoтне зIvIeнцIeння питoмoi вaги y свiтi
нaсeлeнIlя eвpoпи - ga 9,1vo, чaсткa хt нaселeння Aзii 3poслa нa б,2|o,
Aфpики - нa 4,I|o, Aмepики - нa 0,47o1.

Алeуpяди Taкиx кpaiн, як Чеxo-Cлoвaччинa' Фpaнцiя тa iнrпi, вэки-
вaли Д\f,loвиx зaxoдiв для пoлiпrцеItня ,цeМoгpaфiннoi ситyaцii B свoix
кpaiнax. Лиrпe в CPCP тaкi зaxoди Maй}rсe нe пpoBoдилися.

.{емoгpaфiнна ситyaцiя' якa склaлaся в Corозi,- свiднення пoвнoi
бaйдyэкoстi керiвництвa кoЛиIIIHьoi I{пPC Ta paдя}rськoгo ypядy, йoгo
ЕIекoMпeтеI{тнoстi й неpoзyмiнtt'fl тoгo' щo кiлькiстЬ нaселенHя с oдIlиМ 3
нaйвaэкливitпиx фaктopiв, якi BиЗ}Iaчaють спpoмoяснiсть кpaiни
poзв'язyвaти 3aB.цaння сoцiaльнo-екoнoмiчнoтo Ta кyЛьтypнoгo poзBит-
кy сyспiльствa.

Cлi'ц мaти нa yвaзi й тe, щo кiлькiсть l{aсeЛeнIlfl Мo}кe вплиBaти IIa
пoлiтикy.цep}кaB. Taк, Гiтлep пpиBoдaпли для aгpeсii фaшизмy BBa,IсaB
пepeнaсeЛення Hiмеччини, rreoбхiднiсть rкиттеBoгo гIpoстopy tлЯ нiмцiв.
Taке питaнIIЯ пoрyIIIyBaлoся й дiянaми Япoнii. У 60-x poкax ХХ ст. де-
якi кepiвники Китaro сTaв.уIJIVI IтиTaHHя пpo неoбxiднiсть poзruиpиTи кop-
дoни свori кpaiни 3a paxyнoк iнrциx. He виклroчеIlo' щo i в мaйбyтньoмy
IIитaння пpo ltoptolrи' 3yIvIoBлеHе pядoМ згa.цaниx пpичиIl' тe}к Mo}ltе стa-
ти Ha пopядoк денний.

Cтиcлиit poзгляд змiн y кiлькoстi HaсеЛеIIHя свiтy, pегioнiв тa кpaiн
пpoтягoм xlx-xx ст. свiднить пpo тe' щo зaгaльIla кiЛьIсiстЬ нaсeлell-
Ilя ЗpoстaЛa uJBvIt|<vПlIуI TеMгIaшIи як нa зeмнiй кyлi в цiломy , тaк i B ii
peгioнax. oскiльки теMгIи цЬoгo зpoстaннЯ y pегioнax бyли piзнi,
тo змiнилoся спiввiднorпеЕI{я IIaсеЛeння мirк pегiонaми свiтy.

oсoбливo iстoтнi змiни вiдбyJlИcЯ' B ХХ ст., пpoтягol\л якoгo в свiтi
спoстepiгaсTься зpoсTaння кiлькoстi нaселення кpaiн Aзii, Aфpики тa
Aмepики пopiвнянo з eвpoпeйськиl\4и lrapoдaми. Пpивepтae yвaгy тoй
фaкт, щo зa пеpIIIe йoгo п'ятдeсятиpiнvя чaсTкa IraселeIIIlя циx кpaiн
y свiтi зpoсЛa з 7 4 дo 77,B|o, тoбтo нa 3,BTo, aзa дpyгe - Дo B7,5vo, aбo нa
9,1Yo.Taким чиIloM' пpoT.ягoм ХХ ст. спoстepiгаеться чiткa тендeнцiя дo
зpoстaння чaстItи нapoдiв Aзii, Aфpики й Aмepики i зменrпення нapодiв
eвpoпи, пpичoмy в дpyгiй пoлoвинi теMпи цьoгo зpoстaння нaбyвaroть
зaгpoзливolo хaparстepy. Toмy .цеp}rсaBaм eвpoпи пpи плaIIyBaннi дeмo-
гpaфivноi пoлiтики нa ХXI ст. слiд BpaxoвyBaти цей фaктop.

$ 2. Укpalнцi у свiтi

Hинi мoэtснa зyстpiти IIpeдстaBIIикiв бaгaтьox нaцiй i нapoдiв
в yсix чaстиIlax свiтy тa кpaiнax, якi пеpебyвaloTь Ha piзнiй вiДстaнi
вiд мiсць, де вiдбyвaлoся фopмyвaння ixньoгo eTrroсy. .{o нaйбiльIш
MaIIдpyIoЧиx пo свiтy нapoдiв мo}Iснa вiднeсти щoнaймeнrue чoтиpи:
вipменiв, eBpеiB' yкpаiнцiв тa цигaн' пpедсTaBI{иItи Якиx уTBopуIJ|у|
свoi дiaспopи в бaгaтьox кpaiнax. Чiльне мiсцe сepeд циx нapoдiв
пoсiдaють нarлi зeмляки. Чoмy }Iс тaк стaлoся' щo yкpaiнцi зaлиrцaли
свoi спoкoнвiннi piднi землi? Aдrке зaгaльнoвiдoмo' щo зеМлi' нa яких
фopмyвaвся yкpaiнський етнoс, нaЛеEtaть дo нaйpoдtoчirпиx y свiтi.

Cьогoднi IIеIvIo)клиBo BстaнoBити' кoЛи poзпoчaвся вiд'iзд ук-
paiнцiв з piдниx 3еMеЛЬ. oднa чaстиIIa 3 ниx виlздилa i пoвepтaлaся
дoдoMy' a iнпra зaЛиIIIaлaсЯ нa нyrкинi нaвiчнo. oстaнпi aсиМiЛювaЛися
з мiсцeвим HaселеIII{яM' BTpaчaли етнivнy свiдoмiсть, вiдмoвлялися вiд
свoгo нaцiollaлЬIloгo пoxoд,ltеIlня. oднoчaснo з циi\{ чaстинa eмiгpaнтiв
нaМaгaЛaся збepегти свoro нaцioIIaЛьIIy lсyЛЬтypy' I\]IoBy' стapoдaвнi
зви.rai, пoбyт тa iн.

Bели.reзнy poль y збepеженнi нaцioнaльпoi кyльтypи вiдiгpaвaлa
yкpaiнськa дiaспopa, чЛеIIи якoi пpaгнyли BIIpoBaдИ.|у| в;vlrlс"JlataнI{я yк-
paiнськoi }roBи.цJIЯ свoix.цiтeй y цIItoJIaх' всiлякo пiдтpимyвaли i taoxo-
чyвaЛи poзBиToIt yкpaiнoзнaвсTBa' opгaнiзoвyвaли виtaння piднoto мo-
вoю гaзeт' rrсypнaлiв, I{ayкoBиx гIpaцЬ' xyдorкньоi лiтеpaтypи тoщo.

Aктивну yчaстЬ y нayкoвiй poзpoбцi iстopii Укpaiни взяли вченi
зapyбiэкrкя. ixнi нayкoвi pозвiдки нaстiльки вaгoмi, щo без Hих lleМo}l(-
JIтIBI УЯBИTи сoбi висвiтлeння iетopii yкpaiнськoгo eTнoсy Ha сyчaснol\ly
нayкoBoмy piвнi. ЧacтиIra ix нaBiть y нaйстparrrнiшri чaси стaлiнЩI,lIIИ
пpaгнyлa дo oб'сIстиBнoгo висвiтлeння iстopичIlиx пpoцесiв, щo вiд6yвa-
лисЬ нa ixнiй етнiчнiй Бaтькiвщинi. Boни тaкoхt пpaцюють y напpямi
вбepеакення piднoi l1IoBи' кyЛЬтypи, зви.raiв i нayки, oсoбЛиBo в тaкиx
кpaiнax, як Кaнaдa, сI]]A' Hiмeн.rинa, Чеxiя, Cлoвaччинa тa iн.

Пiсля смеpтi Cтaлiнa в Paдянськoмy Coroзi, i в Укpaiнi зoкpeмa, бy-
лo зpoбленo знaчний l{polt yгIepeд до oб'ектиBltoгo висвiтдення iстopii,
oсoблиBo це сToсyrTЬся пepioдy вiдлиги.

Aлe i дaлi зaбopoнялoся дocлiдэrсеIIHя oкpettrиx Ba)кливиx пpoблем,
пpoцeсiв, пoдiй i фaктiв, IIpикpaшIaJIaсЯ нaцIa дiйснiсть.

Aнaлoгiчнi l]poцeси вiдбyвaються i сеpед eмiгpaнтiв iнrцих нaцiй i
нapoдiв. Ixня зaгaльIla I\4етa - збepeгти етнiннy свiдoмiсть нaееЛeння'
якe oIIиниЛoсЯ з piзIrиx пpичиIr ta Meжtaми piдниx зеMeль.

У poзглянyтиirнaмипеpioд мolкнa, дoсиTь yMoвIIo' BBa}кaти пoчaTкoМ
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бiльrц.мeнrп opгaнiзoвaнoi eмiгpaцii yкpaiнцiв пеpexiд нa землi Бессapaбii
кiлькox TуIcЯч козaкiв - пpиxилЬникiв гeтьмaнa I. Maзепи в 1709 p.

ГIiсля oстaтoчIloгo зpyйнyвaння 3aпopoзькoi Ciчi в|775 p. нaстинa ii
кoзaкiв емiгpyвaлa й yтвopилa 3aдyнaйськy Ciн y paйoнi floбpyдпti
(Бoлгapiя).

Cлiд пiдкpecЛт/ITу|, щo yкpaiнськa eмirpaцiя r чaстинoю свiтoвогo
мiгpaцiйнoro пpoцесy' який пpискopиBся в oстaннiй.rвepтi ХIХ ст.

У poзглядyвalle тpьoxсoтpiння oсIloвнa мaсa yкpaiнцiв мerпкaлa rra
свoix спoкoнвiчниx eтнiчниx зeшrлЯx. Aле пoстyпoBo зpoсTaлa емiгpaцiя
з цiсi тepитоpii, i yкpaiнцi в yсе бiльпrиx poзмipax poзTalЦoвyються Ea
зeмляx yсьoгo свiтy.

IIa сьoгoднi е piзнi дaнi пpo кiлькiсть yкpaiнцiв. Бaгaтo дoслiдникiв
явнo пеpебiльIIIyютЬ ix кiлькiсть. Aдrrсе слiд вpaxoвУBaTИ, щo нaлехtнiсть
дo llapo.цy тiеi чи iнtшoi осoби мaе вiдпoвiдaTи TaкиМ вимoгaпl' яIt пoxoд-
хсeIIня' зIIaн}Iя i кopистyвання piдноIo MoBoю' зIIaHIIя звичaiB' пoбyтy
тoщo. Хi6a мo}tснa BBa}Iсaти yкpaiнцем Toгo' xTo' пoxoдяtlи вiд бaтькiв-yк-
paiнцiв, IIe зIIae i нe кopистyеться piднoю l\doBoю' }Iе знar звиuaiв, пoбyтy
сBoгo lrapoдy' вBafiсae сeбe гpoмaдЯIlиtloМ iнrпoi дeprкaви? Toмy, нa нaIIIу

дyмкy, бiльrп зBa}fieниI\llи е пiдpaxyнки yкpaiнськoгo eтнoгpaфa B. Hayл-
Iсa' якиI\4и IvIи ltopистylMoся' poзглядaЮчи цi питaння (тaбл. 2).

Ha пoнaткy xvIII ст. зaгальнa кiлькiсть yкpaiнцiв нa зeмнiй кyлi
сTaнoвиЛa 5,7 млн. oсiб, з яItиx нa зeIvIJIflx сyнaснoi Укpairrи бyлo 4,9 млн.
oсiб, aбо 85,6voiх зaгaльнoi кiлькoстi. Pеrцтa NIеlIIкaлa нa тepитopii кo-
лиIIIIIЬoгo сPCP (бeз Укpaiни в ii сyнaсIiиx Meпсax) - мaйпсе 449 тиc'
oc16 (7,8|o) i в зaрyбiхtнiй eвpопi - 379,4 тис. oсiб (6'6Yo), B iнtциx ЧacTИ-
нax свiтy ix мaйхсе не бyлo.

Haпpикiнцi ХIХ ст. зaгaJlьнa кiлькiсть yкpaiнцiв зpoсTar дo 26,4 млн.
oсiб, y тoмy нислi в Укpaiнi мaйrrсe 21 млrr. ociб (79,67o). Ha теpитopii кo-
лиIIIIlьoгo сPсP - 4,4 млтl' oсiб (16,6%), y зapyбilкнiй eвpoпi - 847 ,4 тиc.
oci6 (3,2|o), oтlкe, зa цi мaйrкe двiстi poкiв пpи зaгaлЬIlolшy зpoстaннi
кiлькoстi yкpaiнцiв y свiтi в 4,6 paзa нaйбiльпr IIIBидIсиМи темпaми ix
кiлькiсть tpoстaЛa в Poсii, щo свiднить пpo ii iмпеpськy пoлiтикy. I]e пpи-
звeлo дo тoгo' щo в Укpaiнi чaсTкa yкpaiнцiв зI\цeнIIIилaся пopiвнянo з ix
зaгaлЬHoЮ кiлькiстro в свiтi Дo 7 9,6vo (ga 6Чo), зpoслa ix питoмa вaгa в Poсii
tla 8,8Vo' зIvrеЕIIIилaся в eвpoпi нa 3,4vo. Bнaсдiдoк емiгpaцii з yкpaiнськиx
зelvleль дo Aмеpики ix тyт oселилoся 170 тис. oсiб (0,67o).

3a нaстyпниx двaдцятЬ гI'яTь - тpидцять poкiв зaгaлЬHa кiлькiсть
yкpaiнцiв зpoслa y свiтi дo 37,2 млн. oсi6, y тoмy числi в Укpaiнi - дo
27,6 млн. oсiб. oднoнaснo 3 циlvl зl\lIеHIIIyrтьсJl питoМa вaгa yкpaiнцiв нa
циx зeмляx Дo,74,tvo, тoбтo нa 5,5/o. oтшсе, як зa чaсiв Poсiйськoi iмпеpii,
тaк i PaдянсЬкoгo Coroзy тpивae зIvrеIIцteннЯ чaстrси yкpaiнцiв нa свoix
спoкoнвiчних зеIvtляx. Boднoчaс ixня кiлькiсTЬ y мехсax кoлиtIIHЬoгo
сPсP зpoстaс дo 8,3 млн. oсiб, a питolua Baгa дo 22,4Yo. Пpoдoвrкyeться
пaдiння кiлькoстi yкpаiнцiв y eвpoпi - дo 745,8 тис. oсiб (ъla I,2Yo).
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L[видкими теlvlпaмИ зpoсTar ixня кiлькiсть в Aмеpицi - дo 570 тис. oсiб,
бiльшe нiэrс у 3,3 pata' a ixня чaсткa y свiтi - дo |,5%.

Ha пoнaткy.[pугoi свiтoвoi вiйни зaгaльнa кiлькiсть yкpaiнцiв свiту
сIсopoTилaся до 35,6 млн. oсiб. Ha змeнrпeння ixньoi кiлькoстi BплиIryли
гoлoдoмop 1932-1933 pp., pyсифiкaTopсЬкa пoлiтикa сPсP. Ha }кaль,
Mи Ilе зМo}IсeшIo poзгляIlути змitтll, якi вiдбулися внaслiдoк ,{pyгoi свiтo-
вoi вiйни. y CPCP пеptший пiслявoенний пepeпис пpoBoдиBся лиIIIe нa
пoЧaTкy 1959 p. Ha цeй .raс yкpaiнцiв y свiтi стaлo 38,6 млн. oсiб, 3 Якиx
в Укpaiнi бyлo мaйrкe 32,2 млн. oсi6 (83,3% зaгaльнoi кiлькoстi в свiтi).

3дaeться, чaсTкa yкpaiнцiв в Укpaiнi пopiвнянo 3 пoчaтIсoltl TpидцЯтих
poкiв зpoслa. Aлe якщo BpaxoвyBaTи' щo B polси вiйни дo Укpaiни бyшс
пpиеднaнi Cxiднa Гaлининa, Пiвнiчнa Бyкoвинa тa 3aкapпaTтя' a пepe-
BaE(Ho yкpaiнським HaсеЛeнняlvl' тo зpocтaння фaкти.rнo HeМae. 3 цiei ж
tтpvIчInНт/I' a тaкo)lt yнaслiдок втpaт вiд сIсopoчeннЯ yкpaiнськoгo еTHoсy
в кpaiнax зapyбilкноi eвpoпи ixня кiлькiстЬ зIvIeнIIIилaся дo 335 тис. oсiб.

3a цей пеpioд кiлькiсть yкpaiнцiв y кpaiнax Aмеpики пеpевищилa
1 млн. oсiб i стaнoвилa2,'I|o ix кiлькoстi y свiтi.

У 1989p. кiлькiсть yкpaiнцiв зpoслa дo 46,1 млн. oсiб, з якиx в Ук-
paiнi - дo 37,4 млн' oсiб (B|,I|o), в eвpoпi ix стaло 500 тис. oci6 (L,I|o),
3'явилaся дiaспopa в Aвстpaлii - 25 тиc. oсiб, a в Aмepицi ix стaлo вэке
1,4 млн. oсiб (3,1%).

Зa пiдpaxyнкalvtи yкpaiнськoгo IIayIсoвця B. Б. eвтyxa, сьoгoдrri
y свiтi нaлiнyсться вiд 47 дo 50 млн. yкpairrцiв. Пiд цим eтнонiмoм вiн
oб'eднye тиx, якi себе yсвiдoмЛЮЮтЬ TaI<'IMИ, як i тиx, щo ЛиIIIe зa свoiм
етнiчним IIoxoд}I{еHI1я[,r ЧaсткoBo ни цiлкoм е yкpaiнцями. oстaнне стo-
сyеться тиx' щo ocelIllлvIcfl.3a шIеfi{aми Укpaiнськoi деprrtaви'.

oтrке, сьoгoднi yкpaiнцi y свiтi стaнoвJIятЬ лpи6ливнo (),Bft йoгo нa-
сeлеIIIlя. Pозглянyтe po3TaЩyBaння yкpaiнсьIсoгo eTIIoсy y свiтi свiдчить
пpo те' щo для IIьoгo скЛaЛися дy}tсе тяrккi yivtoBи iснyвarrня. Toмy знa.r-
нa чaстинa yкpaiнськoгo Hapoдy' тIpaгHyчи пoлiпrпити yI\4oBи сBoгo ?t{иT-
т.E' tl\4yll]еlla бyлa }aIII/IIJJaTиI свoi piднi зeмлi i пepeсeляTися дo iнrпиx
чaстиI{ свiтy. BеличезIry IIегaTИBHy poль y цЬoМy вiдiгpaвaли iмпepськi
дep}кaBи - Poсiя тa Aвстpo-УгopщиIla. Hiчoгo IIpиIlципoBo не змiнилoся
i пiсля Пеprшoi тa.(pyгoi свiтoвих BorH' кoли бiльtцiсть yкpaiнствa oпи-
вилaсЯ пiд влaдoю сPCP. Haoчrrим пiдтвepдrкeнIlяшr цьoгo e сTaлa тен-
дeнцiя дo зMеIIIIIеIIня питомоi вaги yкpaiнцiв, якi МeцIкaли нa piдниx
ilel\4ляx гIpoTягol\{ xvIII-xIx ст'' a Tal(ortt ХХ ст.

Пoдaнi фaкти IIеpекoHливo свiднaть гIpo тe' щo лиI]Ie B yпloBax неЗa-
леrrснoi Укpaiни в yкpaiнсьI(oгo Hapoдy сItЛалися yМoви для йoгo
всебiчнoгo poзBиткy i вiн пoсядe гiднe мiсцe сepед нapoдiв eвpoпи тa
всьoгo свiтy.

I Iстopiя Укpaiни. _ It.: Bидaвнияltй дiм <Aльтepнaтиви>, 1997. - с. 405'
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PoЗД,IJI lII
yItPAi[IЦI IIA tЕMЛflx ПIД BЛAДoIo PoсIЙсЬIсoi

TA ABсTPo.УгoPсЬIсoi IMПЕPIЙ

$ 1. Укpalнський eтнoс нa piдних зеMЛяx

Щe дo пoчaткy porгЛядyBalloгo нavlи пеpioдy iстoтнy poЛЬ y ToМy'

щo yкpaiнцi зaлиrпaли свoi piднi землi, вiдiгpaвaлa eкспaнсioнiстськa
пoлiтикa Moскoвськoгo князiвствa, пoтiм Moскoвськoгo цapсTBa. Пpaг-
нyчи poЗIIIиpити свoi вoлoдiння, мoскoвськi пpaвитeлi нaшIтoBxIIyЛися
}ra сyTTсBy пеpeшIltoдy свoiм зaвoйoBIlицькиM нaмipaм. Boнa пoлягaлa
B тoмy' щo pосiянaм нe BисTaчaлo свoix лIoдсЬlсиx pееypсiв для BeдeннЯ
зaвойoвницькиx вorн i oсобливo для пoстiйнoгo yтpиIvlaння пiдкopениx
нapoдiв пiд свoею BЛaдoю.

Бiльrш тoгo, ?кoдeн iз зaвoйoвникiв не зaЛyчaв дo свoix плaнiв мiсцe-
Boгo IIaсeлeIIIIя в тaкиx величeзI{иx мaсlптaбax, як Мoсквa. Boнa пepесe-
лялa yкpaiнцiв нa зaгapбaнi землi iнrrrиx нapoдiв.

Barкливим IIaпряI\{olvI стaлo зaсеЛeннЯ HaIIIиx зeMeль pосiянaми,

пiдкopеними IIapoдaI\Ци, нaслiдкoм чoгo сTалo пaдiння чaстItи yкpaiнцiв
Ha сBoix 3eMляx.

Укpaiнськy l]rЛ.flxтy пpивaблювa JI'L в.ИcoIxvIуIи пoсa.цaМи, TVITУ IIaNIтi'
HaгopoдaМИ' земляlvlи мiсцeвoгo нaселення тa iн.

Ceля"aм, якi пеpеселЯIIИся нa нoвi мiсця, нaдaвaЛи землi пoнaд 60

дeсятиIl IIa poдиIly' зBiльняли нa декiлькa poкiв вiд пoдaткiB' вiйськoвoi
слyэкби, IIaдaBaли нa пiльгoBиx ylvloBax тpotпoвi кpедиTи тa iн.

Caме зaвдяки TaкиIvI yryIoBaM y дoслiдэкyвaниЙ нaми пеpioд сIIoсте-

рiгaсться гiеpeсeЛеIlня yкpaiнцiв мaйжe пo всiй величe3lriй тepитopii
Pосiйськoi iмпеpii.

oснoвнa п,Iaсa yкpaiнсЬкoгo етIroсy B Mеfi(ax Poсii мешкaлa у Лiвoбе-
peэкнiй i Пpaвoбepeжнiй Укpaiнi тa Hoвopoсii.

ГIеpeд дoслiдникoм, якvlЙ прaгне пpoсте}tсиTи змiни в зaгaЛьHiй
кiлькoстi yкpaiнськoгo eтнoсy в свiтi aбo B кolrкpеTtloмy pегioнi, в.уIHиII<aе
бaгaтo тpyдпoщiв, не всi з яких вiн мorкe пoдoЛaти. oсoбливo знaчнi
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тpyдtloщl тIеpед IIayкoBцяМи пoстaloтЬ пpи BизItaченнi кiлькoстi yк-
paiнськoгo l{apoдy в ХVIII - нa пoчaткy ХХ ст.

Biдoмий yкpaiнський етнoгpaф B. Hayлкo y згaдaнiй стaттi пoдar
кiлькiсть yкpaiнцiв y свiтi, нa теpитopii кoлиtшньoгo CPCP тa Укpaiни зa
1719-19B9 рp.

Знaчний вIIесoк y дoслiдrкeння кiлькoстi yкpaiнцiв нa теpитopii кo-
лиIIIIlьoгo CPCP тa Укpaiни зpoбленo MoсIсoBсЬкиlvIи деMoгpaфaми.

Biдoмo, щo peвiзii, тoбтo oбчисЛeнII.fI HaсeлeIIHя' нa yкpaiнськиx
зetvlляx бiльrп-мeнrц сисTeМaTизoBaIIo poзпoчaJlися в Poсiйськiй iмпepii,
дo якoi Bxoдилo пpиблизнo B0% yкpaiнсЬItиx 3еп4eль з XVIII ст.

,{ля нaс бiльIrrий iнтеpeс сTaнoBЛятЬ мaтepiaли pевiзiй ХVIII, нilк
ХIХ ст. Пеpeписи xvIII ст. мiстили в сo6i дaнi пpo кiлькiсть пpeдстaвникiв
бaгaтьox нaцioнaльнoстeй, якi l\lteшIкaЛи нa тepитopii Poсiйськoi iмпepii,
в тo1\4y чиcлiЙ пpo yкpaiнцiв..{o iV peвiзii (1782 p.) yкpaiнське }IaсеЛeнIl.Е
нe oбклaдaлoсЯ пoдyIIIниIvI пoдaткoпll, a oскiльки це бyлo мaйrке гoЛoвIloю
п{eтoю pевiзiй, тo BoHи paнiшrе i велися нe зoвсiм сyмлiннo. У мaнiфестi щo-
дo пpoведеrrня IV peвiзii звеpтaлaся oсoбливa yвaгa Ha yкpaiнцiв, якi впеp-
ше в Poсii пepеписyBaЛисЬ нa зaгaльIlиx yмoвax. Ha lкaль, мaтepiaли цiei
peвiзii Ilе Мo}t(нa поpiвнювaти 3 нaстyпIlИN|I/I' atъKe дo нei не yвiйrплo нaсe*
ленIIя Пpaвoбepеrкнoi Укpaiни, якe бyлo пpиeдI{aIIе дo сIслaдy Poсii зa II i
III подiлaми Peчi ГIoспoлитoi в 1793 i 1795 pp.'

Зaтaльнoвiдolшo' щo нa кiлькiсть yкpaiнцiв Пpaвoбepeeкfitя зIIaчнoIо
мipoю BпЛиIlyB пoтiк пеpeсeлeнцiв з цiеi тepитopii в дpyгiй пoлoвинi
xvIII ст. y Hoвopoсiйськy гyбepнiro i нa Пiвнiчний Кaвкaз. Tомy для
пopiвняттня змiн кiлькocтi нaселен}rя Мo)кнa бpaти кiлькiсть yкpaiнцiв
пo V peвiзii 1795 p. i зa пеpеписoм 1897 p. Cлiд пiдкpeслити, щo V peвiзiя
бyлa oстaннЬoю' B якiй видiлялися yкpaiнцi як oкpемий етнoс.

Уэкe нaстyпнa, VI pевiзiя (1B11 p.) нe пеpeдбaнaлa облiкy yкpaiнцiв,
якi вpaxoвyвaЛисЯ paзoм iз poсiянaми i бiлopyсaми. I]е o,циIi 3 нaпpямiв
pyсифiкaцii слoв'янськoгo нaсeлeння Poсirю. oкремo видiлялися литue
евpei' iнoзeмнi кoлoнiсти тa нapoдиСи6ipу.

Haцioнaльнa пpиI{aЛе}Iснiсть вiднoвлIorтЬся лиIIIе 3a Bсepoсiйським
пepeписoм 1897 p. Cклaднiсть пoлягae B тoМy' щo 3a пepelrисoМ 1795 p.
oбчислroвaлoсЯ лиIIIе чoлoвiчe нaселeнIIя (pевiзькa дyIIIa).

У xvlш-xХ ст. yкpaiнцi кoмпaктнo пpo}tсиBaли IIa свoix piдниx

, I(,aбузaн B, М., Мalнoвa Г. П.ЧиcлeнЕoсть иуteльньlй вeс yкpaиI{скoгo нaсе-
Ления нa теppиTopии CCCP в 1795-1897 п. / / Иcтoplпя CCCP. - 1965. - N9 1. _
C.32_33; Бpук C, И,, Itaбузан B' M.ЧиcлetlнoстЬ и paсселеIlие укpaиI{сItoгo этнoсa
в ХVIII - нaчaлe ХХ ст. f f Coвelcкaя этнoгpaфия' _ 1985. - N9 5. - C. 15-31;
tlpук C. И., It,a6узaн B. М. Mигpaция нaселeния Poссии в ХVIII _ нaчaлe XX cт. / /
Истopия сссP. - 1984. _ Na 4; Xoменкo А. Haсeлeння Укpaiни 1s97_1927 pp. -
Хвpкiв, |927; БoнОap B. B,, !,apazaн М. B. Пepeписи нaсeлeння в CPCP. - К. - 1958;
I7уcтnoxoО II, BoблuЙ, B. Bсeсoюзтrий пеpeпис нaсeЛeння 1939 p. _ It., 1939.
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спoкollвiчIlиx зеMляx. Пpoтягoм ХVIII - пoчaTкy ХХ ст. цi землi Bxoди-
ли дo rклaдy Poсiйськoi тa Aвстpo-Угоpськoi iмпepiй.

.[o Poсiйськoi iмпеpii BхotvIJIIn Лiвoбеpеэкнa тa Пpaвобeperкнa Ук-
paiнa i тaIс зBaнa Hoвopoсiя; дo Aвстpo-Угopськoi - Cxiднa тa Зaxiднa
Гaлиuинa, Бyкoвинa та Зaкapпaття.

Itiлькiсть yкpaiнцiв нa ЗeМляx двox iмпеpiй зa пepioд' щo oxoпЛIor
пoчaTolс xvIII ст.- пеplIIе двaдцятиpiччя XХ ст. пiдpaxyвaв вiдoмий
rvroскoBський дeмoгpaф B' M. Кaбyзaн paзol\{ з C. I. Бpyк (тaбл. 3-6)..

Фopмyвaння yкpaiнськoгo етIIoсy poзIloчaЛoсЯ ще 3a чaсiв Киiв-
ськoi Pyсi i нaвiть paнiше. Иoгo oснoву стaIIoBиЛи стapодaвнi пiвденнo-
слoв'янськi IIлeMeнa: пoл,IIlи' дpeBлЯIIи' дулiби, дpeгoвинi, BoЛиIIяIIи'
сiвepяни тa iн.

I]ентpoм фopмyвaння yкpaiнськoгo eтнoсy стaли зeмлi Пoднiп-
poв'g - Киiвщинa, Пoлтaвщинa i пiвдень Чеpнiгiвщиttи' I(oto стaнoв-
леlIHя вiдбyвaлoся y вiднaйдyшlнiй бopoтьбi з цeчeнiгaMи' пoлoBцяMи'
тypецьIto-TaTapсЬкиlvIи' гIoльсьIсo-лиToBсЬкиIvIи' IvIoлдaBсЬкиМи Ta
poсiйськими зaгapбникaми.

У цьомy пpoцесi BизHaчнy poль вiдiгpaлa BизBoльнa вiйнa yк-
paiнськoгo нapoдy пiд пpoвoдoм Б. ХмeльницьItoгo' якa стaЛa п4o-
гyтнiм пoIIIтoвxoм дo сaMoyсвi.цoмлення Irapoдy. i i наслiдкoм бyлo yт-
вopеHHJl Укpaiнськoi дeprкaви, якa сITpиЯлa пo.цaЛьIllolvly poзBиTкy
нaцioнaльнoi свiдoмoстi, кyльтypт4, Ig'oBуI, дyxoвнoстi, 38иЧaiB, пoбyтy
тa iн.

Ha экaль, з тиx чaсiв П,rи не МarМo вiдoмoстей пpo oдIIy з нaйвaжли-
вirциx xapaктepистик етItoсy -йoгo чисeльrriсть тa деякi iнIпi. Caмe нa
спoкoнвiчниx yкpaiнськиx зеп4ляx tIа пoчaтIty xvill сT. МelцкaЛo пoIIa.ц
90/o yкpaiнцiв. У нaстyпнi нaси вiдбувaеться IIepесeлеItIlя yкpaiнцiв з
piдниx tеMель.

Зpoстaюнi eкoнoмiннi, пoлiтичнi Ta кyЛьTypнi зв,язttи мirк окpеми-
ilIи чaстинaми свiтy i peгioнaми зyMoBили пеpeсeлeтIня до yкpaiнсЬItиx
3еMель пpедсTaB}Iикiв iнIших нapoдiв.

Toмy щe зa чaсiв Киiвськoi Pyсi i нaвiть paнiше IIa зeмлЯx yкpaiн-
сь}сoгo lrapoдy oсeлЯЛис"E гpeкИ' вipмени, eвpеi, пoЛяки' нiмцi, бoлгapи тa
пpедстaBIIики iнrциx нapoдiв.

Цeй poздiл пpисвЯчеIlo poзгЛядy poзсeлеIIHЯ укpaiнцiв нa свoix
piдних зeМляx' якi вxoдили дo сIслaдy Poсiйськoi й Aвстpo-Уropськoi
iмпеpiй.

У 1719 p. Ira зeмляx, пiдкopениx дBoI\{a iмпеpiями, IvIeцIкaЛo мaйrкe
57 40 тиc' yкpaiнцiв, y тol\4y числi нa ЗеIvIЛяx Poсii - 4449,B тиc., a6o,|7 ,6%.

l Taбл. 4 склaдeнa з тaбл. 1, 3, 4, нaвeдeниx y стaттi: Бpgк, C. И,, Itaбgзaн B. M.
Числeнтtoсть paсселеrrия укpaинсrсoгo этrroсa в xvIII - Haчaлe XX cтoлетt,tЙ / / Co-
ветскaя этнoгpaфия. _ 19Bl. _ Nq 5. _ с. 18' 20_2I,2З-25.
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Haпpикiнцi xvIII ст. зaгaлЬнa кiлькiсть yкpaiнцiв тyт зpoслa до 10 440
тис. oсiб, з ниx y Poсii - B163,7 тис. oеiб (7B'2|o).

Чеpез 100 poкiв yкpaiнцiв стaлo 26 195,5 тис. oсiб, y тoМy числi
в Poсii - 22 3B0 тис. oсiб (B5,57o\.

Haвeдeнi дaнi гoвopяTЬ IIpo Tе' щo oсIloBIIa чaстинa yкpaiнцiв, aбo
пoнaд тpи нвеpтi, lvleцIкaЛa B Me}кax poсiйськиx кopдoнiв'

3aгapбaння спoкoнвiчниx yкpaiнських зeмeль Pосiйськoю iмпepiею
дo ХVIII ст. бyлo oдIlиlvl з oсIloBllиx пaпpямiв eкспarrсioнiстськoi полiти-
ки.VIoскви i мaлo lloпepeдню бaгaтoсoтpiвнy iстopilo.

Ha пo'raткy ХIV ст. нeвеЛичкe Moскoвське кHязiвсTBo зaйNlaлo ли-
цIe lIaстинy Boлoдимиpо-Cyздaльськoi землi, i ця нaсткa дopiBlrloBaлa
2-3 paЙoнaм сyнaснoi Укpaiнй. Ha кiнець цьoгo стоpi.r.rя внacлiдoк тe-
pитoрiaльниx зaвoюBaнЬ Мoскoвськe князiвствo вoлодiлo в}кe IIлoщaIvIи'
якi пpиблизIIo в чoтиpи paзи Ileрeвищyвaли мeтpoпoлito.

Haпpикiнцi xv - нa lloчaткy ХVI ст. теpитopiaльHa еIсспaнсiя Mo-
сItви знaчнo poЗIIIиpилaся.,{o нei бyлa IIpи€дHaIIa вся пiвнiч евpoпeйсь-
коi чaстини сyнaснoi Pосii (включaloчи Пiвнiчний i Пiвденний Уpал).

Пoчинaючи з сеpeдини ХVI ст. дo IIеpIIIиx дeсятиpi.r xviп ст. Moс-
rсoBсЬIсe князiвствo зaxoпилo Itaзaнськe тa Aстpaxaнськe xarrстBa, БaшI-
Itиpiю, пpиrtнaлo пiвнiчнo-сxiднy нaстинy Укpa iни, ЗaхiДниft i CхiдъIиЙ
Cибip, пiвдeннo-сxiднe 3aвoлrкя, землi тyнгyсiв' якyтiв, бypятiв, yсю
ГeтьмaнщиIly' чaсTиlIy Cлoбiдськoi Укpaiни, Мaйrlсe вeсь ,{aлекиЙ Схiд
(кpiм Пpимop'я, Caxaлiнy i Кaмuaтки).

3axoплroючи величeзнi зeмeлЬнi пpoсTopи' lvloсIсoвськi цapi дiйlпли
дyмItи' щo Taкa ЛoкaлЬнa назвa ixньoi дeprкaви пe вiдпoвiдaс сyчaсIroшIy
сTaIIoBищy. 22 хсoвтня 1721 poкy ii пepеймeнУBaJIу| У Bсepoсiйськy
iмпepilо, a ii нaселeIIIIfl oтpимaЛo нaзBy <poсiяни> зaмiсть стapиx -
(п4oскoBити>' (lvtoскoвиIlи)' <Мoскaлi>. oднoнaснo пoIIIиpIorться тиск нa
укpaiнський етнoс з Метoю зaмiни IIaзBи <yкpaiнцi> Ila пpиIlизливe (Ma-
лopосиu'.

3 набyттям нoвoi нaзви зaгapбницькi нaмaгaння Poсii тpивaЛи.
у 1'72| р. Ivloлoдa iмпеpiя зaxoпилa Eстляндiю, Лiфляндiю' чaстиHy

yзбepeж,кЯ Фiнськоi зaтoки. Пpoцес пiдкopення зеvIелЬ i нapoдiв TpиBaB
пpoтягoпл }raсTyпниx poкiв ХVIII ст. Iмпepiя приrдIlyr дo се6e 3aпoporк-
Nся' зIIaчHy чaсTиI{y 3емелЬ вiд Tpoiцькa до ПeтpoпaвлoBсьIсa (на пiвден-
tloмy Уpaлi i 3aypaллi), Boлинь, Пoлiсся, Cxiднe Пoдiлля, Бiлopyсь i
Кypляндiю, Пpи.ropнoмop'я i Пpиaзoв'я, пiвнiuнo-зaxiднy чaсTиHy
Пiвнiчнoгo Itaвкaзy тa ltpим.

Aктивнi зaгapбaння Poсii пpoдoв'lсyвaлися i в ХIХ ст.: були
пpисднaнi Cepедня Aзiя тa 3aкaвкaззя, ДaлeкиЙ Cxiд, Фiнляндiя, Бес-
сapaбiЯ, Пoльщa, Itaзaxстaн, Бyxapa тa Xiвa, Пiвнiчний ltaвкaз.

' 3acmaвншЙ Ф. .{. Укpaiнськi eтнiчнi землi' - Львiв, 1992. - с. 13_15.
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ГIoчaтoк ХХ ст. для Poсii - цe poсiйськo-япollськa вiйнa, однiею з
oсIloBIIиx пpичин якoi бyли теpитopiaльнi сyпеpе.rки'.

Пpoдoвэкенllяпл теpитopiaЛЬHиx BиМoг стaлa ГIеprшa свiтoвa вiйнa. ii
нaслiдки IIризвеЛи дo рoзвaЛy чoтиpЬox свpoпeйськиx iмпеpiй; Poсii,
Aвстpо-УгоpщиIIи' Hiмeччини й Typeннини. Ha ixнix теpитopiяx yтвo-
pт4dIllcя нoвi нeзaлeэкнi дepжaви, бiльrпiсть нaселeIIнЯ ЯItиx B oснoBllo}ry
стaнoBили Hapoди' щo I\дeшIкaЛи нa циx 3еiv1ляx.

3 кoэtсним кpoкottt poзIllиperrня свoix зеMеЛьt{иx пpoстopiв пepeд
poсiйсьIсиM ypяtoM yсе гoстpiruе пoстaвaлo питaHн"E пpo ix yтpиМaнHя
пiд свoеro Bлaдolo.

E{oднa iз зaгapбницьItиx iмпеpiй IIe виI(opистoвyBaЛa y свoix нaп4a-
гaнHяx тaкoi кiлькoстi пpeдстaвникiв iнrпиx нapoдiв, як цe poбилa Poеiя.
Oдним 3 тalсиx нapoдiв стaв yкpaiнcькиilleтHoс. Caмe цим I\{oEсIIa IIoясIlи-
ти тe' щo чиIvI бiльшre зaхoплювaлa чy?rсиx теpитopiй Pосiя, тим бiльrце
yкpaiнцiв IIa Hиx oсеЛ'flлoсЯ.

.{ля pеaлiзaцii свoiх нaмipiв пpaвлянi кoлa Poсii викopистoBУBaJIИ
piзнi зaсoби ствopе}lнЯ. crIpуIflTJIv|Bиx yмoв }Iсиття I{a чy}I{иx зеMляx:
звiльнeння вiд пoдaткiв, вiйськoвoi слyrкби, нaдiлeння y великиx poз-
мipax зeМлеIo' висoкi слyrкбoвi пoеatуI, зapaxyвallня дo poсiйсьIсoгo двo-
pЯHсTBa' opдеIIи тoщo.

Bнaслiдoк визвoльноi вiйни пiд пpoBoДoM Б. ХмeльницЬIсoгo
в oсHoBIloMy Укpaiнa пpиrдHaлася дo MoскoвсЬItoгo цapстBa.

Ha пoнaткy xvIII ст. Дo склaдy Poсii BхotуIlIИЛiвoбеpeэкнa Укpaiнa,
чaсTиI{a Hoвopoсii, Itypськa тa Bopoнезькa гyбеpнii, зHaчI{oю мiporo зaсe-
ленi yкpaiнцями. oбидвi Г aличvlнтцyвiйrпли дo скЛaдy Aвстpo-Угоpщини
в 1772 p. внaслiдoк пepluoгo пoдiлy Пoльщi. 3aкapпaття бyлo .raстинoю
Кopoлiвствa Угоpськoгo. Зa дpyгим тa тpетiм пoдiлaми Пoльщi в 1793 p. i
1795 p. дo Poсii вiдiйurли Пpaвoбеpеrкнa Укрaiнa, Бiлopyсь тa Литвa' де
MеIIIкaЛи yкpaiнцi. B 1812 p. дo Poсii tlpИеДНarIИ Бeссapaбiro, де в нaстинi
повiтiв, oсoблиBo Хoтинськoмy' }tсиЛa знaчнa кiдькiсть yкpaiнцiв.

Зa piшeнням Biдeнськoгo кol{гpесy 1B15 p. дo Poсii yвiйrшлo цapсTBo
Пoльськe, B якoмy yкpaiнцiв зa пеpеписoм 1795 p.6улo5|o,

У 1719 p. в Лiвoбepеэкнiй Укpaiнi yкpaiнцiв MеIцкaЛo |755,4тис. oсiб,
aбo 9б,9vo зaгaльнoi кiлькoстi нaсеЛеHHя' y Пpaвoбеpеrкнiй - 2t3B тиc.
oсiб (86%) i Hoвopoсii - ЛиIIIe 7 ,5 тиc, oc16 (I,6Yo), зaгaЛoм 3900,9 тис. осiб,
якi стaнoвили B7,6|o yкpaiнцiв iмпepii (тaбл. 4).

Пpoтягoм xvIII сT. зaгaЛЬIta кiлькiсть yкpaiнцiв нa циx зеIvIляx
IlIBИдIto зpoсTaлa. У 1795 p. нa Лiвoбеpеrкэкi ix стaлo 3121,6 тис. oсiб
(93,|%), Пpaвoбеpеrкхсi - 3006 тис. oсiб (B7,9vo), У зв'язкy 3 пpисIсopеI{иI\l
oсBorнIIЯМ зешIeЛь y Hoвopoсii ix стaлo 848,3 тис. oci6 (52,5|o). Taкe IIIвид-
ке Зpoстaння кiлькoстi й питoмoi вaги yкpaiнцiв y Hoвoрoсii - яскpaвe

вiдoбpaхсення ixньoi прoвiднoi poлi в oсвo€Irнi зeMелЬI{иx пpoстopiв цьo-
гo кpaю. Зaгaльнa кiлькiсть yкpaiнцiв зpoслa дo 6975,9 тис. oсiб.

Haведенi дaнi свiдчaть' щo зa цей пepioд пpи зpoстarrнi зaгaльнoi
кiлькoстi yкpaiнцiв нa Лiвoбеpeжс}rсi тa Пpaвoбеperкrкi ix питoмa вaгa се-
peд мiсцевolo нaселеIIня дeщo Зъ.у|ЗI(ЛacЯ' лиlIIе в Hoвopoсii зpoслa. Ta-
кo}tt 3llи3иЛaся i питoМa Baгa yкpaiнцiв сеpед yсix тиx, щo мeulкaЛи
в кopдoнax Poсii, дo B5,4Io.

З oднoгo 6oкy, це сBiдчИTЬ TIpo пеpеселеI{Itя укpaiнцiв вi свoix
етпiчниx зeIvIелЬ' з iнrдoгo - пpo пepеiзд нa нarдi зeмлi пpeдстaвникiв
iнrпих нapoдiв.

Знaчний BпЛиB lra шIтyчIlе сItopoчeння кiлькoстi yкpaiнцiв нa ixнix
земляx мaлa pyсифiкaтopськa пoлiтикa poсiйськoгo ypядy, якa oсoбли-
вo aктивiзyBaлaся 3a цaploBalrня Петpa I, Itaтеpини II тa y дpyгiй пoлo-
винi ХIХ ст. (вaлyiвський циpкyляp 1863 p. тa Емськиit' aкт 1876 p.).

Tендeнцii, якi чiткo Bт/IЗНaчуIJIИIя y XViII ст.' нaбyли IIoдaЛьIItoгo
poзвитIсy пpoт'flгoшI ХIX ст.

Taк, y 1897-1900 pp. зaгaJIЬHa кiлькiсть yкpaiнцiв y зaзIlaчeниx
тpьox pегiolrax зpoслa дo 18105,1 тис. ociб. ix стaлo бiльlде нa Лiвoбе-
pЪпсяti.- 611B,7 тiс. oсi6, ГIpaвoбepеrкrкi - 7357,5 тис. oсiб i в Hoвopoсii -
4628,9 тис. oсiб. Пpи зpoстaннi зaгaльнoi кiлькoстi Ftpaiнцiв y всix згaдa-
I{иx Tpьox peгioнax тpивaЛo пaдiння ix чaстки: нa Лiвoбеpeжrкi - дo
80,3Чo, ГIpaвoбeperкrкi - дo 76,9vоi нaвiть y Hoвopoсii - дo 42,9To.

У 1910-1917 pp. yкpaiнцiв нa ixнix земляx стaлo 241'09,4 тис. oсiб'
а ix чaсткa сеpeд yкpaiнцiв iмпеpii зI\IенIIIилaс я to 77 ,B7o, тoбтo ix стaлo
iза Me}KayIи Укpaiни пoнaд 6,9 млн' oсiб, тодi як нaпpикiнцi ХIХ ст. ix тaм
бyлo мaйrкe 4,3 млн. oсiб. Cкopoнyeться i ix питoмa Baгa сepeд yкpaiнцiв
iмпеpii в цiлoмy дo B0'9Чo' Цi тендeнцii тpивaroть i пpoтягoм пеpIIIих де-
сятиpiн ХХ ст. Ha Лiвoбеpe}fi}fii чaсткa укpaiнцiв зpoслa дo B1,6/о, Пpa-
вoбеpеrкrкi - дo 77 ,BVo, a в Hoвopoсii змeнIшилaся дo 4l,3vo.

oтэкe, зa 200 poкiв вiд пoчaTкy xvIII сT. oсIloвнa кiлькiсть yк-
paiнцiв, Яьdrxкт,lJIИпiд гнoблeнням Poсiйськoi iмпepii нa свoix piдниx зем-
ляx'  зpoслa з 3900,9 тис. oсiб y 1719 p. дo 24109,4 тис. oсiб y i910_1917 pp.
Aле зa цeй пepioд ix питoмa Baгa сеpeд yкpaiнцiв Poсii пoстyпoBo 3Ilи-
}tсyвaлaся з 87,6 дo 77,IYo. oднoчaснo 3 циM зpoстaе i зaгaльнa кiЛЬкiсть
Ta пиToMa вaгa yкpaiнцiв, якi oсeЛиЛисЯ зa MежсaMи Лiвoбeperкrкя, Пpa-
вoбeperкжя тa Hoвоpoсii.

Ha нaIпy tУMкУ, певний iнтеpeс стaнoвЛять i змiни в oкpewlиx
peгioнax циx Tpьox зeмeль (тaбл. 5).

Лiвoбepеэrснa Укpalнa. ,[o нei Bxoдили тpи гyбеpнii: Чеpнiгiвськa,
Пoлтaвськa тa Хapкiвеькa. Haпpикiнцi ХVIII ст. Загaльнa кiлькiсть yк-
paiнцiв У tlИх' бyлa вiдпoвiднo 91B,B тис. oсiб' 1354,8 тис. oсiб i 848 тис.
oсiб, a чaсткa ix щo,цo всЬoгo IIaселeHI{Я - 89,99 | BB,9Tт,

Чepез 100 poкiв в yсix циx гyбepнiяx кiлькiсть yкpaiнцiв зpoсЛa:
y Чepнiгiвськiй губеpнii дo 1526,1 тис. oсiб, Пoлтaвськiй - дo 2583,1 тис.
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осiб i Хapкiвськiй - дo 2009,5 тис. oсiб. Aле в yсix тpьox гyбepнiяx вiдбy-
лoся пaдiння питoмоi вaги yкpaiнцiв сepед yсЬoгo нaселеIlI{я. Бiльrпе вo-
нo бyлo в Чеpнiгiвськiй - дo 66,4|о, Хapкiвськiй - до 80,6%, тoбтo в тиx,
якi мaroть бeзпoсеpедrri кopдoни з Poсiеro, i менrце в ГIoлтaвськiй - до
93Yo. Iнтлa тeндeнцiя пpoсте}rсyетьс.fl в пеpllri poки ХХ ст. y 1910-
1917 pp. IIpи зpoсTaннi кiлькостi yкpaiнцiв y Чеpнiгiвськiй гyбepнii дo
1707,7 тис. oсiб, ПoлтaвськiЙ- to 3438,4 тис. oсiб i Хapкiвськiй - до
3030,B тис. осiб пiдвищилaся ix питoмa вaгa сеpед HaселeHHя пopiвнянo з
кiнцем ХIХ ст. вiдповiдно дo 67,4, 94,I iB5,7|o. Aле в экo.цнiй 3 IIиx чaст-
кa yкpaiнцiB Ilе дoсяIлa piвня oстaннix poкiв ХVIII ст.

Пpaвoбеpeэкнa Укpa.iнa.{o нei вxoдиJIи: Киiвськa, Bолинськa, Пo-
дiльськa губеpнii' Tyт тaкorк, як i нa Лiвoбеperrtэкi, нaпpикiнцi ХVIII ст.
в yсix TpЬox гyбepнiяx oсIloBIIиI\1I еTIIoсoM бyли yкpaiнцi - вiдпoвiднo
1023,4 тис. oсiб, i004,4 тис. oсiб, 97B,2 тиc. oсiб - B9,2, B9,3, 85,!vo'

Чеpез 100 pокiв зaгaЛьнa кiлькiсть yкpaiнцiв y Киiвськiй гyбepнii
зpoслa дo 2819,1 тис. осiб, Bолинськiй - дo 2095,6 тис. осiб i Пoдiль-
ськiй - дo 2442,8 тис' oсiб. Як i в гyбepнiяx ЛiвoбepeЯс}I{я' в ниx вiдбyлo-
ся пaдiння чaсTItи yкpaiнцiв вiдпoвiднo to 79,2,70,| i 80.,97o.

3a пepшri дeсятиpiuuя ХХ ст. y циx гyбеpнiяx спoстеpiraються тeн-
дeнцii, тoтoerснi тeнденцiям Лiвoбepеrкэкя. Зpoслa зaгaльIla кiлькiсть yк-
paiнцiв y Itиiвськiй - дo 3608,1 тис. oсiб, Boлинськiй - дo 2698,7 тиc.
oсiб i IIодiльcькiй - дo 3056,8 тис. oсiб. Aлe, нa вiдмiнy вiд гyбeprriй Лiво-
беpeэкrttя, тyT TpиBaлo з]VIенIIIеIIIIЯ пpoцel{Ta yкpaiнцiв сеpед нaселeння
to 

,I6,5, 69,7 i B0,|7o. Ife знaннolо мipoю зyМoвилa ГIeprпa свiтoвa вiйнa,
якa бeзпoсеpe.цIrЬo зaЧeпиЛa цi зeмлi у зIraчнo бiльtшиx pозмipax, нirк
землi Лiво6еpе}tt}tся.

Hовоpoсiя. .{o неi вxoДИJIу| ItaтepинослaBськa' Xеpсoнськa, Taвpiй-
ськa, Бессapaбеькa гyбepнii тa,{oнськa oбЛaсTь.

Ha вiдмiнy вiд Лiвoбеpеэttнoi тa Пpaвобeperкнoi Укpaiни.raсTиIIa 3е-
мель Hовopoсii й нaвiть oкpeшIиx пoвiтiв пoчaлa зaсeЛяTис'fl зIIaчнo
пiзrrirпе i вiдpiзнялaся бiльrшою стpoкaтiстю нaцioнaльногo склaty нaсe-
ЛеIIIIя' a в дeякиx iз ниx зa кiлькiстlо yкpaiнцi I{е стaнoBиЛи бiльrr:остi
нaселeIIIlя нa пoчaткy ХVIII ст.

Taк, якщо в 1719 p' }Ia зeпilляx Лiвобepеrкrrся MеIIIкaЛи 1831 тис. осiб,
Пpaвобеpеэюltfi - 2485 тиc. oсiб, тo в HЬвoросii - лиIIIе 465 тис. oсiб.
У дpyгiй пoлoвинi, oсoбливo в остarrнiй .rвеpтi, xvIII ст. poзгIoчaлoся
iIIBи/цItе 3aсеЛеIIIlЯ Hoвopoсii ]vIеIЦкaI{цяп4и Лiвобepеrкнoi тa Пpaвoбе-
pеrкнoi Укpaiни Й дeякиx гyбepнiй Pосii.

Caме зaвдяItи IIеpeсеЛеIIцяI\4 Haселeння Hoвoросii зpoсTaJIo IIIBид-
LIJуу'А Tеl\IпaшIи пopiвнянo з Лiвo6epеж)IсяM тa Пpaвoбeperкакям. У 1795 p.
в Hoвopoсii мeruкaнцiв бyлo 161B тиc. oc16, тoбтo ix кiлькiсть зa цей нaс
Зpoслa в 3,5 paзa, тoдi як нa Лiвoбеpеrкrrсi - в 1,B paзa, Пpавoбеpeэкrкi -
мaйrке в 1,4 paзa.

Cвiдтенням Toгo' щo нaйбiльrпy кiлькiсть сepеt Iтересeлeнцiв сTaIIo-
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вили yкpaiнцi, € тe, щo зa цей пepioд зaгaЛьнa кiлькiсть yкpaiнцlB зpoс-
лa в Hoвopосii з 37,5 тис. oсiб дo B4B,3 тис. oсiб, a ix питoмa вагa пiдвищи-
лaся сepe.д Haсeлeння з 1,6 дo 52,5%1. Haведенi дaнi, пiдpaxoвaнi демo-
гpaфaми Moскви, спpoсToByloть дylvlкy вeЛиIсoдеp}IсaBниx poсiйськиx
цrовirriстiв пpo тe' щo тaк звaниf,l Hoвopoсiйський кpaй бyлo oсвoснo
poсiянaми, aд?Iсе 3a тi сaмi poки ХVIII ст. iх кiлькiсть 3poсЛa з72 туrc. oсi6
(Т5,5va всЬoгo нaселeння) дo 30B тис. oсiб (L9,I7o), тoбтo нaпpикiнцi
ХVIII ст. ix бyлo IVIеIILLIе' нieк yкpaiнцiв, нa 540,3 тис' oсiб.

Haпpикiнцi xvlil ст. в КaтepиIloсЛaвсЬIсiй гyбеpнii бyлo 364,8 тис.
oсiб yкpaiпцiв (?9,87o всЬoгo нaселення), Хepсoнськiй - 2B5,B тис. oсiб
(83,7%), Taвpiйськiй - 25,B тис. oсiб (|2,5vo), Бессapaбськiй - 59,2 тиc.
oci6 (23,б|o) i.{oнськiй oблaстi - II2,7 тис. oсiб (31'37o).

3 нoтиpьox гyбеpпiй i однiеi oблaстi aбсoлютнy бiльцriсть сepeД lra-
сeлеIlllя yкpairrцi сTaIIoвили B двox гyбеpнiяx i знaннy кiлькiсть в oб-
лaстi.

У нaстyпнi 100 poкiв iх кiлькiсть зpoсЛa в yсiх гyбеpнiяx i oблaстi.
У 1897-1900 pp. ix стaлo B Кaтepинoслaвськiй тyбepнii 14б6,4 тис. oсiб,
ХеpсoнськiЙ - |462 тис' oсiб, Taвpiйськiй - 611,1 тис. осiб, Бессa-
paбськiй - 379,,t тис. oсiб i .{oнськiй oблaстi -71-9,7 тис. oсiб. Зa цей нaс
вiдбyлoся пa,цiння питoмoi вaги yкpaiнцiв сеpед IIaсеЛеIIIIЯ в Кaтepино-
слaвськiй гyбеpнii дo 68,9|о, ХepсoнськiЙ - дo 53,5vо, Бессapaбськiй -

Дo |9'6vo',{oнськiй oблaстi - Дo 2B,IYo Лиrпе в Taвpiйськiй гyбepнii
зpoслa iх питoмa Baгa дo 42,2va. Caме томy' щo B чoTиpьox pегioнax з
п]яти вiдбyлoся пaдiння питoмoi вaги yкpaiнцiв, вoнa змeнrrrилaся i
в цiломy в Hовоpосii з 52,5 дo 42,9tо,

Cлoбoэrсaнщиrra. Boнa зaсеJIилaсЯ пpе,цкaMИ yкpaiнцiв - сiвеpянa-
ми. Itypщинa ще зa чaсiв князя oлегa Bxoдилa в Itиiвськy Pyсь. Cеpeд
пrpшolrpoxiдцiв тyт бyв ,{митpo Bиrпневецькиi,t', якиiт стaвиB зaслiн вiд
Itpимськoi opди' щo зaзixaлa нa Moскoвськi зeмлi. Moсквa сI]лaчyBaЛa
I(oзaкaшI }I(aлyBa}Iня i нaдaлi. Cюди пеpеxotv|JII/l yкpaiнськi ковaки з .{о-
нy. 3нaннa чaстиIIa кoзaкiв пpийrплa rra CлобоакaIIщиIry пiсля yклaден-
ня ЗбopiвсьKoгo дoгoвopy 1649 p., Беpeстeйськoi битви 1651 p. oсвoсння
Cлoбoжaнщини нaбyвae 3IIaчIIиx мaсIптaбiв пiсля Пepeяслaвськoi Paди
1654 p. 3aселення 3е1\1IеЛЬ,{икoгo Пoля тpивaЛo зa гpaмoтaми гетьшIaIIa
I. Maзeпи, який <пotкaлyBaв> зeмлi yкpaiнськiй стapIпинi. Иoмy тyт тa-
кo}t{ нaЛe)I{aлo 49 сiл, селищ i слoбiд, в 'Еких MеIIIкaJIи тaк звaнi oвiльнi

чepкaси>.
Toмy зовсiм IIе виIIa.цItoBo' Ц{o lraпpикiнцi ХIХ сT. сеpeд мiсцeвoгo нa-

сeЛеI{ня гIеpeBa}IсaЛи yкpaiнцi. Taк, y 1897 р. лиIIIS нa теpитоpii сyчaс}Iих
Хapкiвськоi, Bopoнeзькoi тa Кypськoi oблaстей сepед 6054 тис. oсiб мiсцe-

'БpукC. И,,ItaбузaнB. NI'ЧиcлeнtтoстЬ paссeлeния yкpaиIrскOгo этнoсa в ХVIIIв.'
t lдчaЛеXXв.// Coвeтскаяэтнoгpaфия.-1982.-Ns 5.-C. 18; Ns 4._C. 17.
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Boгo HaсeЛеIrня yкpaiнцiв бyлo 3417 тиc. oсiб, aбo 56,3|o,a сepeд меurкaнцiв
Хapкiвськoi oблaстi з2492'3 тис. oсiб yкpaiнцiв бyлo 2009 тйс. oсiб (B0,7|o),
Bopoнезькoi - вiдпoвiднo 1967 тис. oсiб i B54 тис. ociб (43,3|o),Кypськoi -
1604,5 тис' oсiб i 523,3 тис. oсiб (32,6|o).A в тaкиx пoвiтax, як oстpoгoзький.
yкpa iнцiв 6у лo 9 0|о, Бoгyнapськ тлЙ - 7 07o, Гa йвopoнсь киЙ - 6 0%. Пеpеxiд
циx пoвiтiв дo склaдy Poсiйськoi Федepaцii - це щe oдиIr пpиItпaд Bели-
кoдеpп{aBницькoi пoлiтики ItoЛиIIIIlьoгo Paдянськoгo Coюзy.

У пeprui десятиpiння ХХ ст. тpивaлo зpoсTal{ня зaгaльнoi кiлькoстi
укpaiнцiв в yсix гyбepнiяx. Збepeглaся тaкo}к тенденцiя пaдiння ix чaст-
ки в КaтepиЕloслaBсьIсiй гyбepнii дo 2403,9 тис. осiб (65,BYo), Хepсoнсь-
кiй - 1B07,B тис. oсiб (52,7vo). Пpи зpoстaннi зaгaльнoi кiлькoстi
yкpaiнцiв y.{онськiй oблaстi дo 987,5 тис. oсiб IIе зlvIeнIIIиЛaся ix чaстIса
сеpeд llaсeЛellllя. Пpи збiльrueннi кiлькoстi yкpaiнцiв y Taвpiйськiй
гyбepнii дo 900,5 тис. oсiб i Бeссapaбськiй - дo 469,2 тис. oсi6 Зpoслa
тaкo}tс iх питoмa вaгa сеpед нaселеIlllя дo 47,I i 2I'Bva.

Taким чиIIoM' зa пepioд з 1795 p. пo 1910-i917 pp. y всix гyбеpнiяx i
oбластяx кpaю вiдбyЛoся зaгaлЬнe tpoстaння кiлькЬсЬi y,,pai"цi' .,p,
зHaчIIoMy пaдiннi ix питoмoi BaгИ сepед нaселеIIHя Кaтеpинoслaвськoi
гyбepнii ga !4o/o, Хepсoнськoi - нa 31/o, Бecсapaбськoi - ia I,7vo,.{oнсь-
кoi oблaстi -нa3,2/o, i лиrпе в Taвpiйськiй гyбеpнii ix питoмa Baгa зpoс.
лa нa 23'IЧo.

oтхte, пpи poзглядi змiни в склaдi нaселeнI{Я peгioнiв Лiвoбeperкrкя,
Пpaвoбepеrкяt"E тa Hoвopoсii пpoтЯгoМ xlx - пoчaTкy ХХ ст. пpoсте-
}кyeTься taгaЛЬнa тeнденцiя.цo 3poстaHHя кiлькoстi yкpaiнцiв y кo}Iснo-
Мy з ниx пpи пaдiннi ix питoмoi вaги' зa BиIlЯTItoI\4 Taвpiйськoi гyбеpнii,
де питolvla вaгa ix зIIaчнo зDocЛa.

3i стopiнoк iстopii yкpiiнсo*,x зеI\4еЛь вiДoмo, щo щe зa стapодaвнiх
чaсiв Киiвськoi Pyсi i нaвiть paнiIпе Еa IIиx oсeЛяЛисfl пpедстaBники
iнrдиx нapoдiв, тoбтo вoни зa нaцioнaлЬниM склa.цoм нaселel{н я 6ултл бa-
гaтoнaцioнaJIЬьIу|IIIИ. Aле cлiд пiдкpeслитИ, Щo i зa тиx vaсiв yкpaiнцi
сTaHoвиЛи aбсoлroтнy бiльtдiсть мiсцевoгo IIaсеЛеIItlЯ. У poзглянyт1 poки
ця зalсolroмipнiсть збеpiгaлaся.

Aнaлiз нaцioнaльнoгo склaдy нaсeлeнIlя oдвiнниx yкpaiнськиx зе-
мель свiднить' щo пpoтягoM xvIII - пoчaTкy ХХ ст. нa ниx IlеBпИIIнo
вiдбyвaетьcя пaдiння питoмoi вaги yкpaiнськoгo етI{oсy. oднo.raснo з
циM 3poсTar чисельнiсть i питoмa вaгa yкpaiнськoi люднoстi нa Iпиpoкиx
пpoсTopax Poсiйськoi iмпеpii вiд poсiйсьItиx зеl\4елЬ евpoпейськoi ii
чaстиtlи дo Уpaлy, Cибipy, Кaмvaтки, ,(aлeкoгo Cxoдy, Кaзaxстaнy, Ce-
peдньoi Aзii тa Кaвкaзy. I]е oдин з BaЭItJlуIBИx нaпpямкiв пoслaблення
пoтyrкнoстi Людськoгo пoтенцiaлy yкpaiнствa нa йoгo oдвivниx yltpa-
iнськиx 3еМляx.

. B-1чtливиМ нalIряlvlкoivl цьoгo пpoцесy' pyсифiкaтopськoi пoлiтики
iмпepii бyлo збiльrпel{нЯ чиселЬнoстi тa чaстки poсiйськoгo нaселeпня нa
нaI]Iиx oдвiчниx зeMляx.
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Ifе poзпovaлoся пiсля Bxoд)tсеIIIIя ГетьмaнщиIrи дo Moскoвськoгo

цapсTBa' пiсля Пepеяслaвськoi Paди 1654 p. Cпонaткy пеpeсeЛенIrЯ
poсiян нa нarцi землi вiдбyBaЛoся дoситЬ пoвiльнo, aле пoсTyпoBo Boнo

Bпpoвaд?rсyBaлoся все iнтенсивнirце.. 
Poсiяrrи.,{o пoвaткy ХVIII ст. poсiян пpaктичIlo не бyлo нi нa

Лiвoбepeжrкi, нi нa Пpaвoбеperкrкi. Лиtце ЕIa 3емЛ5Ix Hoвopoсii в 1678 p.

ix бyлo 2,I тиc', a6o 6,,IYo BсЬoгo нaсeлеItHя. У 1719 p. нaлi.ryеться вrкe 40

тис' poсiян нa Лiвoбеpеэкeкi, якi стaнoBиЛи литдe2,2Yo мiсцeвoгo нaселе1I-

*". 3poс'"e ix кiлькiсть y Hoвopoсii Дo 72 тиc. ociб (I5vo нaселeння), i

вiдсyтнi Boни Ha Пpaвoбеpеltсrкi. Haпpикiнцi ХVIII ст. вoHи в)кe po3сeли-

n,"й u yсix peгioнЬx нa Лiвoбеpеэttэкi - I75 тис. oсiб (5,2|o нaceлення),

ПpaвoбЬpежrrсi_ 4тиc, oсiб (0,17o), в Hoвopoсii - 30B тис. oсiб (I9'IYo).

Cлiд пiдкpес,JIИTуI, щo 3a цeй пpoмirкoк нa Лiвoбepежrкi питoMa вaгa

yкpaiнцiв скopoтилaс я нa 2,BYo, a poсiян збiльrцидaся нa 3,37o, тoбтo iх

пpipiс' фaктй.lнo пoвнiстю вiдбyвся 3a paxyнoк yкpaiнськoi люднoстi.. .Il[видrпиш1и 
темпaMи 3poсTaлa кiлькiсть yкpaiнствa в Hoвopoсii -дo

848,3 тис. (52,5|o). I.{e нaouне пiдтвepдrкення пpoвiднoi poлi yкpaiнцiв

в oсвoсннi нoвopoсiйськиx зeNIeЛЬ' y тoМy чиcлIйr Кpимськогo пiвoстpовa.
Пpoтягoм ltaстyпItoгo стopiнvя тpиBaЛo 3poстaнIlя як зaгaльнoi

кiлькoЪтi poсiян, тaк i питoмoi ix вaги сеpeд HaселеHHя B yсix тpьox
peгioнaх: нa Лiвo$еpеrкхсi - до 1010 тис. oсiб (1'3,\va), Пpaвoбеpeэкeкi--

дo atз тис. oсiб (43%) i oсoбливo в Hoвopoсii - дo 3213 тис. oсiб (29'BYo).

3a пеplпi дeсятиpiння ХХ ст. IIpи 3aгaльHolv1y зpoстaннi кiлькостi
poсiян y pЪгioнax ЛиIIIе B Hoвopoсii збiльrпyсться як ix кiлькiсть, тaк i

., ' 'o*" 
"Ь." 

- дo 4496 тис. oсiб, 30,7vo в 1916-1917 pp.' a Ha Лiвoбe-
peшсжi ix чaсткa 3I{и}I(yсTЬся дo I2,Bvo, як i нa Пpaвoбepепсtl<i - Дo 3,4Yo

',p, "po.'""нi 
ix aбсoлloтнoi кiлькoстi вiдпoвiднo дo 1249 тис. oсiб i 426

тис. oсiб'.
тII BуIДкуI\ltИ тeМIтaMи B циx тpьox yкpaiнськиx peгioнax (Лiвoбepеrк-

нa, Пpaвoбеpeхснa Укpaiна тa Hoвopoсiя) зpoстaе не лицre 3aгaльнa

кiлькiсть poсiян, a й ix питомa вaгa сеpед мiсцевoгo llaсeлeннЯ.
Taкий чиIloм' пpoTягoм xvIII - пoчaткy ХХ ст. бeзпepеpвнo зpoс-

TaЛa Ha yкpaiнськиx 3elvlляx кiлькiсть i питoмa вaгa poсiян' a нa пoчaткy

ХХ ст. вoни пiсля yкpaiнцiв стaли нaйбiльlдим нaцioнaльниM 3aгoltoМ'
eвpei. Cклaднoro i сyпepенливoю бyлa доля eвpeйсЬкoгo нaселeн-

ня 
"a 

y*p*iнськиx зеМЛяx. Boни стaнoBлять Tyт oдIIy з нaйдaвнiurиx

нaцioнaльниx MeIIIIrи}t. Пеpшi евpeйськi oбщипи 3'flвт4J1\1cЯ' в Кpимy,

нa Пiвднi в I ст. Ha пoнaткy Х ет. вoни ви\здили з Хoзapii тa Biзaнтii й

oселЯЛисЯ в Киeвi, yтBopюючи нaвiть евpейськi вyлицi гIoбЛизy Irи-

нilдньoi Львiвськoi плoщi. Boпи зaймaлися тopгiвЛelo' pеI\lrеслoм' плaти-

ли пoдaTки в князiвськy кa3IIy' нaвiть y тi uaси, кoли були ix пoгpoми,

l Coвeтская этнoгpaфия. - 1982. _ Np 4. -C. |7; ig81. - N9 5. -с. 18.
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IloгpaбyBalrня i вигHaння 3a МiсTo. У ХvI-xvII cт. пoчaлoсЬ IvIaсoBе пe-
peсеЛeIlIIя eвpеiв нa yкpaiнськi зeмлi iз зaхiдниx теpитоpiй, щo бyли пiд
Bлaдolo Пoльщi тa rIитви'

Пiсля II тa III (1793 тa 1795 pp.)пoдiлiв Пoльщi, кoли Пpaвoберeэк-
rкя пepeйrплo пiд BJIaдy Pociйськoi iмпеpii' нa ii тepитopii зoстaлaся
знaчнa кiлькiсть eвpeiв'.

У Pосii iм зa6opонЯЛoсЯ вoлoдiти зеI\4лею й знapяддями виpoб.
ницTвa' бyлo встaнoвленo дЛЯ IIиx сIvIугy oсiлoстi з 1791 p'' Якa обмеэкy-
BaЛa кopдoни ix poзсeЛеHl{я лиrпе paйoнами Пpaвoбepеrкноi Укpаiни.
Пеpевarrtнa бiльtuiсть eвpeiв Пpaвoбeperrснoi Укpаiни пpo}IсиBaЛa
в мiстax i мiстeчкax Пoдiльськoi i Boлинськoi гyбеpнiй. iм дoЬвoлялoсь
oсeЛяTисЯ нa зеI\4JIЯX IIoвopoсii. eвpеi aкTиBIIo пеpесеЛЯютьсЯ
в Пiвнiннy Taвpiю тa Кpим, пpaгIlyчи втлiltти з <лiнii oсiлoстio.

I{e.зyмoвилo фopмyвaнЕя числel{ниx гpoмaд y lvlopсЬItих пopTax
Пiвдня Укpaiни - в oдeсi, Mикoлaевi, Хepсoнi, Itaтёpинoслaвi, Cyjaкy,
Itеpнi тa iн.

Пpoтягoм ХIХ ст. кiлькiсть евpейськoгo HaселеIlll.fl нa Пpaвoбepеrк-
rrti зpoстaлa. Лишe мiж 1820 i 18B0 pp. цe- зpoсTaнrr" 

"'a,.o"и,,o 
|50YZ лpи

збiльIдeннi BсЬoгo l{aсeЛeннЯ tta gТvo. Ix збiльцreннЮ tнaчIlolо мiporo
ctIpуIя'JIИ eвpeйськa peлiгiя, якa зaoxoчyBaлa бaгaтoдiтнiсть' a Taкofiс
экиттeвий yклaд' ефeктивнa oбщиннa сaмoдoпoПroгa.

У дpyгiй пoлoвинi ХIХ ст. нa Mикoлaiвщинi, Хеpсoнщинi, eлизaвeт-
гpaдщинi тa Mapiyпoльщинi виIIиIiпo 38 евpeйськиx зeмлepoбськиx кo-
лoнiй з HaсeлeнняМ пoIIaд 42 тиc. oсi6. З'явились евpeйськi зeмлеpoбськi
пoселeнH'I в ltpимy, непoдaлiк вiд.[rкaнкoя i Пepекoпa, зaснoвaнi пеpeсе-
леI{цяIvrи з Biте6ськoi, Гoмельськoi, Boлинськoi, a пiзнiшe Хepсoнськoi
гyбеpнiй,. У 1897 p. B Mе}rсax Poсiйськoi iмпеpii налiчrвaлoся2430,4тиc.
9Рpеiв (нa тepитopii, якa yвiйrшлa дo склaдy CPCP), y ToМy числi в мe}ttax
Укpaiни - |644,4 тис. oсiб' a6o 67 '57o ix зaгaльнoi кiлькoстi,.

Hiмцi нa yкpaiнсьI(иx зeпlляx. Пepшi tгaдки ITpo пoявy нiмцiв
ца yкpaiнсьI(иx telvlл.flx мo,tснa зyстpiти в пaM'яTкa1 щe зa нaсiв
Киiвськoi дep}rсaви. ii poзвитoк зyмовив poзIllиpеIrlrя екoнoмiнниx,
пoЛlтичIlиx Ta кyльTypниx Зв'язкiв з кpaiнaми свiтy, oсoбливо eвpoпи.
Brке в ХI ст. спoстepiгaеться пoflBa нiмцiв-кyпцiв y склaдi пoсo,ьств. Ix
невeликi гpyпи пoxoдJlтЬ з Biдня, Любекa, Perrсбypгa, Maйнцa.

'Етнo-нaцioнaльний poзвитoк Укpaiпи (Tеpмiни, виt}iaчеIlня' пеpсoнaлii). _ К.,
1993. - C.452-453.

2 Tам сaмo'

- ---1-P..".oggнaя 
пеpeпись llaсeлeния 17 дeкaбpя 1926 г. Bьlп. Iv. _ M., 1928. _

с. xxlv_xxV; Itopoткi пiдсyмки пеpeписy нaсeлeння Укpаiни l? гpyдня l926 p.
(IlaцiorraльниЙ i вiкoьиЙ склaд, piдвa мoвa Ta письмeннiсть 

"u.u,,.n"Ы. 
_ Хapкiв,

1928. _ с. XIII.
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Boни зaпoчaTкoвyюTЬ тopгiвельнi сToсyнItи з Киrвoшt, Boлoдими-
pом-Boлинським, Лyцькolvl тa iнrшими мiстaми. Cпouaткy пepeвaхсЕIa чa-
стинa нiмцiв oселялaсЯ в мiстaх.

Зaлyнeння нiмцiв дo }tситTя Еa зeмляx Poсiйськoi iмпеpii дoситЬ
iнтeнсивнo poзпoчaлoся щe 3a нaсiв iмпеpaтopa Петpa I, нa пoчaткy
ХVIII ст.

Aктивне пepесеЛeнIlя ix нa зeмлi Пpинopнoмop'я poзпoчaлoся пiс-
ля Кюнyк-КaйнapдэкiйсьItoгo Миpy 1774 p. Aле пepeвarкнy бiльtпiсть
сepeд тиx пepеселeнцiв стaнoвили yкpaiнцi. Згi,цно з мaнiфестaми Кaте-
pини II вiд 4 гpyдня t762 p' i 22 лиIIIIя 1763 p., iм нaдaвaлись ruиpокi
пpивiлei: свoбoдa вipoспoвiдaння, звiльнення вiд пoдaткiв, вiйськoвoi
пoвиннoстi, пpaвo нa мiсцевe сaMoBpЯдyBa}I}Iя' дo 65 дeсятин зeмлi нa
poдиHy. B 1B70 p. цi oсoбливi пpaвa бyлo скaсовaнo' тoбTo пpивiлei iснy-
Baли пoнaд 100 poкiв i спpияли eкoнoмiчнoмy poзBитIсy циx peгioнiв тa
зpoстaнню кiлькoстi нaсeЛеIlllя в ltиx.

У 1786 p. нa Пiвднi Укpaiни з'яBтltrIItcЯ нiмецькi кoлoнiсти-менo-
tliти,, a з t8b3 p.- виxiдцi Ъ Пpyссii тa Бавapii. Ha цiй землi тaкоак
oсeлялисЯ гpelси тa бoлгapи, згoдolvl - гaгayзи' чеxи' пoЛЯIси тa евpеi,
пеpесеЛelrцi з Бaлкaн, fIpи6aлтики, Бiлopyсi тa Пpaвoбepeх{,tся Укpaiни.

B Укpaiнy l\{aсoвe IIерeсеЛеIIIrя poзпoчaлoся ще зa чaсiв Кaтepи-
ни II, нaпpикiнцi 70-80-x pокiв xvIII ст. 3 мeтoю пpoсyвaIIIIя i миpнo-
гo oсBorlt}lя Чopномopськoгo yзбepeэкхся нiмцiв з iнrциx деp}rсaB зaoxo-
чyBaли oсeЛятисЯ нa зeшIляx' якi бyли вiльнi й cьoгoднi вxoдяTЬ дo
.{oнeцькoi, Mикoлaiвськoi, Хеpсoнськoi, oдeськoi, 3aпopiзькoi oблaс-
тей тa AP ltpим.

Hiмeцькi землеpoбськi кoлoнii 3'яв;lJIvIcь нaпpикiнцi xvIII ст. Boни
сepeд iнoзеI\лtlиx ldoлolliстiв кopистyBaлися нaйбiльцrими пpивiлeями
цapсьItoгo ypядy.

.[o пovaткy ХХ ст. кiлькiсть нiмцiв зpoстaЛa в yсix гyбеpнiяx, oсoб-
ливo B пiвдeнниx i зaxiдниx. Haйбiльrп 3aсeлеIIи1\1Iи бyли oлeксaнд-
piЙcький, Mелiтoпoльcъкtttit i Беpдянський oкpyги Кaтepинoслaвськoi
гyбеpнii; Хepсoнський, Mикoлaiвcькиil i oдeський oкpyги oдeськoi гy-
бepнii'

Hiмецьке нaсeлeння B циx oltpyгax пеpeвищyBaлo зa кiлькiстю всt
iнuri нaцiorraльrri менrцини. rIитsle в oдeськiй гyбepнii нaлiнyвaлoся нa
тoй чaс 25B сiл, дe меrцкaли нiмцi.

У Кpиму нiмeцьке нaселeIIIIя poзтaIДoByBaЛoсь пеpеBaэ*снo в сTе-
пoвiй зoнi (бaгaтoлюднi кoлонii Maйфeльд, Hейдopф, I]юpixтaль, Aк-
п{eix тa iн.), в пеpeдгipськiй _ Hейзaц, Фpiдентaль. Певнa кiлькiсть
нiмцiв нaсeлялa мiстa - Cy.Цaк, Фeoдосiю тa iн. Bсьoгo нa Пiвднi Ук-

' Mенoнiти - прoтеcTaнтськa сerстa' яI:,сa в.уII|уI:кIIa в 30_40-x poкax ХVI ст.
y Hiдepлaндaх. ii пpeдстaвflики oселялися rta зeмляx бaгaтьoх кpaiн свiтy.
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paiни бyлo B54 нiмецькиx кoлoнiй i 133 хyтоpи, a кiлькiсTь нaселеIIIIя
в llиx y 20-x poкax стaIIoBилa 3B5,5 тис. oсiб. Hiмeцькi сeлa Пiвдня Ук-
paiни дo 1914 p. бyли зaмoaкнirцими зa iнrцi. Cepeд Еиx зaмo)Itllиx сe-
лян бyлo пoIIaд B\Yo. З гIoчaткoм Пеprшoi свiтoвoi вiйни стaвлeIIIIЯ дo
ниx змiнилoся. ix пoзбaвили пoдaткoвиx i кpедитниx пiльг, ЧacTI/I:нИ
гpoмaдсЬкиx зеМeЛЬ' a пiзнirпе i пpaвa гoJloсy нa вибopax в Устaнoвчi
збopи'.

Haпpикiнцi ХIХ ст. нa yкpaiнсьIсиx зеtvrляx' щo вxoдИли дo склaдy
Poсiйськoi iмпеpii, МeIIIкaлo 378 тис. oсiб нiмeцькoгo пoxoд}ttеHllЯ.
Зa свoею кiлькiстю BoIIи lloстyпaJlтr.cЯ' лиIпе yкpaiнцям, poсiяЕIa]\{ тa rв-
pеям, тoбтo 6yли нетвеpтим нaцioHaльIIиM зaгoIIoM \ cтaнoвили I,B|o
Bсьoгo IIaсеЛeння Укpaiни,.

}Itиттевi yскJIaдI{еIrIrя для нiмцiв, якi мeIпкaли Ha зеMляx Poсiйськoi
iмпеpii, poзпoчaЛися щe зa нaсiв Пepшoi свiтoвoi вiiltIи. Hiмцiв, якi oсe-
II:иlIIИcfl' Ira Boлинi, Хoлмщинi, в;IBезJIтг нa Cxiд, дo Cибipy.

Itpiм yхсе згaдallиx poсiян' свpeiв тa нiмцiв дo нaйбiльtш чисЛеIl-
ниx нapoдiв' якi I\IIеIIIкaЛи I{a Tepитopii Укpaiни в 1B97 p.' тaкo}rс
нaлeхtaЛи пoЛЯки - I\laйжe 268 тиc. oсiб, мoлдaBal{и - 185,5 тис.
oсiб, тpеки _ 5B,3 тис. oсiб, 6oлгapи - 59,B тие. oсiб, б iлopyси -
67,Iтиc. oсiб, чеxи - II,4 тис. oсiб, iнrrri - 67,| тиc. oсiб (yсьoгo нa
тoй чaс в Укpaiнi - 20 649 848 oсiб, щoдo яItиx пpoведеI{o пiдpaxyн-
r.уI' tIpIl зaгaльнiй кiлькoстi нaсеJIeння 21,2 млн. oсiб).

Cлiд пiдкpecJIуITу|' щo нa тoй чaс IIеpeBa'fiIIa бiльlцiсть IIaселеIIIIя
укpaiнськиx зeI\4еJIь ivleцIlсaлa в сiльськiй мiсцевoстi, тoбтo зa poдoм зa-
нять бyлa aгpapiями. Taк, y п{iсTax IIpo}I{иBaЛo литдe |2,77o yсьoгo IIaсе-
ЛеHtIя' yкpaiнцiв - 5,4vo, poсiян - 42,2Yo, евpеiв - 43,6Yo, пoлякiв -
мaйэкe 307o, нiмцiв -?Yo.

oтlкe, з yсix нaйбiльrп числeIIIlиx пaцioнaльниx зaгoнiв, щo шIeшIсa-
ли lla Tеpитopii yкpaiнсьItиx зeMеЛь, yкpaiнцi були нaЙбiльIIIиM aгрap-
IIиM зaгolloм. Бiльцr тoгo' нa Toй чaс нaйбiльцrим мiським зaгoнolu тyт
стaли евpei тa poсiяни. Poсiян y нaцIиx мiстax бyлo 881,2 тис. oсiб, y той
чaс Як yкpaiнцiв - 849,6 тис. oсiб3.

Taким чинolvl' flIс i B пoпеpеднi чaси' пpoтягoм ХVIII-XIХ ст. yк-
paiнськi зeмлi пiд Bлaдoю Poсiйськoi iмпepii бyли бaгaтoнaцioнaльними.
Bнaслiдoк eкспaнсioнiстськoi пoлiтики Poсiйськoi iмпepii зa цей чaс
нailтлвидтлиA4и тeп4гIaМи зpoсTae кiлькiсть poсiян, якi стaли дpyгим пiсля

' !,aнtlльненrco o.II. Етнiчнi гpyпи ГIiвдня Укpaiни: eкoнoмiчнe тa сoцiaльнo-
пoлiтичвe стaнoвищe IIa пoчaткy 20-x poкiв ХХ ст. _ It.' 1993. _ с. 14-15.

, Itopoткi пiдсyмки lleрeписy вaсeлeння Укpaiни 17 гpyлня 1B97 p. (Haцiонaль-
ttиf,t i вiкoвиЙ склaд, piднa мoвa та письмeннiсть нaселeння). - Xapкiв, 1926. _
с. xпI. (ГIiдpaхoвaнo aвтopoм)'

'Taм сaмo.
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yкpaiнцiв rraцioнaльниlvl зaгoHoIvI як зa кiлькiстIo' тaк i зa питoмoю Baгolo
сepед yсЬoгo нacеЛeння.

Пepшa свiтoвa вiйнa, боpoтьбa yкpaiнськoгo lrapoдy зa нeзaЛешснiсть,
якa зaкiнчилaся B 1920 p., ЕегaтиBI{o BI7IIуII1УJ|уI IIa стaн eкoнoшIiчIroгo poз-
BитIty. Toмy в 1926 p. сepед дBaдцяти дев'яти 3I1oЛoвиllolo мiльйoнiв нaсe-
ЛeIIIIя УPсP питoмa Baгa ryIеIIIкaнцiв мiст стaнoвитЬ дo l8,5vo.

Кypс нa iндyстpiaлiзaцiю, пpoгoлorпeний paдЯIrсЬItoю BлaдOю нa-
пpикiнцi 1925 p., спpияB IIIBидItoМy poзBиткy цpoмисЛoвoгo виpoб-
HИЦтвa' мexaнiзaцii пpaцi в yсix гaлyзяx екoнoмiки в тoмy .rислi
в сiльськoмy гoспoдapствi.

I]е зyмoвилo rшвидкi TеIVIпи пеpеpoзпoдiлy нaселeнHЯ Ha lсopисть
мiст. Ha lloчaткy BepесllЯ 1939 p., Toбтo пеpeд пpи€днa}IHяM дo УIсpaiни
Cxiднoi ГaJrи,tиtlи, Пiвнiчнoi Букoвини тa 3aкapпaття, в мiстax B}rсe пpo-
}rсиBaлo 36,87o. oскiльки B IIpиeд}Iaниx зe]vlЛЯx poзBитolt eкoнoмiки, зoк-
peМa пpoмислoвoстi, нa тoй нaс бyв знaч}Io Ilи}ItчиМ' To пеpepaxyllки Ha
сyнaснi меэкi УкpaiflИ ЧaсTкИ мerшкaнцiв мiст y 1939 p. пolсaзaЛи' щo
кiлькiсть мiськoгo нaселеHIIя зMеHIIIилaся дo 33,\Yo.

У пiслявoeнний пеpioд ypбaнiзaцiя тpивaс. У 1959 p. в Укpaiнi
y мiстax B}кe пpo}кивaлo 45,7To. B нaстyпнi Iшiстдeсятi-вiсiмдeсятi poки
тeMIти ypOaнiзaцii пoстyпoвo yпoвiльнюroться. Taк, яlсщo Чеpeз oДиIIaд-
цять poкiв, y 1970 p., в мiстax MeIIIкaЛo б4,5|o, To щe Чеpе3 деB'ять
poкiв - 6L,3Yo,a в 1989 p. - 66,97o.

Taкe yпoвiлЬIIeнIIfl ypбaнiзaцii нaсeЛеIIIlя нaoчIlo вiдбивaс сTaIIoBи-
ще' якe сIUIaлoся в pеспyблiцi пpoтягoм oстaнI{ьoгo десятиpiння ХХ ст. i
IIa пoчaTкy XХI ст. Aдэке в 2003 p. в мiстax пpo}киBaлo 67,ЗYo',

$ 2. УкpaIнцi нa землях
Cipoгo, 3eлeнoгo тa Maлинoвогo Itлинiв

Poзвитoк екoнoмiки свiтy зyмoвЛIoе poзIIIиpенHЯ еконoмiчниx
зв'язкiв мirк сyсiднiми кpaiнaми, peгioнaми тa чaстиHaMи свiтy. Безпoсе-
pеднiм зв'язкiвцeм Bистyпa€ тopгiвля виpoбaми' Iсoнкpeтнolo пpo-
дукцirю. Caме eкoнoмiчний poзвитoк зy}roBJIюr пepеxiд вiд oбмiнy тoвa-
palvlи дo oбмiнy сиpoBиIIoю' нaпiвфaбpикaтaMи' нaпiвгoтoвolo пpo-
дyкцieю тa iн' У пpoцесi poзBиTIty циx екoнoмiчниx tв'язкiв poзtпиpto-
ютЬся i людськi ItoHTaкTи мirк нaсeленням piзниx ЗeмeлЬ. !i пpивини зy-
пiIoBлIoIoTь IToяBy IIa ЛIoдсЬкoмy oбpii тaкoi пoстaтi, як пеpeселеIlець.
Biн - oсoбa, щo зaлиIIIar спoкoнвiчнi землi свoгo eтHoсy й oселясться нa
пoстiйнe пpo}IсиBaIrня нa зelvlляx iнlдиx нapoдiв.

Ha сyнaснoмy етaпi сеpeд po3Bиt1УTт4х кpaiн свiтy ЛиIIIe B Япoпii

' Кiлькiсть тa тepитopiaльне poзмiщенItя нaсeлеItltя Укpaiни: 3a дaними Bсeyк-

рпittськoгo пepеписy нaсeлеItllя 2001 p. _ к.' 2003. - с. 13.
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кopiнний eтЕoс стaнoBиB нa 1987 p. 99,3% мiсцeBoгo нaсеЛeння. У Фpaнцii
йoгo чacткa нa тoй чaс сTaнoBилa B2J%,IIДP - 99,4Vo, ФPII - 92,7Yo,
Beликoбpитaнii - пoIIaд 77,2|o, Iтaлii - 94,Ivo, Hiдеpлaндax- 79,6Yo,
сIIIA - 76,31o,.3a часткoю кopiннoгo нaсeлеIIня yкpaiнськi землi iстoт-
нo нe вiдpiзняЛися вiд iнlшиx кpaiн, Пpo щo свiднaть пoпеpеднi й нa.
стyпнi мaтеpiaли. Пpиpoднo, щo пepeселeнцi спovaткy oсeЛяюTься IIa
зеMЛяx сyсiднix деpEсaB. Aле пoстyпoвo ця мiгpaцiйнa xвиля oxoIIJIIoe
все rпиprui пpoстopи' весь свiт.

Toмy сьoгoднi нa бyдь-якol\лy клaптикy зeмнoi кyлi моэкнa зyстpiти
мeшrкaнцiв, якi пpeдстaвЛяють пeвний етнoс зeмлi. Boни не лиIЦe рoзсе-
JIИJIуIIЯ мaйrtсе пo всix зeМляx свiтy, a й y бaгaтьox кpaiнax стBopили
знaчнi f,r дocить впливoвi свoi дiaспopи, якi пpaгнyть збеpегти i poзвинy-
ти сBoю нaцioнaльнy кyльTypy' Мoву' звичai й вiдiгрaють iстoтнy poль
y пoлiтиннoмy, екoнoмiчrroМy тa кyлЬтypнoмy rкиттi тиx кpaiн, де BoIIи
oceJIVIЛI/IеЯ.

oскiльки нaйбiльIцa кiлькiсть yкpaiнськoгo eтнoсy' Якa зaлиIIIиЛa
свoi спoкoнвiннi зeмлi, oселилaся B Meжсax Poсiйськoi iмпepii, poзгЛяIre-
Mo сIToчaтIсy сaме ii теpитopiю.

Cipий Itлин. Cipиft клин, aбo Cipa Укpaiн&,- Цe нeoфiцiйнa нaзвa
лiсoстeпoвиx i стeпoвиx зeA4елЬ y пiвдeннo-зaxiднoмy Cибipy тa пiвпiчнo-
мy ltaзaxстaнi. Boни NIaютЬ тalсo}l{ ще oдIry yMoBIry IIaзBy - Cepедньo-
aзiaтський степoвий кpaй. Йoгo зaгaЛьIla плoщa 1,9 млн. км, (втpивi
бiльrпa, нirк сyнaснa Укpaiнa).3 цiei зaгaльнoi плoщi y 20.x poкax ХX ст.
yкpaiнцi стaнoвиJIи бiльIцiсть нaсeлeIIIIя нa плoщi 460 тис. кIt42, 3 Якиx
405 тис. 1xцz-в Кaзaxстaнi i 55 тис. 1gц2- y Cи6ipy: у 44paЙoыax з 81yк-
paiпцi кiлькiснo пepeBaEсaJIи пpeдстaBIIикiв yсix irrцrиx нaцioнaльнoстей.

Укpaiнцi, poзтallloвaнi сepeд iнrцих етнiчниx пoсeлеIIь' oб'eднyвa-
JIт^cя'B сyцiльнi людськi NlacИв.'l вiд Уpaлy дo пеpeдтip'я Aлтaйських гip
(з пiвнoнi нa пiвдень). IIa пoчaткy пepесeлeння yкpaiнцi зaсeлЯЛи ЛиIIIе
степ i лiсoсTeпoBy сDryгy' зeмлi, пpидaтнi для xлiбopoбствa, згoдoМ poз-
сеЛялисЯ IIo BсьoIvIy кpaю. Hинi yкpaiнцi сTaIIoBлять близькo 77o лloД-
ностi Cеpедньoaзiaтськoгo сTепoBoгo кpaю' y пiвдeннo-зaxiднiй чaстинi
3axi,цнoгo Cибipy i пiвнiчнiй чaстинi Itaзaxстaнy.

З yтвopeнням нa мiсцi IсoЛиIIIIIьoгo CPCP незaле}IсIIиx деp)кaB Сipиir
Клин poздiлився мirк Poсieю i Кaзaxстaнoм. Ha цЬoмy дoсиTь BeЛикolvly
зeмеJIьIIoМy мaсивi пеprшi yкpaiнськi пoсеЛeI{Hя t, Яв.lt|JI:,IcЯ в ХVII ст.' кo-
ли Pосiя зaвoлoдiлa зaypaЛЬсЬItиrvlи стeпal\4и. Пoселення сeЛяIt i кoзaкiв
спoчaTкy бyли мaлoл|oДrwшЛn. Пpaгнeння зaкpiпити зa Poсiею неoсяrкнi
пpoстopи Cибipy тa ,{aлекoгo Cxoдy зyIvIoBили yTBopеIIIlЯ спецiaльнoгo
ПepeеeленсЬIсoгo yllpaвлiння в 1B96 p. (cпo.raткy Borro Bxoдилo
в Miнiстеpствo внyтрirшнix спpaв).

Aктивrtий pyx нa цi зeмлi poзпoчaвся з пpoвeДelrняМ зelvlельIloi pе-
фоpми 1861 p. Biн нaбyв мaсoBoгo xapaктеpy iз зaвepшeнням бyдiв-
Hицтвa Tpaнссибipськoi зaлiзничнoi мaгiстpaлi тa вI]poBaд}IсeHням в дiro
стoлипiнськoi пеpеселенськoi пoлiтики 1906-191i pp. Пpoтягoм 1861-
1917 pp. вa Уpaл пepесeЛилoся, кpiм Tиx' щO IIoBepHyЛися, мaйlкe
5,3 млн. oсiб. Iстoтнy poль y цьolvly pyxoвi вiдiгpaвали мeruкaнцi yк-
paiнськиx зeМeлЬ'.

Мaсoвий пepeселеIlський pyx зa Уpaл poзпoчaвся в oстaннi 20 poкiв
ХIХ ст. 3'являloться пepшi llepeсeJlеЕцi-yкpaiнцi нa нeoзopиx степoвих
пpoсTopax вiд Кyстaнaя дo сeшIипaЛaTиHськa,. Ha мiсцi yкpaiнцi oсеЛя-
лисЯ невeлиItиMи п4o}Ioнaцioнaльниl\lи сeлaМи пo 200-500 oсiб i бiльrпe
aбo гpyпaми ciл. Boни iстoтнo BПJI:l.lHУJIr4 Ha гoспoдaрсьI(е }tсиTтя мiсцeвo-
гo HaсеЛен}IЯ.' ctIpI(Я.JII/I пepexoдy кaзaxiв-скoтapiв дo зeмлepoбствa. У тi
Чaси цelrтpoм yкpairrськoгo }I(иTTя I{a циx зeмлЯx BBaЯtaBс'я oмськ.

3a пepeписoм 1904 p. КyстaнaйcьктцЙ тa AктrобiнcькуtЙ пoвiти бyли
нaйбiльшe зaсeленi yкpaiнцями. Ha тoй нaс виxiдцi з yкpaiнськиx гy-
бepнiй стaltoвиЛи: з Полтaвськoi - 1438 oсiб, Хapкiвськoi - 1 167, Кaтe-
pиIloслaвськoi - 1151, Хepсoнськoi - I772, Taвpiйськoi - 959, Bopo-
нeзькoi - 101B, Киiвськoi - 797, Пoдiльськoi - 533, Чеpнiriвськoi -
301, Boлинськоi - 44, тoбто 9190 oсiб.3 poсiйськиx гyбepнiй, ЧaстиIIa
якиx близькa дo зeMелЬ Cipoгo Клинy, -Taмбoвськoi, Пeнзeнcькoi, op-
лoвськoi, Tyльськoi, Pязaнcькoi, .[oнськoi, Aстpaxaнськoi, Itaзaнськoi'
Hиrrсeгopoдськoi, Cимбipськoi, Caмapськoi' Уфимськoi, opенбypзькoi,
Moскoвськoi, Boлoдимиpськoi, Tвеpськoi, Itoстpoмськoi, Bятськoi,
Пеpмськoi, Пскoвськoi, Hoвгopoдськoi, Boлoгoдськoi, Apxaнгельсь-
кoi' - пepесeЛиЛoся близькo 4,7 тие. oсiб, тобтo мaйrкe вДвiчi MеIII]Iе.

HaЙ6iлътлтлй' пoтiк пеpeсeленцiв з poсiйськиx гyбеpнiй пopiвнянo з
iнrrrими пpипatar нa Caмapськy - 21i9 oсiб, CимбipсьIсy _ 115 oсi6 тa
Capaтoвську - 457 oсiб. Ha цi гyбepнii пpипaдaе пoIIaд 50vo Уciхпepeсe-
лeнцiв, щo l\lo)кшa floяc:,:.l4TУr вiдпливoм 3 IIpиBoлзьtсиx гyбepнiй сaшre сe-
лянсЬкoгo yкpaiнськoго xлiбopобствa, в тoй чaс кoли вiд тaкиx гyбеpпiй,
як lvloскoвськa, КaлyзьIсa, BoлoдиМиpсьIсa' Tвepськa, Пскoвськa, Hoвгo-
poдсьIсa тa Boлoгoдськa, кiлькiстЬ пеpесeленцiв стaнoвилa вiд 1 дo 15 з
ltofitlloi3.3a пеpioд 1897-1913 pp. пepeсеЛIlJIoeЯ'зa Уpaл |44l-,g тис. oсiб,
& пoBеplryлoся дoдol\,Iy 262,4тиc. oсiб' Toбтo JIИIJIу|IIIся. зa Уpaлoм мaйже
l 
'2 

млн. oсiб. oсoблиBo зI{aчнa кiлькiсть пepесеЛellцiв пpипaдae нa пеpIшi

lКopoткi пiдсyмки пеpeпису llaселеtltlя Укpaiни 17 гpудня 1897 p. (нaцioнaльниft
l вiкoвий склaд, piднa Moвa тa письменнiсть нaселeння). - Хapкiв, 1926. _ C. ХIII;
Btlльuraя сoветскaя эIlциItлoпедия. т. 19. - M., 1975. - с. 400-401.

, Етнo-нaцioнaльний poзвитoк Укpaiни (Tepмiни, визIIaчeння' пepсoнaлii). - К.,
!903. - C. 491-493; Bеvipнiй ltиiв. - 1993. - 15 rкoвтня.

'' CеpziЙ'нук B. Укpaiнцi в iмпepii. - к.' l992. - с. 34.' Haсeлeниe миpa. - М.' l9B9. - с. 43B' 439' 446' 460.
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5 poкiв aктивнoi дii стoлипiнськoi aгpapнoi пoлiтики.3a 1906-1910 pp. з

Укpaiни пеpeсеЛиЛися зa Уpaл 911,5 тис. oсiб.
- 

ПеpесeлeнcькцЙ pyx oxoпиB спoчaTl(y Лiвoбepеrкнy Укpaiнy, пoтiм

ПpaвoбЪperкIlу' нapеIllтi зaxoпив стeп. Haйбiльrпa емiгpaцiя спoстepiгa-

,,iся, ПЬлтaвськoi гyбеpнii - мaйrке 29B,7 тvtc. oсiб, КaтеpинoсЛaвщИ-

яи-225,5 тис. oсiб, КиiвЩиъlуt-205,7 тис. oсiб,.
Bнaслi,цoк тaкoгo I\IaсoBoгo пepесеЛeHськoгo pyxy нa землi Cipoгo

Клинy нaпpикiнцi ХIX ст.- Ha пoчaTlсy ХХ ст. цJB.т1Д|qуINIу| тeMпaIvIи 3poс-

тae кiлькiсЬь yкpaiнцiв нa циx .eцЛяx. Taк, якщo нa 3еIvIЛяx Кaзaxстaнy

зa пepeпиtaми iвgz-tg00 pp.ix нaлiнувaлoся 93,4 тис. oсiб, To IIеpеITИ-

си tgtо-t917 pp. дaють чисЛo 789,5 тис. oсiб. oсoбливo знaчнa ix

кiлькiсть бyлa. в Aкмoлiнськiй oблaстi - вiдпoвiднo 51 тис. oсiб i

458,9тис. oсiб, Tуpгaйськiй - 4,6 тиc. oсiб i 184,6 тис. oсiб, Cемипaлa-
тинськiй - 3,3 тис. oсiб i 72,6 тvlc. oсiб,. Ha циx зеNIЛЯx yкpaiнське

пoлiтичне i кyльтypне }ttиття зIIaчЕo aктивiзyвaлoся в poltи pевoлюцii

1917 p. i гpомaдянськoi вiйни. У Чимкентi бyли ствopенi yкpaiнськиЙтe-

aтp, бiблioтекa' a B сеЛax ПpaцIoвaли IIIкoЛи.
3eлений Itлин. Heoзopi пpoстopи oxoпЛюr тaк звaний Зелений

I\лин' I]е зeмлi .(aлекoгo Cxoдy зaгaлЬIloю плoщeю 2,1 млн. км,. Boни

в 3,5 paзa Ilepeвищyють зeмлi сунaснoi Укpaiни. ,{o Зeленoгo ltлинy

'*oд,'" 
теpитopiя, Якa oMивarться БepингoBиM' oxoтським тa Япoн-

еЬкиI\[ *op"*,. 3a тeпepiшнiм aдмiнiстpaтиBниIvl пoдiлoм цe -Пpи-

мopський тa Хaбapoвський кpai, Itaмнaтськa' Maгaдaнськa, Caxa-

лiнськa, Aмypськa oблaстi тa eвpейськa aвToltoмнa oблaсть3.
Пoчaтoк oсвo€II}Iя циx 3eМеЛЬ yкpaiнцями Mo}кнa BBafitaти пoкJIaде-

IrиvI y L672 p.,Itoли дo Hижньoселенгiнськa бyлo зaслaнo pa3oM 3 poди-

нoю тa дpy3яI\{и гeтьМaнa Лiвoбepeэкнoi Укpaiни .{eм'янa Гнaтoвичa

Mногoгpirпнoгo' 3рaд}fieнoгo Moсквolo' якa пiдстyпнo пiдбypилa lсoзaць-

кy cтapшиI{y. Tо бyлo фaкти.rнo пoлiтичне зaсJIaннЯ.
У 1719 p.тyT oceJwIJIуIcfl. вrке 37 тис. oсiб. Aле пpoтягoм ХVIII ст. тa

пerrrшoi пoлoBиIIи ХIX ст.зaсeЛеIlIIя циx зеMеЛЬ вiдбyвaлoся бeз aктив-

нoi y.raстi yкpaiнськoгo IIaсеЛeнHЯ'
Maсoве зaсeЛеIIIlя 3eлеrroгo Itлинy пoчиIIaeTЬся в дpyгiй пoлoвинi

ХIХ ст. з 1861 p. дo 1BB3 p. вollo йIллo uepез Cибip, з 1BB3 p. дo 1900 p.-

з o,цeси дo Bлaдивoстoкa ]vlopeм, a з 1900 p.- чеpе3 Cибip зaлiзницею дo
Хaбa'ooвськa.

'Xoiенкo A. Haселення Укpaiни: 189?_1927 pp. - Xapкiв, 1927. - C. 15' 16' 37.
(Пiдpaxoвaнo aвтopoм.)

, Coвeтскaя этнoгpaфия. _ 19Bl. _ Ns 5. - C.24.
.'Итottl Bсесoroзнoй пеpеписи яaсeления 1959 г.: PCФсP. -M.' 1962. - C' 28;

Bсeсoтoзнaя пеpeпись IIaсeЛетlия I,l дeкaбpя 1926 г. - M', 1928. - Bьтп. IV. - C. 131;

Сеpziйнgк B. Haзв. пpauя. - C.45.
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Haпpикiнцi XIХ ст. yкpaiнцiв Ira,цaЛеItoмy Cxoдi бyлo 61,5 тис. oсiб,
якi стaнoвили 5,9Yo нaсеЛeIIIIя крalo'.

HaйдaвнilциM пyIIкToМ yкpaiнськoi кoлонiзaцii е нинiшrнe мiсто
Hiкoльськ-Уссypiйськ. Aктивнo poзпoчaЛoся пеpеселеllllя yкpaiнцЬ y цi
кpai з IIoЧaткoM стoлипiнськoi aгpapнoi пoлiтики. y 1906 p. в Aмypську oб-
лaсть пpибyлo 919 oсiб з Лiвoбeperкнoi Укpaiни, в ПpимopсъкиЙ кpaЙ -
1968 осiб з Чepнiгiвськоi губepнii i з Киiвськoi - 594. У 1907 p. сюди пpи-
бyлo ще 1286 осiб з Лiвoбepeэкэкя. 3нaчнo бiльrше ix з'являсться в Пpи-
мop'i : з лiвoбeperкниx гyбеpнiй - 23567 i пpaвoбеpе}Iсниx - LB 7 20.

Пpoтяroм 1858-1906 pp. кiлькiсть пepeсeлellцiв в Aмypськiй oб-
лaстi стaнoвиЛa пoнaд 49 тиc. oсiб. Haйбiльrпе ix пpиixaлo з Пoлтaвськoi
гyбepнii - мaйэке 14,6 тиc. oсiб, КaтеpиlloслаBськoi, Taвpiйськоi гy-
бернiй i oблaстей .(oнськoi тa Кyбaнськoi. Cюди пpиixaли мешкaнцi тa-
кoхс ltиiBськoi, Хapкiвськoi, Чepнiгiвськoi гyбеpнiй, Boлинськoi oблaстi,
a тaкoнt укpaiнцi Taмбoвськoi, Moгилiвськoi, Зaбaйкaльськoi oблaстeй,
iнrпиx paйонiв Cибipy, Пoвoл}кя, Бeссapaбськoi гyбеpнii тa iн.

Cлiд пiдкpeсJIтITиI' щo yкpaiнцi - пеpеселeнцi з poсiйсьItиx гyбеpнiй
змiнювaли мiсцe пporкивaння вэке пpинaймнi двiнi, IЦyкaЮчи дЛfl себе
кpащoi ,цoлi. oсrroвне Ядpo пepесeлеIrцiв дo Aмypськoi oблaстi в цeй вaс
стaнoBили yкpaiнцi - 40,67o зaгaльнoi кiлькoстi нaселеIIIrя. II]е бiльшly
питolvly вaгy сepet пеpесeЛеIlцiв yкpaiнцi Maли в Пpимopськiй oблaстi.

Bi,цoмий дoслiдник цьoгo l(paю Tиxiн Пoлнеp писaB' щo TуT сеpед Зa-
гaльнoi кiлькoстi пeрeселellцiв 128,1 тис. oсiб пepесeJleнцi з Чepнiгiвськoi,
Itиiвськoi, Пoлтaвськoi' Хapкiвськоi тa Boлинськoi ryбеpнiй стaнoвили
lиaй}rсе 101,6 тис. oсiб, aбo 79,7|o. Якщo в Aмypськiй oблaстi пepeBaхсaЛи
пoлTaBчaIIи - 29'BYo, то в Примopськiй - неpнiгiвнarтуI - 43,2тиc. oc16,
a6o 33,Bvo. Пoлнеp пиIIIe: oCпpaвrкнix мaлopoсiв тyт y}t(е не менцrе 75%.
Itopiннoгo вeликopoсiйсьI(oгo IIaсеЛeIIнЯ' a тaкo}tt poзItoЛьHиItiв Taмбoвсь-
кoi гyбepнii тa ГIoвoлrкя, стapoвipiв Зaбaйкaлля i Cибipy - дy}Iсe мaлo, i
бeз вeликоi пoMилItи lvlo)кнa скaзaTи' щo Пpимopськa oблaсть ЯвЛяe сoбoю
дpyгy Укpaiнy зi знaчноrо дoмirшкою бiлopyсiвo.

Harцi земляки в 3еленомy Клинi taсIIoByютЬ тaкi пoсeленIIя' яIt
\унaЙ, ЗHaIvI'Янкa, Caмapкa, Poкитне, Bеселий Ityт, Itaм'янeць-Пo-
дiльсьIсе, Гoгoлiвське, Чopнoбaiвське' тa бaгaтo iнrшиx. Haдaють цим
пoселеIIняlvI IIaзви тaкi, щo бyли нa yкpaiнськиx зеIvIЛяx.

fliд впливoм aгpapнoi пеpеселeнськoi пoлiтиItи пpoтягoм 1906-
1917 pp. в Aмypськy oбЛaстЬ пpибyлo u1e 64,2 тис. ociб з Укpaiни, aбo
{0,87о всix пepeсеЛelrцiв. 3a цi чaси в Пpимop'я тaкo}tt гIеpeсеЛиЛoся ще
lr()над |02,6 тиc. oсiб- 6I,27o вc\х пepeсeЛelrцiв. Aктивrra пepесeленськa
lltlлi'гикa гIpизвеЛa дo зpoстaннЯ tсiлЬкoстi yкpaiнцiв нa 3еленoмy Клинi

, Бpaк C.И., IСa6gзaн B.M' Численнoсть paссeлeния yкpaинскolo этнoсa
н Х VIII - нaчaлe ХХ стoлетиft / / Coвeтcкaя этногpaфия. -1 9B1. - No 5. - C. 18' 21.

53



з 61,5 тис. oсiб у 1897-1900 pp. дo 42,I тис. oсiб y 1910- 1917 pp.' a ix пи-
тoмa Baгa сepeд мiсцевогo нaселення пiдвищилaся з 5,9 Дo 2I,1Vo. oсoб-
ливo IIIBи,цкиМи тeп4пalvtи зa цeй чaс зpoсTaлa ix кiдькiсть в Aмypськiй
гyбepнii - з 21,1 тис. oсiб дo |47,4 тис. oсiб - тa Пpимopськiй - з 33,3
тис. осiб дo 27 0 ,7 тис. oсiб, a ix чaсткa зa цi poки зpoсJla вiдпoвiднo з |7 ,5Vo
Дo 43,27o i з 19,ЗTo Дo 4B,2Yo. Ha Caxaлiнi зpoстaння кiлькoстi yкpaiнцiв
булo пoвiльнitшим, вiДпoвiднo з2,4тиc. oсiб дo 2,7 тиc' осiб. Biдoмий мос-
кoвський дeмoгpaф B. М. Itaбyзaн пiдкpеслIoe' щo.[aлекий Cxiд бyв oс-
вoений B oсIroBllol\4y yкpaiнськими селянaмиl.

Taким чиIIo}I' зaсeлeнняlvl зeшIель 3еленoгo Клинy poсiйський ypяд
пpoдoв}IсyBaв свoю зaгapбницькy пoлiтикy нa Cxiд, IIpиедIIyючи дo свoix
вoлoдiнь всe нoвi земельrri пpoстopи. ,{ля цьoгo вiн викopистoвуr п4еIII.
кaнцiв свpoпейськoi чaстини Poсii. У реaлiзaцii зaгapбницькиx плaнiв
Poсii знaчнy poлЬ вiдiгpaли yкpaiнцi' Jткиx IIеpeсе IIv/IJIиI 3 piдниx зеIvIeЛь'

Maлинoвий Itлин. .{o ньoгo BxoдиЛи пepедyсiм зeмлi Ityбaнщини'
пеpeBaЖнo цe тepитopiя ItpaснoдapсЬкoгo кpaю. B |924p. бyлo yтвopeнo
Пiвнiчнo-Кaвкaзький кpaй з тepитopiй кoлиrпньoi Ityбaнськoi oбластi,
чaстиII oблaстeй Tеpськoi, Biйськa ,{oнськoгo, a тaкo}lt чaстин кoлиrшнix
гy6еpнiй CтaвpoполЪськoi, Чopнoмopськoi тa Aстpaxaнськoi. Йoго цент-
poм стaв Poстoв-нa.,{oнy,.

3aсвoсння циx зеМeJIь poзIloчaлoсЯ щe 3a uaсiв paнньoi Киiвcькoi
Pyсi. У 965 p. великиЙкиiвcъкий князь Cвятoслaв зpyйнyвaв Хoзapськy
дep}rсaBy' пpoйIшoв кyбaнськими зеIVIляMи' poзбив ясiв (кoлиIшнix aлaнiв,
oсетинiв) i кaсoгiв (неpкeсiв), вIIJIIочивIIIи ixнi землi дo скЛaдy Киiвськоi
дер}fiaви.3 yтвopeнняM Еa циx зeryIлЯx TьмyтapaкaнсЬItoгo князiвствa дo
Hьoгo Bеликий кIrязЬ Boлoдимиp lloслaв кIlя}Itити сBoгo сиHa Mстислaвa.
B нaстyпнi чaси тaм кня}tсили Haщaдки киiвськиx князiв, 3oлoтoi opди,
oсмaнськoi iмпepii.

У xvII ст. нa Ityбaнi з'являtотьсJI Iraщaдки Cвятoслaвa - зaпopoзькi
кoзaки. Boни нa легкиx IIIвидкиx чaйкaх larтJIт/IBaЛуI з днiпpoвськиx лиманiв
y Чоpне Mope' дo пiвoстpoвa Taмaнь, нaвiть дo eгиптy. У циx пoхoдaх бaгa-
тo кoзaкiв гиI{yлo. Iз вaгoстpеII}IJlM сToсyнкiв мiэк двoмa iмпеpiями -
Pociйськoю тa oттoмaнеькoro - y ХVIII ст. aктивiзyстЬся eкспaнсiя пеptпoi
нa кy6aнськi землi. Миpна кoнвeнцiя мirк згaдaними iмпepiями y 1783p.
визнaлa lсoрдoнoМ мirк ними pivкy Кy6arrь. У xvIII ст. Кyбaнськvf,t кpaft
BBaяtaBсЯ чaсти}loю зeМeлЬ 3aпopoзькоi Ciчi - дo piuoк eя i Кyбaнь. Caмe
слaвнi кoзaцькi прaпopи Maлинoвoгo ltoлЬopy дaли lratвy цим землям3.

oстaтoчнe зpyйнyвaння 3aпopoзькoi Ciчi стaлo Tpaгeдieю yкpaiн-

' Бpук C.И,, It,a6gзaн B.M. Числeннoсть и paссeлelrие yкpaивсItoгo этнoсa
в ХYIII _ нaчaлe ХХ стoлeтий / / Coвeтcкaя этнoгpaфия. - 1981. _ Nq 5. - c. 22' 23'

, 3acmaвнutl Ф..(. Гeoгpaфiя Укpaiни. _ Львiв, l994. _ с. 219.
} Бiлuil' !,,МaлинoвvtЙ' Клин. _ к.' 1994. _ с.5_10.
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сьItoгo IсoзaцTBa. 3 мaпи Укpaiни tIlиI( oсTaHIIiй клaптик yкpaiнськиx зе-
Mель' IIa якoМy збеpiгaлися pеIIIтки peспyблiкaнськoi демoкpaтii. Po-
ciilcькиЙ ypЯд зIrеxтyвaB BеличезItишr BнескoM зaIlopofitцiв y зaxист Pо-
сii вiд тypецьIсo-тaTapських нaбiгiв, y зaвoювallня Пpинopнoмop'я, пpи-
бaлтiйськиx 3емeлЬ Toщo.

.[eсятки тисяч вiльнoгo хлiбopoбськoгo IIaсeлeIIнЯ' яItе oсeлилoсfi Ha
зelvlлЯx Biйськa 3anopoзького, змyшeнi 6улизaлитлaти мiсця свoгo I\,IеIII.
кaнIIя. Aле цapськиitуpядне зaлиIuиB зaпoporкцiв без свoеi <лaски>. Biн
aIсTиBIlo зaлyчaв кoзaкiв-зaпopoэtсцiв дo вiitнии з Typeнuинoro. У 1781 p.
з сiчoвиx стpiльцiв бyлo сфоpмoвaнo 2 IIoлки нa чoлi з Aнтoнoм Гoлoвa-
тим i Cидopом Бiлим, якi взяли aкTивHy yчaстЬ y вiйнi Pосii з Typeнни-
нoю в 1787-1792 pp., внaслiдoк якoi Itpим булo oстaтoчЕIo пpисдIlaнo дo
Poсiйськoi iмпеpii.

3eмлi, щo ix кoзaки yTpиluyвaли мiэк Бyгoм i.[lriстpoм, цapський ypяд
пiсля 1791 p. IIoчaB пepедaвaти poсiйським пoмiщикaм. 3a тaкиx yмoв
вiйськoвий сyддя Aнтoн Гoлoвaтий iде дo Петepбypгa з пpoxairням HaДaTv|
мor*сливiсть кoзaкaм зailпятуl rrенaсeлeнi землi Ity6aнi, якi бyли звiльнeнi
вiд нoгaйцiв внaслiдoк iх знищeння Cyвopoвим тa втeчi нa землi Typеuни-
ни. Кoзaки rrpoтягol\{ L,I92-|793 pp. y кiлькoстi 14 тис. oсiб пepесeлIllIvIcfl
нa пpaвий беpeг Кyбaнi й Taмaнеькoгo пiвoстpoвa. Tам Boни зaснyвaЛи
м' Itaтеpинoдap. Beсь пoтiк пеpeсeленцiв дopiвнювaв 25 тиc' oсiб. Пiзнirшe
сюди пepесeл яJIИcЯ, сeляни Пoлтaвщиrrи, Чepвiгiвщу|ЁIИ Ta Хapкiвщини.

Tyт збepiгaвся yстpiй Ciнi у фopмi кypeнiв ЧopномopсьItoгo IсoзaцT-
вa. Aле BEte в |794 p' ви6opниЙ yстpiй зaпoporкцiв бyлo скaсoвaнo
poсiйським ypядoМ. 3 тогo чaсy нe скликaЛися зaпоpoзькi вiйськoвi
paди' пpизHaчaЛися нaкaзнi oтaпtaни Чopномopськoгo вiйськa, a кypeнi
пеpейменyвaли IIa стaницi.

Haпpикiнцi xvIII сT. нa зelvlЛях Пiвнiчнoгo Itaвкaзy B}fie oселилися
38,5 тис. yкpaiнцiв, з ЯItиx y Ityбaнськiй oблaстi - 32,6 тис. oсiб i Cтaв-
poпoльськiй - 5,9 тис. ociб,3,3vo. y l795 p. yкpaiнцiв y Чopномopеькolшy
вiйськy нaлiнyвaлocя 97 ,7|o, y .{oнськoму - 4|vo.

У xlx ст. бyлo IIpoBедeIro дeкiлькa пepeселеIrЬ з yкpaiнськиx
гyбеpнiй нa ltyбaнь. Aле oднoнaснo тyT пpoвoдилaся i pyсифiкaтopськa
пoлiтикa. У 1860 p. З чoplroшIopськoгo i чaсткoво 3 дollськoгo лiнiйнoгo кo-
BaцтBa сфopмyвaлoся Кyбaнськe вiйськot.

Пepесeленцi, утвopIоlони селa' стaницi, бpaли Haзви тиx мiсцeвoс-
тей, з якиx вoни пpиixaли. Tyт 3,яв.у|JIуtcя. стaницi Львiвськa, Пoлтaвсь-
кa' ItpиIvIськa, Кaнiвськa тa iн. Укpairrцi збеpiгaли свoю нaцioнaЛьrry
свiдoмiсть, мoвy, пoбyт тa звичai. oчeвидeць нa пoчaTкy ХХ ст. тaк oIIи-
сyс свoi вpaэrсeннЯ:

' CеpziЙugк B. Haзв. пpaця. _ C. 56-63; Иcтopvrя сссP. - 1965. _ N9 1. -
C,33; Bевipнiй ltиiв. _ 1992. -30 лип.; Укpaiнськe cлoвo. _ 1994. - 7 квiт. - с. 15.
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uКyбaнщинa - пеpeBaэкнo yкpaiнcькиit' кpaй. Бiльrшa чaстиIIa кo.
зaкiв iIплa iз 3aпopirкэкя, i тiльки зa Кyбaнню пoчиIIaеться мirпaнинa
piзниx eтнoсiB, бo тaм пpиписalro дo вiйськa кiлькa тисяч сeляЦ' дolrсь-
Iсиx тa a3oвсьIсиx lсoralсiв i микoлaiвськиx. КyбaнсЬкi кoзaки, кoлиlшнi
зaпopoхсцi, i дo цьoгo чaсy 3вyтЬся чopнoмoрцями, вiдpiзllяIoчИсЬ нaвiть
нaймeнням вiд кoзaкiв _ пepесeленцiв з,Цoнщини тa Moскoвщипи. Bo-
ни нe зaбyли piднoi мoви, пiсeнЬ' звичaiв' тiльки oдяг нyхсий тa чеpез
вiйськoву слyэкбу бaгaтo ,цечoгo чy}Itoгo нaвчиЛися. Ha пpaвoмy бepeзi
Кyбaнi, aэfl 'цo JIaби, a сaIvIе B КaтepинoслaBсьIсoMy' eйськoмy й пoчaсти
Кaвкaзькoму вiддiлax пo всix стaницяx лyнar yкpaiнськa Moвa' пaнyють
yкpаiнськi звичai' нaвiть yкpaiнськe вбpaння...

Пo вiддiлax Кaвкaзькoмy, БaлкaruиI{ськol\[y' Лaбинськoмy й пoнaс-
ти MaйкoпсьItoмy }ttивyтЬ кoзaки-лiнiйцi. Цe кpaй зaмoскoвщeний, бo
тaм спiвaroтЬсЯ Moскoвськi пiснi, B}киBarтьсЯ MoскoвсЬкa MoBa' oдЯг Ha
кoзaчкax МoсItoвсЬкиЙ, тiльки чoлoвiки I{oсЯтЬ тoй Eсe oселeдець й тy rк
чepl(eсI(у' щo й.ropнoмopцi. oтrке, Йлoциx вiд,цiлax бaгaтo yкpaiнцiв нy-
}tсopoдHих' щo ix бaгaтo B ltoжнoпly сeлi, в кorкнiй стaницi. Пpaвдa, нyrкa
MoсItoвсЬкa цIкoЛa i сoлдaтськi мylптpи paзoyl з фaбpикaми i зaвoдaми
Iсaлiчaть мoвy кyбaнсЬкoгo yкpaiнця, .цo,цaloть to йoгo звичaiв бaгaтo.ry-
rкoгo, нepiднoгo...>>'

oсoбливo мaсoвi IIеpесeЛeнIrя вiдбyлися в дpyгiй пoлoвинi ХIХ ст.,
пiсля зaкoнy вiд 29 квiтня 1868 p., зa яIсиM нa тepитopii кoзaцькиx вiйськ
булo нaдaне llpaвo ceЛI/ITуrcЯ i нaбyвaти влaснiсть, tIе питaючи дoзвoлy нi
y вiйськoвoгo кepiBlrицтвa, нi y стaниннoi грoшIaди.

Haсeлення Кyбaнськoi oблaстi з 1862 p. ,цo пеpеписy нaселеIlнЯ
1B97 p. збiльrпилoся з 392 TИc' to 1923,4 тис. oсiб, з oстarrнix нa вiйськoвiй
теpитopii MeIIIкaлo 1.4B9 тис. oсiб. Зa пepIIIиМ зaгaльI{opoсiйським пеpe.
писoIш llaсeЛeнЕя в Кyбaнськiй oблaстi yкpaiнцiв зa piднoIо мoвoю бyлo
859,1 тис. oci6 (44,7Yo), poсiян -732,3 тис. oсiб (3B%). Cepел укpaiнцiв пe-
peBaхсaЛи кoЛиIIIнi мeruкaнцi тpьox гyбepнiй Лiвoбepеrкнoi Укpaiни -
мaйrке 249 тис. oсiб; з Пiвдeннoi Укpaiни бyлo 106,6 тис. oсiб, Пpaвoбе-
peэкнoi Укpaiни - 2I,7 тис. oсiб. Haйбiльlце пеpесеЛеIrцiв емiгpyвaлo з
Хapкiвськoi гyбepнii - 114,6 тис. oсiб' з Пoлтaвськoi - 66 тис. oсiб, Кa-
теpи}IoсЛaBсЬкoi - 44,6 тиc. oсiб. Bсьoгo сеpед Haселення Кyбaнcькoi oб-
лaстi - 835,5 тис. oсiб - пеpеселенцiв з 9 губepнiй Укpaiни бyлo
377 ,3тиc. oci6 (45,|Yo), a з 41 тyбepнii Poсiйськoi iмпеpii - мaйrке 355 тис.
oct6 (42,5Yo). oскiльки не Mo?кнa Не зBarttaTи нa те' щo пiвдeннi пoвiти
Кypськoi, Bopoнeзькоi гyбеpнiй тa зaxiднi orсpyги.Цoнськoi oблaстi мaли
знaчrry кiлькiсть yкpaiнськoгo нaселеIl}tя' TaIс сaп4o яIt Tеpськa oблaсть,
Cтaвpoпoльськa тa Aстрaxaнськa гyбepнii, Якi Tеrrt бpaли aктиBlly

, Cеpziйнук, B. Haзвaнa гIpaця. _ C. 56-57; Coвeтскaя этнoгpaфия. _ 19B1. _
Ne5. - C.2S-34.
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yчaсть y зaселеннi Itубaнськoi oблaстi, тo чaсTкa yкpaiнцiв 3a гIoxoд-
,fieHняM Мoглa пepeBищyвaти 45,I|o|.

У 1897-1900 pp. yкpaiнцiв нa Пiвнiчнoмy Кaвкaзi yrке 1270 тис.
осiб, в тoмy uислi в Кyбaнськiй гyбеpнii - 908,8 тис. oсiб (4l ,Ivo), Cтaв_
poпoльськiй - 319,B тис. осiб (36,6vo) тa в TеpськiЙ - 42 тис. oсiб (4,57a).

У пepIui дeсятиpiччя ХХ ст. пpoдoв}IсyвaЛa зpoсTaти зaгaльHa кiль-
кiсть yкpaiнцiв нa ГIiвнi.rнoмy Itaвкaзi. B 1910-1917 pp. тyт бyлo 1958,9
тис. oсiб (y Кyбaнськiй ryбepнii - 1429 тис. oсiб, Cтaвpoпoльськiй -
479,9 тиc. oсiб i Tepськiй - 50 тис. oсiб). He вiдбyлося пpиIIципoBиx змiн
i в iх питoмiй вaзi сеpед мiсцеBoгo IIaселення. Taк, в кpai yкpaiнцiв бyло
32,57o, в l(yбaнськiй губepнii - 47,Зvo, Cтaвpoпoльськiй - 37,4Yo,
в Tepськiй - 3,6Yo''

Iстopiя oсвorння зеMель Клинiв - oднa iз сyмниx стopiнок зaгapб-
ницькоi пoлiтики Poсiйськoi iмпеpii. Boнa свiдчитЬ пpo в,rтopисTaIIня
yкpaiнськогo еTHoсy для peaлiзaцii зaгapбницьItиx плaнiв'

$ 3. Укpaiнцi нa iнrших зeмляx Poсi.l

Чим бiльlде тepитopiй пiдкopялa Poсiйськa iмпepiя, тим гoстpiпrе
пepед IlеIо пoсTaBaЛo IIитaннЯ пpo ЛюдсЬкi pесypси. У Poсii IIe Bистaчa-
Лo лIoдeй дЛЯ oсвoel{ня i yтpимaння пiд сBorlo влa,цoЮ величeзниx тepи-
тopiй. I.{e стaлo гoJIoBIIoЮ ITpичиIIoю пересeленIrя пiдкopениx нeю нa-
poдiв нa зaвoйoвaнi зeмлi.

Toмy по всiй теpитopii Poсiйськoi iмпеpii poзсeляЛися. II|otуlpiзниx
eтнoсiв. 3нaчне мiсце в цiй пoлiтицi пoсiдaли yкpaiнцi - tpyгий зa
кiлькiстro нapoд iмпеpii.

Taк, yэrсе Ira пoчaTкy xvIII ст. y l-{ентpaлЬHo-зеп4леpoбськoмy paйo-
нi евpoпeйськoi чaстиrrи Poсii (тaбл.4) iх бyлo 262,2ттлc. oсiб, Бiлopyсi тa
Литвi - 181 тис. oсiб, I{apствi Пoльськoмy - 105 тис. oсiб. Укpaiнцiв
пpaкTичHo нe бyлo в l]eнтpaльнo-ПpoмислoBoмy' Пiвнiтнoмy, oзеpнoмy
paйoнax, Hиrкньoмy Пoвoлэкi, peгioнaх Кaзaxстaнy й Cepeдньoi Aзii,
Cибipy i '[aлекoгo Cxoдy Ta ltaBкaзy.

3a нaстyпнi мaйэке B0 poкiв зpoслa зaгaЛЬHa кiлькiсть yкpaiнцiв нa
зeшrЛЯx Poсii. PoзшrИpIlлIacЯ' i гeогpaфiя ix poзтarпyBaннЯ. Hовими pe-
гioнaми для yкpaiнцiв y 1795 p. стaли: Hиrкнс Пoвoлrкя - 70,8 тис. oсiб,
Пiвденrrе Пpиypaлля - 2,B тиc. oсiб, ГIiвнiuний Itaвкaз - 3B,5 тис. oсiб,
нaйшIBидцIe tpoсTaлa кiлькiсть yкpaiнцiв y l.{ентpaльнo-3емлepoбськo-
мy paйoнi - дo 698,3 тис..oсiб, aбo мaйэкe в 2,7 paзa збiльiпилaся Boнa

, Ilеmpенкo Е. {. Пepeсeленський pyx з Укpaiни нa Ityбaнь (Дpyгa пoлoвинa
xlx * пoчaтo]t ХХ ст.)/Iнститyт iстopii Укpaiни. - It.' 1997. - с. 10' 15_17'

, Coвeтскaя этнoгpaфия. _ 1981. - N9 5. - с. 29-34.
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в Бiлopyсi тa Литвi - дo 224,7 тис. oсiб (4,47a),I]apствi Пoльському - до
Iб2,2 тvrc. oc\6 (5,2Yo).

Пpoцeс зpoсTal{ня зaтaльнoi кiлькостi yкpaiнцiв пpoдoB}fiyвaвсfl'
рoзIIIиpювaлaся гeoгpaфiя ix рoзсеJIеIII{JI i нaдaлi. Taк, зa l]epегlисoм
1B5B p. IIoBиlvI paйoнoм poзсеJIeнIIя yкрaiнцiв стaв 3axiдниЙ Cи6ip -
1тис. oсiб. Зaгapбaння i пiдкopeння ГIiвнiчнoгo Кaвкaзy зylvloBиЛo бypх-
лиBе зpoстaння кiлькoстi yкpaiнцiв y цЬolvly peгioнi - дo 40B тис. oсiб
(y 10'6 paзa). Tpивaлo зpoсTaнIl.fl зaгaльнoi iх кiлькoстi в I]eнтpaльнo-
Зeмлepoбськoмy paйонi дo 1169,2 тис. oсiб, нa Hижньoмy Пoвoлrкi -
200,5 тис. ociб, y Бiлopyсi тa Литвi - 27B'5 тис. oсiб, y Пiвдeннoмy Пpи-
ypaллi - 20,5 тис. oсiб. Зpостaння кiлькoстi yкpaiнцiв y циx peгioнax
впЛивaлo нa пaдiння чaстки ix нa свoix етнiчниx зеI\,IлJтx.

Teндeнцiя дo змiни кiлькостi yкpaiнцiв тa ix pозселеlIHЯ в MеEtax
iмпеpii нaбyлa дaльIIIoгo poзвитIсy в oстaннi 40 poкiв XIХ ст.

Ha 1897 - 1900 pp. зaгaльIla кiлькiсть yкpaiнцiв y Мe}I(ax Pосiйськoi
iмпеpii зpoсла дo 22 3B0 тис. oсiб, з flкиx нa ii свpoпeйськy нaстиIry IIpипa-
дaлo 20 749,6 rиc. oсi6 (92,,lfo), a нa iнrдi peгioни - 1630,4 тис' oсiб (7,\Va).
3пaчнo poзIIIиpилaся гeoгpaфiЯ poзселeння yкpaiнцiв y pегioнax Poсii.
Hoвуrмиpегioнaми poзселellня для yкpaiнцiв стaли: I]ентpaльнo-Пpoмис-
лoвиflt paйoн - 9,B тис. oсiб, ГIiвнiнниft. - 0] тис. осi6, oзepний - 7 ,5 ттлc.
oсiб, Пiвнiннe Пpиypaлля - 2 тис. oсiб, Пpибaлтикa - |,2тиc.oсiб, Itaзax-
стaн i Cepeдня Aзiя - 101,6 тис. oсiб (у тoмy числi в Кaзaxстaнi - 93,4 тис.
oсiб), 3aкaвкa3зя - 34,2тиc. oci6, Cxiдниf,rCибip *25,3 тис. oсiб, .Цaлекий
Cxiд _ 61,5 тис. oсiб. Taкoэtс тpивaJlo зpoсTallня кiлькoстi ix y l]eнтpaль-
нo-Землеpoбськомy paйонi до 1456,6 тис. oсiб (||,4Vo), Hиrкньoму По-
волэкi - дo 401,7 тис. oсiб, ГIiвдeннoмy ГIpиypaллi - 46,5 тис. oсiб, Пpи-
бaлтицi _ I,2 тvre. oсiб, Cибipу i .[aлeкoмy Cxодi - 223'9 тиc. oсiб (y томy
числi в 3аxiднoмy Cибipy 137,1 тис. oсiб), нa ltaвкaзi - i305,5 тис. oсiб (з
ниx IIa Пiвнiннoмy Кaвкaзi - |270,6 тис. oсiб).

3poстaння кiлькoстi yкpaiнцiв IIa teМЛ'Еx Poсiйськoi iмпepii пpo,цo.
BfiсyBaЛoся i нa пoнаткy ХХ ст.

y 1910-19i7 pp. yкpaiнцiв сTaлo B l]еrrтpaльнo-Пpомислoвoмy
pегioнi 13,B тис. oсiб, I{eнтpaльнo-3eмлepoбеькoмy - 19?4,6 тиc' oсiб,
Пiвнiвнoмy - 0,2 тис. oсiб, oзepнoмy - 2,9 тис. oсiб, Cepедньoмy Пo-
вoлrтсi - 12,B тис. oсiб' Hиrкньoмy Пoвoлэtti - б45j тис. осiб, ГIiвнiннoмy
Пpиypaллi - 6,9 тис. осiб, Пiвдeннoмy Пpиypaллi - 6 тис. oсiб, Бiлоpусi
тa Литвi - 169,8 тис. oсiб, ГIpибaлтицi - 1,5 тис. oсiб, Кaзaxстaнi тa Cе.
peднiй Aзii _ B01,5 тис. oсiб (в тoмy vислi y Кaзaxстaвi - 7B9,5 тис' осiб),
Cибipy i .{aлекoмy Cxoдi - 899,3 тис. oсiб (y тoмy vислi y Зaxiднoмy
Cибipy - 375,9 тис. oсiб, Cxiдномy Cибipy - 96,4 тис. oсi6, нa .{aлeкoмy
Cxoдi - 427 rиc' oсiб), нa Itaвкaзi - 20l4,B тис. oсiб (y тoмy числi нa
Пiвнiннoмy Itaвкaзi - 1958,9 тис. oсiб i в 3акaвкaззi - 55,9 тис. oсiб).

Пoвoлэrся. Ha зeмляx Пoволrкя yкpaiнцi З'яBуtJtуtcь y ХVI ст.
B 156? p. нa пilopдoвськiй зeмлi y сeлi Килдесвo нa piнцi Кypименцi знa-
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ЧуIJtiуlcfl Iвarrrкo Гpix, Iвaнкo Хвiст тa iп. Maсoвe зaселeIIItJt Hиrкньoгo Пo-
вoл}Itя гIoчaлoся в пeprпiй.rвepтi ХVIII ст.' кoЛи на l.{apицинськy oбopoн-
нy лiнirо згiднo З yкaзOM lvloсItoBсьItoгo ypядy I]oсеЛяIoть не лиIIIe poсiй-
ськиx' a й yкpaiнськиx сeлЯн. Boни зaснoвyloTЬ сeлo Кpaсний Яp, xyтo-
pи Пeтpyнiв, Кoстapoв тa iп. У 1719 р. TуT MеII]кaЛo ЛиIIIe 700 yкpaiнцiв,
якi стaнoвиJIи BсЬoIo 0,17о нaселeння Cеpедньoгo ГIoвoлrкя, a в Hихсньo-
мy Пoволrкi ix пpaктиvнo не бyлo.

Дpyгa xBиЛЯ зaсeлellнЯ циx 3eп4еJIь пoЧaJlaся з oсBorHIIя Caмapськo-
гo кpaЮ. 3a нaкaзoм цapицi Aнни Ioaнiвни мiэк I{apицинoм i Кaмиrцинoм
булo пoсeлeно 6лизькo тисячi селяIl-yкpaiнцiв, a тaкo}l( дoнсЬIсих кo.
зaкiB' якиx вiднесли дo BoлзЬItoгo lсoзaцЬItoгo вiйськa. oднa з HoBиx стa-
Ilиць tBaJIaся Бaлaклaiвськoro. Кoли бyло видal{o цapський yкaз пpo
poзpобкy сoля}Ioгo oзеpa Ельтoн' сaМе yкpaiнцi в'яв.ItJutcЯ' тyт. У веpеснi
|747 p. чyМaк Iвaн Oсипoвиv iз тoвapиIIIaMи IIoсTaчиЛи гIepшy сiль y Ca-
paToв. У 3aвoлrкi з'яBЛяються пеprшi сло6oди: Пoкpoвськa (м. Енгeльс),
Mиколaiвкa' пpoти Кaмиrцинa (м. Mикoлaiвськ), тa iн. У 1797 p. дo BиBе-
зеHtIя сoлi з o.Eльтoн бyлo пpикpiплeнo 17 yкpaiнськиx слoбi.ц. У 30-x
poкax ХIХ ст. нa пiвдень вiд Capaтoвa бЛизЬкo 70 нaсeлeниx пунктiв бy-
лo зaсIIoвaIIo yкpaiнцями. B 1B5B p. кiлькiсть yкpaiнцiв y Cepeдньoмy
floвoлэкi зpoстar дo 6,9 тис. oсiб, у томy.rислi в ГIeнзeнськiй гу6epнii -
I,7 тиc' oсi6 тa Cимбipськiй - 5,2 тиc. oсiб. II{e IIIвидIIIиIVIи тeшIIIaMи зaсе.
ЛяrтЬся Hиrкrrе Пoвoлrкя. Tyт yrтсe в 1795 p. yкpaiнцiв бyлo 70,B тис. oсiб
(5,3/o нaселення), a в 1B5B p. ix ylке 200,5 тис. ociб (y Capaтoвськiй i Ca-
мapськiй гydepнiяx - |77 тис. oсiб тa Aстpaxaнськiй - 23,5 тис. oсiб).
Пpoтягом IIaсTyпHoгo пеpioдy, aж дo pевoлюцii 1917 p., спoстepiгaloтЬся
дoсиTЬ пoвiлЬtlе зpoсTaн}lfl кiлькoстi yкpaiнцiв y Cepедньoмy Пo*
вoлrкi - 12, B тис. oсiб i rшвидкi тeivlllи зpoсTaння y Hихtньoмy ГIoвoлэкi.
Taк, y 1910 * 1917 рp. y Hиrrсньoмy ГIовoлэкi вrrсe 545,7 тис. oсiб, Capa-
тoвськiй гyбepнii - 191,7 тис' осiб, Caмapськiй - 163,8 тис. oсiб i Aстpa-
xalrсЬкiй _ 166,4 Tис' oсi61.

Cибip. ГIpoдoвэкyючи сгIpяIvloвaнy нa Cхi,ц експaнсioнiстськy пoлiти-
кy lvloскoBськиx цapiв, якi в ХVI ст. зaxoпиЛи lta3aнсЬIсe хaнстBo'
в ХVII iт. МoскoвсЬкe цapстBo Зaxoплю€ нeoбмeэкeнi пpoсTopи Cибipy,
якi знaчнoю мipoto були незaсeлeнi aбо Maлo зaсеЛeнi aвтoxToнниМи Ha-
poдaми. oскiльки для зtiйснeння цiei пoлiтики y Москви IIе BистaчaJIo
людсЬltиx pесypсiв сеpед вe}иItopoсiв' вoнa дЛя цЬoгo Bикopистoвyс i
пpeдстaвIrикiв paнiпrе заBoйoBaних нapoдiв. Уэкe в ХVII ст. гloчинaсTься
aкTиBнe oсBoсIt}Iя циx зeMеЛЬ, B .fllсoмy B3яли yчaсTЬ i yкpaiнцi.

У 1642 р. 1BB yкpaiнцiв iз сiм'ями з Чyгуевa, Itypськa i Bopoнerrta,

, Cеpziiluук B. Haзв. пpaця. - с. 63_65. 3емлi Пoвoлэкя пoдiляються вa Ce-
peднe Пoвoлпtя' дo якoгo вxoдили губeprrii: flензенськa, Cимбipеькa тa ltaзанськa, i
Hиrкrrе ГIoвoлэкя: Capaтoвськa, Caмapськa тa Aстpaxaнськa.
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щo бyЛи пoсеЛelri нa слy}кбy i <нa пarпню)' .aПoчaTкУBaJIИмiстa пoниз-
зя - Cвiяэкcький, Кypмиtп, Ядpинськ тa iн. A Дaлi -_ нa вeликy piнку
4"'y, дo пеpIIIoгo ЯкyтсЬкoгo вorBoди стoлЬIlиI{a П. П. Гoлoвrнa' яIto*y
бyлo вкaзaнo всix неpкaсiв влarштyвaти B (пalДеннi> селяни.

Укpaiнськi кo.aки булив пoxoдax Baсиля Пoяpкoвa в 1643 р. i Cе-
мeнa.{erкнсвa в 1648 p. У 1671 p. вoни B}Iсe ЗaсеЛJIIoтЬ (сTpaнЬI oxoтскiя i
неp.rинскiяo. Ha,цaлi пoлiтичниx в'язнiв з Укpaiни 

""",й 
Bлaдимиpсь-

ItиM тpaктoм. I]e бyлa кoзaцьIсa стapIIIинa' тoбЪo iнтелiгенцiя.
3a pезyльтaтaми Х pевiзii 1B5ti p., в Toмськiй гyбepнii 

"*u 
o"u,',"-

ся пеplДa тисячa yкpaiнцiв, якi стaнoвиJIуI JIуIтД} 0,17o1i нaселеIlI{я' a нa
,e*Ляx Cxiднoгo Cи6ipу ix пpaктиннo не бyлo. Дpyгa пoлoвинa ХIХ ст.
x.apal{Tepи3yеться IЦBу|цKуI\Д зpoстaннЯшI у Cибipу кiлькoстi пoсeленцiв з
У^кpaiни. Haпpикiнцi ХIХ ст. Ъ 3axiднoмy cивi|у ix yrкe нa,ivyвaлoся
L37 ,I тиc. oсiб (y Toбoльськiй гyбеpнii - 3i,B тис. Ьсiб iЪ ToмськiЙ - 99,3
тис. осiб), a ix питoмa Bara сepед IIaселенIlя зрoсTar Дo 3,9va. У Cxiднoйy
Cибipy ix - 25,3 тис. oсiб (в Ipкyтськiй ryбеpнii -. 3,9 тис. oсiб i
в нiсейськiЙ - 2I,4 тис. oсiб), 1,9% Ьaселення,.

Зa стaнoм нa сiчень 1915 p. в БapнayльсьItoмy пoвiтi yкpaiнцiв бyлo
I,oнaд 50 тис. осiб. B eнiсeйськiй ryбеpнii пpо}IсивaЛo в 1917 $. zt,+,,". i",
Ipкутськiй - пo}Iaд 4 тис. oсiб, 5aбiйкaльськiй oблaстi -. пoнaд 5 тис.
oсiб (з ,,I4x У Читинськoмy пoвiтi - 3,7 тиc. oсiб), в Якyтii - кiлькaсoт
oсiб..Укpaiнцi пepенoсиJ|т4 I'a цi мiсця пolпaнy'aння святиx Укpaiни,
збеpiгaли свoi звичai' Moвy. 3гaдyeться пepеселеIrець iз Киiвськoi гy-
бepнii Caxнo' який rтa пoчaткy ХХ ст. кyльтйвyвaв в Ipкyтськiй тydepйii
чoтиpи сopTи озимoi пцrеницi'

Зa пеpеписaми 1910 - |9|7 pp. кiлькiсть yкpaiнцiв y Cибipy, зpoс-
Taе дo 472,З тиc. oсiб, y томy числi в 3аxiднoмy - 375,9 Ь,е. oсiо (rTo-
бoльськiй гyбеpнii - 67,8 тис. oсiб i y Toмськiй - 30B,1 тис. oсiб), чaсTIсa
rx сеpед IIaсеЛeIIнЯ .poстar to 5,7%, a в Cxiднoмy Cибipy yкpaiнцiв стa_
лo 96,4 т.чс. oсlp (Ipкyтськa гyбеpнiя - 31,4 

'йс. 
oсiо 

"i "снiсeиськa 
-

65 тис. oci6,4,6vo сеpe,ц Нaсeлeння).
У зв'язкy зi rшвидrпими теMпaMи зpoстaнHя кiлькoстi yкpaiнцiв нa

3еМл"'lх Cxi.цнoгo Cибipy^ix-тaсткa пopiвняIIo 3 кiнцем ХIХ Ът. зpoстar з1',9 дo 4,6/o, a 3axiднoгo Cибipy - з 4,i to 5,77o.
Ч*тo9"l мaтepiaли..свi.цчaть пpo те' щo пoсTyпoвo' з poзвиткoм eк-

спaнсii Poсiйськoi iмпеpii з Mетoю зЬгapOaнfiя i пiдкopeння 
""*u,,o 

iнrпиx
нapoдiв, зpoсTa€ кiлькiсть i питoмa вaгЬ yкpaiнцiв, якi пеpесeляIоTЬся зaмеrкi piдниx зeпIeль.

Taк, якщo в 17i9 p. IIа теpитopiяx, пiдкopeниx Poсieю, бyлo

' Coветскaя этнoгpaфия. _ 1981. - Ns 5. _ c. 24., Cибip пoдiляeтЬся нa З-axiдний Cибip, дo якoгo вxoдилИ гyбеpнii Toбoльcькa тaToмськa, i Cxiдний Cибip - Ipкyтськa тa ёнiсeйськa гyбepнii.
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4449'B тис. yкpaiнцiв, з якиx нa piдниx 3еп4Ляx' тoбтo y Лiвoбepеrкнiй тa
Пpaвoбeperкнiй Укpaiнi i Hoвopoсii, мeIIIкaЛи 3900,9 тис. oсiб, aбo 87,67o
iх зaгaльнoi кiлькoстi, i лиrпe 54B,9 тис. oсiб - Зa МeE(aMи piдних зеMелЬ'
тo нaпpикiнцi ХVIII ст. yкpaiнцiв бyлo 8163,7 тис. oсiб, aбo 85,4|o ix зa-
гальнoi кiлькoстi, a кiлькiсть (зaltop.цoнникiв> зpoстaе дo 11B7,B тис. осiб.

I]eй пpoцес тpиBaB i пpoтягoм lraстyпIloгo стopi.rня. Haпpикiнцi
ХIX ст. зaгaлЬIla кiлькiсть yкpaiнцiв в iмпеpii зpoслa до 22380,6 тис. oсiб,
3LтИx?1xт4IIИ нa piдниx зeМляx 1B105,1 тис. oсiб- B0,9Yo, a зa ix Mе}lсaI\4и -
4275,5 тис. oсiб.

I{ей пpoцес нaбyв дaЛьIIIoгo poзвитItу i в пеprшi дeсятиpiння ХХ ст.
У 1910 - 19i7 pp. y Poсii yкpaiнцiв бyлo 31022,9 тис. oсiб, з ниx нa piдниx
зeryIляx - 24|09,4 тис. oсiб (77 ,7Yo), a зa ix Mе,IсaМи - 6913,5 тис. oсiб.

Taким чиIIoM' Пpoтягoм xvIII - гIoчаTIty ХХ ст. спoстеpiгaсться
iнтенсивнe пеpесеЛeння yкpaiнцiв з ixнix спoкoнвiчниx зеMeЛь пo всiй
теpитopii Poсiйськoi iмпеpii, IIpичoIvIy нiткo пpoстeжyrться тeнденцiя не
JIишIe дo зpoстarrня зaгaльнoi кiлькoстi пеpeсeленцiв, a й дo пepepoз-
пoдiлy yкpaiнцiв y вiднoснoмy oбнислeннi нe нa кopисть ix меrпкaнь нa
спoкoнвiчних зеMЛЯx.

$ 4. УкpaIнцi пiд вЛatoю Aвстpo-Угоpськo1 iмпepil

Teнденцii щoдo yкpaiнсЬ}toгo HaсеЛеIIIIя в MеE(ax Poсiйськоi iмпеpii
в цiлoмy влaстивi й yкpaiнськиM зeп,IляM' якi бyли пiд влaдoю Aвстpo-
Угopщини. У 1719 p. нa пiдкopeнiй нeю теpитopii MеIIIкaлИ 1290 тис' yк-
paiнцiв. Пеpeвarкнa ix бiдьIпiсть пеpебyвaлa y Cxiднiй Гaличинi -
10B1тис. ociб,B3,Bo/o. У Зaxiднiй Гaличинi ix бyлo 47 тис.ociб,3,6|o,на Бy-
кoвинi -27 тис.oci6,2,||o, i 3aкapпaттi - 135 тис. oсiб, 10,5% (тaбл. 6).

Haпpикiнцi ХVIII ст. ix зaгaльнa кiлькiсть зpoсЛa дo 2276,4 тие,
oсiб (нa 7З,7|o), y Cxiднiй Гaличинi - 1677,9 тис. oсiб, y Зaxiднiй Taлц-
чинi - 72,6 тиc. oсiб, нa Бyкoвинi - 123,8 тис. oсiб, нa Зaкapпaттi -
402'I тиc. ociб' Haйбiльrшa кiлькiсть yкpaiнцiв i дaлi бyлa в Cxiдuiй Гa-
личинi. Aлe ix IтиToMa Baгa зMеI{цIилaсь' a нa Бyкoвинi й oсoблиBo lia
3aкapпaттi збiльurилaсь.

Чеpез 100 poкiв зaгaльI{a кiлькiсть укpaiнцiв нa циx зеМJIяx зpoслa
дo 3814,9 тис. oсiб, y тol\{y числi в Cxiднiй Гaличинi - 3019,6 тис. oсiб
(79,3To), Зaxiднiй Гaличинi - 86'2 тис. осiб (2,37o), нa Бyкoвинi -
297,3тиc. ociб (7,B7o) i 3aкapпaттi - 411,3 тис. oсiб (I0,5Yo).

ГIopiвнlоюни змiтtи в кiлькoстi yкpaiнцiв y ХVIII сT. 3 тиMи' щo
вiдбyлися зa ХIХ ст., слiд laЗHaЧуI.ГIt' щo пpoTЯгoм ХiX ст. збiльrшилaся
питol!!a вaгa yкpaiнцiв y CxiднiЙTaли'lинi, нa Бyкoвинi, a ix нaсткa в Зa-
кapпaттi i, пoдeкyди, в 3aхiднiй Гaличинi зMеIllIIилaсЯ.

3a 10 - 17 poкiв ХХ ст. зaгaЛьIla кiлькiсть yкpaiнцiв y мoнapхii
зpoслa дo 4131,B тис. oсiб, y тoМy числi в Cxiднiй Гaличинi - 3293,1 тис.
oc16, 79,B|o,3axiднiй Гaличинi - 86,5 тис. oсiб, 2,I|o, нa Бyкoвинi -
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305,1 тис. ociб,7 ,3|o, Зaкapпaттi - 447 ,L Tис. oсiб' |0,B|a. oтrке, iстoтниx
змiн y вiднoснoмy poзселеннi yкpаiнцiв гIo зеMляx пopiвнянo 3 пoчaTкo]vl
XХ ст. зa цей кopoткий чaс не вiдбyлoся.

Aле слiд 3a3нaчити' щo пpoTягoм циx двox стoлiть спoстepiгaлoся
пaдiння питoмoi вaги yкpaiнцiв y цiлoму сеpeд HaселeIIII.fi Aвстpo-
Угopськoi мoнapxii з 9,3 в 1719 p. дo B,4|a в 1910-1917 pp.

3 1719 p. пo 1795 p' зaгaЛЬIla кiлькiсть yкpaiнцiв зpoслa в yсix
pегioнax. ixня питoмa вaгa сepeд мiсцeBoгo нaсeлeIIIlЯ дещo зpoсЛa
y Cxiднiй Гaличинi - з 79,2 to 79,9Yо,3axiднiй Гaличинi - з 5,2 дo ь,тvo,
8aкapпaттi - з 27 дo 3I,I|o й iстoтнo зрoслa нa Бyкoвинi - з 5 дo 73,7Yo.

3a нaстyпнe стоpivня пpoдoв}ItyBaЛa зpoстaти кiлькiсть yкpaiнцiв
в yсix peгioнax. Ilaпpикiнцi xix ст. ix бyлo y Cxiднiй Гaличинi
3019,6 тис. oсiб, 3axiднiй Гaличинi - 86,2 тис. oсiб, нa Бyкoвинi -
297,8 тиc' oсiб i 3aкapпaттi - 411,3 тис. oсiб. Aлe пopiвнянo t пoIIе-
peднiми taНИNIу| ix питoмa Baгa сepед мiсцевoгo llaсeЛеHня ЗъlИЗ'lJIacЯ'
y Cxiднiй Гaличинi дo 62,7|o,8axiднiй Гaличинi - дo 3,4|o, нa Бyкo-
винi - дo 40,B|o i Зaкapпaттi - дo |5,\Yo.I{i тeнденцii пpoдовrкyвaJlи-
ся..y пеpIпi дeсятиpiння ХХ ст. Taк, y Cxiднiй Гaличинi кiлькiсть ук-
paiнцiв 3poсЛa дo 3293,1 тис. oсiб, a чaстIda сеpе.ц нaсeлеIIIlя зlvIе}lI]Iи-
Лaся дo 6|,7|a, 3axiднiй Гaличинi - вiдпoвiдно 86,5 тиc. oci6, 3,2|o,
нa Бyкoвинi - 305,1 тис. oсiб, I5,7|o, лиIIIе нa 3aкapпaттi пop"Е.ц iз зpo-
стaнн.flNl ixньoi зaгaдьноi кiлькостi 3poсЛa i чaсткa сеpеt нaселеIIн'fI Дo
447,1' тиc, oci6, 1'5,1vo.

. oтlке, нa piдниx зеМляx yкpaiнськoгo eтЕoсy' якi перебyвaIwI яIt,
пiд влaдoю Poсii, тaк i Aвстpo-УгoрщиIIи' пpи зpoстaннi зaгaльнoi
кiлькoстi yкpaiнцiв спостеpiгaеться пaдiння ix питoмoi вaги сepед мiс-
цевoгo нaсeЛeннЯ.

Якщo poзглядaти змiни в кiлькoстi yкpaiнцiв зa пoвiтaми Cxiднoi
ГaлинИНv/ , тo слiд ЗaltlaчvITуt, щo в yсix ii пoвiтax y 1795 p. yкpaiнцi стa-
I1}BI4J1И aбсoлroтнy бiльlшiсть сеpед мiсцeBoгo нaселeнIIЯ' зa вИIlяткoM
Львiвськoго, де ix 6улo 49,4|o, в iнrпиx ix питoмa Baгa стaнoBилa58,2|o -
B4,B|o, з нцx нafrliльtше yкpaiнцiв бyлo y Cтpийськoмy пoвiтi - B4,Bvо,
КoлoмийськoМy - B2,4|a, CтaнiслaвсьItoмy - BI,9Чo, a нaйменrше -
в TеpнопiльсьItoмy - 63,2vо i CaнoкськомУ - 58,2Yo

У 1910 - 1917 pp. в yсiх пoвiтax Cxiднoi Гaличинтllзни}кyeтЬсЯ flи-
тoМa Baгa yкpaiнцiв сеpeд мiсцевoгo IIaсеЛeI{Ilя. Aлe i в цей чaс Boни сTa-
IloBлять бiльuriсть I{aсeЛеI{I{я (oкpiм Львiвськoгo повiтy, де ix стaлo
37 ,1"|o,): y Carrокськoмy - 50,6|o, ПepeмиrпльсьIсol\ly - 53,7|o, в iнrциx -
пoнaд 6О-707o.

' ,{o склaдy Cxiднoi |aличт,tнltBхIДу.IIИ пoвiти: Львiвський. ГIepeмиrлльськиЙ.
C-aнoкський, CтplлЙcький, Кoлoмийський, Cтaнiслaвеькмit,. Coлтiвcький,
Чopткiвський, Tepнoпiльський, Беpeэкaнський, 3oлoнiвський, .E{oлкевський.
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У 3axiднiй Гaличинi, в 1795 p.i дo кiнця XIХ ст. yкpaiнцiв нe бyло
в Кpaкiвськoмy, BaдoвичсЬItO1\4y' Бoxнянськoмy i Tаpнoвськoмy пoвiтax,
a в iнrпиx BoI{и стaIIoв'lIIИ HеBeJIvI.rкy менrшiстЬ нaсеЛеIlня: в Caндецькo-
му - 13,7|ц flсeнськoму - 2I,||o, }IteшryвськомУ - 4vо.

3a пеpiод з 1795 p. пo 1910 - 1917 pp. в yсix пoвiтax зpoсTaс
кiлькiсть yкpaiнцiв, a гrитoМa Baгa зIlи)rсyeться: в flсенськolvly - ,цo
|3,77o, }I{ешyвськoМy - дo 2,3|o, СaндецьItoМy - to B,27o, a в iншJиx -
вi!,O,IYo to 0,2Yo.

! Poзселення yкpaiнцiв Ha 3aкapпaттi'зa кoмiтaтaми бyлo нeoднaкo-
вим. Taк' яIсщo B 1795 p. сеpед yсьoгo нaсeлeIIIIfi ix бyлo 402,t тиc' octб,
a6o ЗI',I|a, тo нaпpикiнцi ХIХ ст. ix стaлo 4113 тис. oсiб, aбo |5,3%,
a в 1910-1917 pp. - вiдповiдrro 44,l ,I тиc' oеi6 i.J'5,7%.

У 1795 p. нaйбiльrпе yкpaiнцiв бyло в тaкиx oкpyгaх' як Беpeг -
50,B тис. oci6,79vo yсьoro нaсеJIенIlя' Угoчa - 16,6 тис. oсiб, 6I,5Yо, Унг -
51,5 тис. oci6,83,5|о, MapaмopoIш -75,2 тис. осiб, 87,4|o.oтlкe, з 13 oкpyгiв
3aкapпaття yкpaiнцi сTaНIBIIJIII бiльrшiсть нaсеJIеIIIIя JIиIIIe B чoTиpьox.

Пpотягoм кiнця XVПI - пoчaTкy ХХ ст. в yсix oкpyгax 3aкapпaття
ЗaгaльIla кiлькiсть yкpaiнцiв aбo пoвiльнo зpoстar' aбo скopонyrTьсfl.
Bнaслiдoк тaкoi теrтдeнцii скopovyеться iхня чaсткa сepед мiсцевolo нa-
сeЛеHIIя. B 1910 - 19i7 pp. в yсix oкpyгax 3aкapпaття yкpaiнцiв бyлo
МеIIшIe 16%. BiднoсIlo зIIaчIIa ix кiлькiсть збepеглaся в Бepeзi - 100,9
тис. oсiб (42,6vo), Угoчi - 34,4 тиc' осiб (3?,5/o), Унзi - 6|,,l тис. oсiб
(}B,\Yo), Mapaмopotпi - 159,5 тис. oсiб (44,0Yo), У тI'яTт/I oкpyгax ix aбo
зoвсiм нe бyлo, aбo ix чaсткa стalloвилa 0,| - 0,2% (Aбayй - 0,2to,top-
IlIoдЬ - 0, Caтмap - 0,I|o, Coбoлч - 0,IYo, Гoмop - 0).

Haвeдений ltopoTeнЬкий aнaлiз змiн y нaцioнaльнoмy склaдi нaсe-
ЛеIIня нa oдвiчниx зaхiдноyкpaiнськиx зеMляx: Cxiднiй Гaлининi,
IIiвнiчнiй Бyкoвинi тa Зaкapпaттi, якi бyли пiд влaдoю Aвстpo-Угopсь-
кoi iмпepii, зpoбленo нa oснoвi здобyткiв вiдoмиx poсiйськиx дeмoгpaфiв
B. M. Кaбyзaна i C.I. Бpyк.

Зa ixнiми пiдpaxyнкaми в пеpioд з гIoчaткy xvIII сT. дo пoчaткy
ХХ ст. гIитoMa вaгa yкpaiнцiв y Cxiднiй Гaличинi тa Зaкapпaттi iстoтно
зMеHtIIиЛaсЯ. 3нaчнi кoлИвaння спoстеpiгaлися пpoтягolvl дBoxсoт poltiв
y склaдi нaселeHHя Бyкoвини. У xvIII ст. чaсTкa yкpaiнцiв зpoстaлa'
a пpoтягoм ХIX i пoчaткy ХX ст. спoстеpiгaeTЬсЯ пoстiйне пaдiння питo-
мoi вaги yкpaiнцiв сepед мiсцевoгo пaсеЛeIIIIя з 73,7% нaпpикiнцi
ХVIII cт. Дo 39,1'vo y 1910-1917 pр. Taке кoЛивaнIIя IIaвpЯд vи мorке бy-
ти pеaЛьflИм' Cкopirп зa Bсe Бyкoвипa в цi нaси пepебyвaлa пiД вдa,цoю

' .{o склaдy 3axiднoi |aличинуt BxotI/IJIуI пoвiти: Itpaкiвський, Baдoви'rський,
Boxнянський, Carrдeцький, Ясeнський, Tapпoвський, E{eIпyвський.

,,[o склaдy 3aкapпaття вхoдиЛи 13 кoмiтaтiв: Беpег, Угoвa, lIIapиIu, I.{ипс, Унг,
3eмплин, MapaмopoIп, A6aуЙ, Topнa, Бoprrroдь, Caтмap, Coбoлч тa loмop.
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Pyмyнii. Caмe нa цИx 3еMлЯx мiсцевa Bлaдa нaйбiльIц E(opсTolto стaBиЛa-
ся дo yкpaiнцiв, i пpoцес pyMyllitaцii тyт пpoвatуIP,cЯ' нaйбiльlш aIстиBнo.

Ha нaшy дyМкy' бiльrп IIepеItoнлиBиЙ aнaлlз нaцioнaльнoгo скЛaдy
нaсeлellЕЯ нa згaдallиx зaxiднoyкpairrcькиx 3еMЛях пoдar C. Pyдниць-
киft-виДaтниЙyкpaiнський гeoгpaф, iстоpик, яIсoМy бyли не нytкi й дe-
мoгpaфiннi дoслiдхсeнrrя.

oднe з йoгo fpyнтoвIlиx демoгpaфiнниx ,цoслiд}I(енЬ стoсyrTЬся
висвiтлення нaцioнaльнoгo сrслaдy нaсeJleння зaxiднoyкpaiнськиx зe-
l\4еЛь - Гaлинини' Бyкoвини тa Зaкapпaття пpoт'ягoм 1910 i 1914 pp.

Зa йoгo пiдpaxyнкavlи' нa yкpaiнськiй сyцiльнiй тepитopii кoлиrпньoi
Aвстpo-Угopськoi iмпepii в 1914 p. в Гaлининi yкpaiнцi сеpeд мiсцевoгo
I{aсeлeIIIlя сTa}IoBили 74,4|o, пoлякiв бyлo лишe |2,t|o; нa Бyкoвинi yк-
paiнцiв 6улo 65,4|o,pyмyнiв - 6,BYo; y 3aкapпaттi yкpaiнцiв - 77 ,5|o, мa-

дяpiв - 5,B7o. Paзoм ix бyлo 4747 тиc. oсiб - 74,Ivoмlcцeвoгo нaсeлeння'.
Taким чи1tol\4' пpoтягolvl po3глядyBaнoгo пеpioдy нa всix спoкoнвiч-

ниx yкpaiнсЬIсих зelvtлЯx, якi пеpебyBaли пiд влaдоrо двoх iмпepiй, спoс-
тepiгaсться 3aгaЛьHa тeнденцiя пaдiння чaстки yкpaiнськoгo етнoсy сe-
pед нaсeлення. Cлi,ц пiдкpeслити' щo пpиIrципoвoi вiдмiннoстi y сTaB-
леннi дo yкpaiнцiв Poсii тa Aвстpo-УгoPЩини Heмar.

Цi тeндeнцii стaли pезyльTaтoМ сaмoдep,{сaвIrицькoi пoЛiтики' Якa
пpoBo,цилaся B Taкиx oс}IoBHиx llaпpяп[aх: пepесеЛенIIя yкpaiнцiв зi
свoiх земeль, pyсифiкaцiя, пoлонiзaцiя' pyмyнiзaцiя тa мaдяpизaцiя
мiсцевoгo нaсeЛeння' a тaкo,tt пеpесeленIlя IIa цl зeМлl пpeдсTaвниItlB
iнrшиx нapoдiв, IIaсaМпepeд BeлиItoДеp)rсaвHиx.

' PEОншцъкшli C. oгляд нaцioнaльнoi тepитopii Укpaiни. - Бepлiн: Укpairrськe
слoвo в Бepлiнi, 1923. _ с. 59-61. (Aвтopа пpaцi - aкaдeмiкa Укpaiнськoi Aкaдeмii
нayк бyлo зaapеIптoвaнo в 1937 p. i як nвopoгa нapoдy> poзстpiлянo).
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Po3Д,IJI Iv
yIсPAIHCЬIсиЙ tIAPo,Ц

IIA 3ЕMЛях IсoЛиIIIIlЬoгo сPсP

$ 1. Pyх нaсeЛeIIIIя IсoлиIIIIIЬoгo сРсP,
сoюзниx peспyблirс тa peгioнiв

Haпpикiнцi ХIХ ст., зa peзyлЬTaTаMи IIеptIIoгo Bсеpoсiйськoгo IIe-
peписy нaсeJIеIIIIя 1897 p.' нa yкpaiнсьItиx зetvlляX, Щo yвiйIпли до
сIсЛa.цy мaйбyтньoi УPсP, пpo}fiиBaлo пpиблизнo 2|,2 млн, oсiб' ГIpo-
т.EгoI\,I нaстyпнИx rшiстнадцяти poкiв чисeльнiсть HaселеIIIIя IIa
yкpaiнськиx зеIvlЛ.flx безпеpepвнo зpoстaJla. Haпepeдoднi Пepruoi
свiтoвoi вiirни, в 1913 p., йoгo кiлькiсть зpoсЛa дo 27,2 млн. oсiб. Hемaе
бiльrп.мeнцr ToчIlиx дaниx Пpo ЛюдсЬкi втpaти зa 1914-1920 pp.
Ha жсaль, tlемar дaниx i пpo кiлькiсть нaсeлeIIHЯ llaстyпниx poкiв.
Лиrде в 1926 p., зa нaслiдкaМи lIepшoгo Bсeсoюзнoгo IIepеIIисy Haсе-
лellнfl' в Укpaiнi B}ltе Меtllкaлo 29,5 млн., тoбтo ця кiлькiсть нaBiть
пеpевищилa дoвoеннi чaси бiльrше нiхс нa 2 млн.

Poзгляд змiн кiлькoстi нaселення CPCP, pеспyблiк тa рeтiонiв пoкa-
tyс' щo пpoтЯгoм 20-x - сepetиIrи 90-x poкiв XХ ст. вoЕIo зpoстaлo яIt
y Coюзi, TaIс i B йoгo чaстинax.

Aлe нa цi зpylшення iстoтнo вплиBaЛи як зoвнiIпнi, тaк i внyтpiшrнi
фaктopи. oскiльки зoвrrirшнi фaктopи ми paнirше poзглядaЛи | Зут7иILII/I-
MoсЬ I{a внyтpilпнix. Cеpед ниx oсoбливo слiд видiлитvг- гoлoд 1921-
1 923 pp'' 1 932-1933 pp.' 1946-1 947 pp.; кoлeктивiзaцiю; нiмецькo-фa-
tIIистсЬIty lIaвaлy; стaлiнськi pепpесii; сoцiaльнo-eкoнoмiннy тa пoлiтич-
нy ситyaцii; ItyЛьтypy' peлiгiю; ЧopнoбильсЬкy кaTaстpoфy тa iн.

Haведенi tIp'|чvIIIуr lleoдHalсoвo впJIиBали в piзнi пepioди на змirrи
в кiлькoстi нaсеJIеHHя CPсP, peспyблiк i pегioнiв. У 1926p. зaгaльIra
кiлькiсть HaселеI{ня CPсP сTaltoвилa I47 млн. oсiб, з яItиx I\teцIItaли
в PPФCP - 93,5 млн. oсiб (63,6|o), Укpaiнi - 29 млн. oci6 (|9,7vo), Бiлo-
pyсi - 5 млн. oc16 (3,4to), peспyблiкax 3aкaвкaззя - 5,9 млtl. oci6 (4|o),
Cеpeднiй Aзii i Кaзaxстarri - 13,7 млн. oсiб (9,37o) (тaбл. 7, B).
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У 1937p.3aгaЛЬнa кiлькiсть IIaсеJIе}lIlЯ кpaiни 3poсЛa дo 161,B млн.

осiб- мaйэкe нa 15 млн. oсiб (нa I0,,lТo), PРФсP - дo 103,9 млн. oсiб- нa

10,4 млн. осiб (11,1%), Бiлopyсi - Дo б,2 млн. oсiб (4%), peспyблiк Зaкaв-

*"""" - дo 7,6 млн. oсiб- нa 1,7 млн. oсiб (2B,BVo), Cepедньoi Aзii i Кa-

зaхстaнy - дo 14,9 млн. oсiб- нa 1,2 млн. oсiб (8,B7o).

Haведенi мaтepiaли свiд.raть пpo Te' що зa пepiод 1926 - 1937 pр.як

у lсoЛиrrrlrЬoмy CPCP, тaк i в йoгo pегiонax тa pеспyблiкax збiльrrrvIьacя'

Ь"'a,u"a кiлькiсть ЛIoдy. Литшe нaселеIIIIJI oднiеi pеспyблiки Укpaiни

скopoтилoс я дo 28,4 млн. oсi6- нa 600 тис. oсi6 (2,27о)''
3мiни в кiлькoстi HaсeлеIlIIя сolo3ниx pеспyблiк тa pегioнiв зa 11

poкiв пpивeли,цo IIеBIIиX 3pyIIIеtIЬ y спiввiдноцrеннi ix нaсeлення B 3a-

ra,,uнoЪoюзнiй к iлькoстi .  Taк, чaсткa нaсeлeцня Poсi i  зpoслa з

63,6 дo 64,2% (нa 0,6%), pеспyблiк 3aкaвкaззя - З 4 to 4,7Чo (нa

0,7%); IIpи ЗpoсTaннi aбсoлroтнoi к iлькoстi  нaсeлeшня Бiлopyсi ,  pе-

спyблiк-Cеpедньоi Aзi i  i  Кaзaxстaнy вiдпoвiдI{o з 5 млн. oсiб дo
5.2 млн' oсiб i  з 13,7 млн. oсiб дo 14,9 млн. oсiб питoмa Baгa скopo-

тилaся нa 0,2 i  0,|7o.
oскiльки зa цей пepioд JIиIIIe B oднiй peспyблiцi зменurилася кiль-

кiсть нaселeIIIlя' тo приpoдHo питolvta вaгa нaсeЛeннЯ сaшIe цiei peс-

пyблiки скopoTилaся нaйбiльrше - дo I7 
'5|o, 

a6o пa 2,2Yo.
- 

CкоpoнЬHIIя зaгaЛЬItоi кiлькoстi нaсeлеHItJI 3a poltи paдянськоi влa-

д, ,дpy." спостеpiгaлося в нauriй кpaiнi ЛиIIIе зa vaсiв нiмeцькo-фa-
шистcькoi нaBaЛи' B poки,[pyгoi свiтовoi вiйни. B Укpaiнi 3a poки oity-

пaцii нapодиJloся 1152 тис. дiтeй, a пovlеpлo 2623 rиc., тoбтo нa oдHe IIa-

poд}fiенIrя пpиIlaдaлo 2,3 смepтi <чеpeз пpиpoднi лpиз.ини>.2... 
Пeвrtoro мiporo нa змiнaх y кiлькoстi нaсeЛeнIlя Укpaiни в 20-x -

30-x poкax пo3нaчиBся гoлод 1921 - 1923 pp. 3a Д1уryт/I B. Кyбiйoви.ra'

в Укpaiнi вiд гoлoдy пoмepлo близькo 500 тис. oсiб3. ,{oслiдники iстopii

нarцоi peспyблiки нaвoд.;1ть 3aгaлЬнy кiлькiсть - 235 тис. ЛиIIIе зa зиNIу

1921 - 1922 pp.* У цiлoмy пpямi BтpaTи вiд гoлoдy гIoчaткy 20-x poкiв

стaHoBили 5053 тис. Ьсiб'. oсoбливo тяйtко BпЛиIlyв нa кiдькiсть IIaселеII-

ня сTaлiнський гoлoдoмop 1932 - 1933 pp.Зa цi poки в Укpaiнi лиrпe вiд

гoЛoдy пolvlеpлo 3,6 млн. oсiб, a 3 ypaxyвallнЯМ.цеМoгpaфiнних втpaт пiд

' У 1926 p. в Укpaiнi без Кpимy меIIIкaлo 29 млн. oсiб. lla тoй чaс y l(pимськiй

APCP мeш:кaлo 713 B23 oеo6и. !ив.: Bсесоroзпaя пеpeIIись нaсeJIения 1? декaбpя
1926 г. - M., 192B. - Bьrп. Iv. - C. 71.

, Пеpкoвcъкu11 A.JI,, Ilupoэюкoв C. I. fiемoгpaфivнi втpaти Укpaiнськoi PCP
y 40-x poкax / / УIx|\. _ 1990' - Ns 2. - с. 16.

.' Енциклoпедiя yкpaiнoзпaвсTвa. _ Львiв. - T. 2. - с.406.
n ltулъuuцькшtt С. B., Мoвчaн o. М. Heвiдoмi стopiяки гoлoдy 1921 - 1923 pp.

в Укpaiнi. - к., 1993. - с.235. - (Пpeпpинт).

' Етнo-нaцiogaльний poзвитolt Укpaiни (Tеpмiни, виз}IaченI{я' пеpcoнaлii). _

It., 1993. - C. 41.

oo

вIIЛиBoIvt гoлoдy лиI]Iе 3a i932 - 1934 pp' цi втpaти сTaIIoBиJIи пoнaд
5 млн. oсiб'.

Bтpaти нaсeЛеIlнЯ вiд гoлодoмopy пpoдoB}lсУBarIИ}IeгaтиBHo вIIлиBa-
ти нa деMoгpaфiннy ситyaцirо в pеспyблiцi i в нaстyпнi poки. Iстoтно
в.ЦЛv1ътУI|у| нa дeмoгpaфi.rнy ситуaцiю дpaмaтинrri пoдii, пoв'язaнi з ко-
лективiзaцiеto.3a 1930p. i до неpвня 1931 p. в Укpaiнi бyлo депopтoвaнo
пoнaд 98,5 тис. poдинz,

3a пiдpaxyнкaшIи lсaнa,цсЬItoгo вчeнoгo O. Cyбтeльнoгo' нa пoчaткy
1930p. пolrаt oдин мiльйoн yкpaiнсьItиx сeЛяII бyлo eкспpoпpiйoвaнo'
нaйтiorшиpeнirцoю фopмoю BпЛиBy нa Hиx стaлa деIlopтaцiя зa меrкi Ук-
paiни. Близькo B50 тис. сeлJI}I деIIopTyвaЛи нa ГIiвнiч. ix вигaняли з
дoмiвoк, сaдхсали y тoвapнi пoтяги Йвивoзlцлуl 3a тисячi кiлoмeтрiв нa
Пiвнi'r, aaIIИIIIaJIIД в apктитнiй пyстeлi, нepiдко без irкi й пpитyлкy, дe
бaгaтo 3 tlиx зaгиIIулo, oсобливo дiтeй,.

oтхсe, 3a чaсiв кoлективiзaцii вiд гoлoдol\4opy i депopтaцii нaсeлeн-
ня зa мerrсi респyблiки Укрaiнa BTpaTиЛa пOнaд 4,6 млн. свoix мепr-
кaнцiB' aбo пpиблизtтo I57o yсьoгo HaсеJIeння peспyблiки. Aнaлiз
нaслiдкiв гoлoдol\{opy 1932_1933 pp. пoдa € yкрaiнський дeмoгpaф
A' flеpкoвськцЙ. Ba йогo пiдpaxyнкaшIи' IIaceлeнIIя кoлиrпньoi Укpaiни
зIVIеHIIIилосЯ rтa 4'2 млн. осiб, тo6тo зa один piк пoстpaдяIlськoгo пepioдy
Укpaiнa зaзIlaЛa ЛЮдсьIсиx втpaт бiльшre, нi}tt 3a poки Пepшоi свiтовoi
вiйни тa гpoмaдянськоi.

Гoлoдoмop 1932-1933 pp. iстoтнo впЛиIlyв I{е лиIIIe нa чисeльнiсть
нaсeЛенIIJl Укpaiни, a ft' нa йогo нaцioнaльний склaд. I]i питaння
poзгЛядaютЬся B фyндaментaльнiй пpaцi, якa ъиf,tlttлa нaпpикiнцi
2003 p., <Гoлoд |932 - 1933 poкiв в Укрaiнi: rIpIrчИъIИ тa rraслiдки>{.

Пpaця стaлa iстoтниIvl кpoкoп,I дo poзв'язaння цiеi склaднoi пpoблe-
ми. У мorroгpaфii пoдaються дaнi пpo кiлькiсть зarи6луrх вiд гoлoду: вiд 2
дo 12 MлI{. нaсеЛення i нaвiть бiльrце. ГIpoaнaлiзyBaвЦIи BeличeзIry
кiлькiсть apxiвниx дoкyментiв' a тaкo}lt дoслi.цrкень 3 цьoгo пИтa}IHЯ' aB-
Tоpи вBa}кaIoTЬ' щo внaслiдoк гoлoдy Укpaiнa втpaTилa (з ypaxyвaнням
зlvIенIIIеIlIl.fI lrapoд}I(увallостi) пpиблизнo 4,3 - 5 млн. oсiб (с. 505), a пpямi
втpaTщ вiд гoлодy стaIIоBЛJITЬ 3 - 3,5 млн. осiб (с. 508).

Якщo пopiвняти цi втpaти з кiлькiстrо нaсeЛeн}Iя Укpaiни нaпеpe-
дoднi голoдoМopy' To luo}fiIra пpиIIyстити' щo вiд гoлoдy зaгиIryЛo лpи6sтиз-
rтo I\Yo нaселeнIIя. oкpемo IIaвoдятЬсЯ фaктиuнi дaнi пpo кiлькiсть IIolvIеp-

'Iстopiя Укpaiни: Пpoбний нaвчaльвий пoсiбник для 10-11. клaсiв сеpeдньoi
llIt{oЛи. - It.' 1991. - c, LB? '2Taмсaмo. _С.327.

3 Cу6lnелънuй, o. Haзв. пpaця. _ C. 356.
a Гoлoд 1932_1933 poкiв в Укpaiнi: flpуIч'711'7 тa нaслiдки. _ К.: Hayк. дyмкa'

2003. - BBB с.
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Лиx вi,ц гoЛoдy IIo pегiol{ax Укpaiни, tе }I(иЛи нiмцi. Ha пiдстaвi циx дaIIиx
aBтopи стBepд)IсyЮTь' щo це пpи6лизнo 20 т.tлc, осiб (с. 514-526). Ha нaшy

дyм;y, пpoцeнт зaгиблиx нiмцiв пoтpебуe бiльrrr rpyнтoBниx дoкaзiв.
i.мoнoгpaфii тaкorк poбиться спpoбa пpoaнaлiзyвaти кiлькiсть зa-

tтл6лиxсepед пpeдс'aв",кi' piзниx нaцioнaльнoстей' щo MeIIIкaли в Ук-

paiнi. .[ля ц"огЪ в poбoтi IIaBoдитьсЯ кiлькiсть тIoмepЛиx зa нaцioнaль-

Ilolo oзнalсoro зa 1933 p. (с. 509).
Зaгaльнy кiлькiсть пoMepЛиx 1909 тис. подiляtoть як зa- нaцioнaль-

tloю o3IIaкoIo' тaк i зa oзнaкoю пpo}киBaнця пol\4еpлиx y MIстl тa сeЛr:

вi,цпoвiднo - 230,9 тис. i 1678,1 тис. I]eй пoдiл гoвopиTь пpo тe' щo
кiлькiсть пoMepJIих нa селi бyлa знaннo 6iльIшoю, нieк y мiстax' aле lle

3lvlo}ttе тoчHo виЗЕIaчити' сеpед якиx етнoсiB y чaси гoлo.цoмopy сIсiЛЬки

oсiб пoмеpлo. Aдэкe IvIи нe MarMo ДaъIу:;х нa цeй чaс пpo нaцioнaльний

скЛaд нaселеIIнЯ Укpaiни. A пoсилaння aвтopiв Ha те' щo lvloлдaBсЬIсe'
пoльсЬItе' нiмецьке i бoлгapське ltaсеЛeннЯ Мaй}rсe пoвнiстю пpo}киBaлo

B сеЛax (с. 509) нe Mo}кe ЗaдoBoЛЬнити чиTaчa.
Taким чинo1vl' Bтpaти вiд гoлoдy нaсeлeння 3a EaцiorraлЬHoю o3нa-

кoю пoтpебyютЬ пo,цaльIIIoгo бiльrп глибoкогo BиBчeHня. Tим бiльure, щo
нaвI(oЛo циx гIитaнЬ Bедeться IIIaЛeIIa пpoпaгaндистськa кaмпaнiя. oд-

I{Им з ii нaпpямкiв е нaпoлягallня IIa тoМy' щo нiбитo гoлoд 1932-

i933 pp. бyв спpямoвaъrтцit нa укpaiнцiв. Aле нa сьoгoднi IvIo}IсHa ЛиIIIе

сTвepд)fiyвaти' щo сepeд зaгиблиx бiльuriсть стaIIoвиЛи мешrкaнцi селa.

I]е вiдбyвaлoся ToIvIy' щo Ha тoй чaс IIaселeHня Укpaiни пepeвa}rсIlo пpo-

}fiиBaлo в сeлax: у I926p. TaM пpo}tсиBaлo 81,5/o всьoгo нaсеЛеI{I{ff'

a в 1939 p. - 63,8|o'
Aдкe в чaiи гoлoдoМopy нaселе}lIIя мiст бyлo знaчнo l(paще зaxИ-

щeне вiд гoлoдy' нilк сiльськe. У Miстax 1928 p. деpэIсaBa зalIpoвaдилa

кapткoBy систеIvIy 3aбeзпечeнHя пpoдyктaци xapчyBaння poбiтниItiB Ta

слyжбoвцiв' a B сеЛax нею бyлo oxoгIле}lo не3IIaч}Iy чaсткy нaсеЛеHIIЯ -

пpaцiвникiв MTC тa деp)rсaBIIиx слyrк6oвцiв.
oскiльки гoлoд oxoпив бiльrue мerпкaнцiв сeлa' тo i нapoди, якi

бiльtце пpo}fiивaЛи в сiльськiй мiсцевoстi, пoстpa}rсдaли вiд гoлoдy

бiдьtце. ъt1926 p. нa селi l1po}rсиBaЛo BI,\Ta нaceлeIIHя' в тoмy нислi yк-

paiнцiв - Bg,I%' пoЛяItiв -,lg,3Чo, нiмцiв - 9I'3|o, Moлдaвaн - 95,6%,

гpекiв - Bg,7%, бoлгap - 96'I|о, рoсiян - 49,8Чo, eвpеiв - 22,6Yo,6iлo-
pyсiв - 50,97o.Зa тpинaдцяTЬ нaсTyпIIиx pокiв внaслiдoк pеaлiзaцii кyp-

Ьy нa iндyстpiaлiзaцiю пpoцeс ypбaнiзaцii в Укpaiнi вiдбyвaвся IIIBиДки-

*, 
'eм.,j*,. 

зa цi poки чaстка нaсеЛeIIня' щo Mel11кaлo B сeЛax' iстoтнo

скopoтиЛaся' a MеIIIкaнцiв мiстa 3poслa' щo пoЗIlaчИлoся i Ha lтpедстaв-

I{икax yсix етнoсiв - экителiв IraIJIoi peспyблiки.
У i939 p. в сеЛax пpo}киBaлo вэке 63,8%, нaселeннЯ' в ToMy чисдi -

yкpaiнцiв -- 7 !,s\o, пoлякiв - 7 0,6Yo' нiмцiв - 82,|7o, MoJIдaвaII - 86,BYo,
.peкiв - 56,BYal, бoлгap - B0,ТYa, pociян - 33,97o, евpеiв - 14,6|o,6iлo-
pyсiв - 43,2Yo,
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oтlке, зa цeй пеpioд yрбaнiзaцiя вiдбулaся в цiлoмy сеpед IraсeJTeIr-
ня Укpaiни' a тaкo}lt сepед yсix нapoдiв, ЯIсi tt4eЦJкaЛи нa нaIIIиx зeшIляx.

Haвeденi дaнi зa 1926 p. i 1939p. свiднaть гIpo те' щo ypбaпiзaцiя
oxoпилa всi нapoди, якi нaселяли Укpairry.

, Aле як y 1926 p., тaк i в 1939 p. бiльruiсть yкpaiнцiв' пoлЯкiв' lvloлдa-
вaн, нiмцiв, гpекiв i бoлгap 6yли aгрapiяMи' IvIeЦIIсaли нa селi. Toмy сaмe
цi нapoди BтpaтиЛИ i бiльrпе свoix oсiб y тi стpaшнi uaси, a вiднoснo мен-
IlIе пoстpa,flдaли poсiяни, eвpеi тa бiлopyси. Ife тaкorrс пiдтвеpдrкyеться
i пopiвняннями нaцioнaЛь}Ioгo скЛaдy нaселеIlгIя зa 1926p. i 1937p. Зa
цей пpoмirкolс зaгaЛЬIla кiлькiсть IIaсеЛеЕlHя pеспyблiки зI\4еI{IIIиЛaс.'I
пpиблизнo нa 600 тис. oсiб, y ToMy нислi yкpaiнцiв - мaйrтсe нa 1 млн.,
l\lloЛдaвall - нa 40 тис., пoлякiв - нa 60 тис., бoлгap - нa 30 тиc., в тoЙ
Eсe чaс кiлькiсть poсiян зpoслa нa 500 тис., бiлopyсiв - нa 20 тиc.

Ми тaкorк нe п{o,ltеMo нa пiдстaвi циx дaниx poбити якiсь кoн-
кpeтнi виснoвItи пpo чисeльнiсть зaгиблих вiд гoЛoдy зa нaцioнaльнorо
o3IIaкoЮ. Paдянcькиiт ypяд з yтвеpt}fle}rням CPCP пpaгIryB yсlЛяIto пo-
cлaбити УPсP, i цe вiн poбив iз пepIлиx кpoкiв, вiддaвши PPФCP те-
pитopii 3 IIepеBaЖнo yкpaiнськиI\Д IIaсeЛeнням Бiлгopoдськoi, Кypсь-
кoi тa Bopoнезькoi гyбepпiй, мiстo Taгaнpoг тa iнIпi зeмлi. ГIpoдoвrкeн-
ням цiеi пoлiтики сTaJIvI poзстpiл yкpaiнськoгo вiдpoдlкення 3 кiнЦя
,цвa.ццЯтиx - пoчaткy триДцятиx poкiв, a тaкoжс aктиBHa pyсифiкa-
тopсьIсa пoлiтикa, щo пpиMylпyвaлa yкpaiнцiв тa нaселеI{I{я iнrпиx eт-
нoсiв зaписуBaTИ сeбe poсiянaми. Ife i вiдбилoся пpи пepеписax 1937 p.
тa 1939 p.

Пpи пiдpaxyнкax BTpaT зa нaцioнaльнoю oзIlaкoю тaкo}fi пoтрiбнo
вpaxoByBaTи депopтaцiю з Укpaiни пoнa.ц мiльйoн нaсeлеHII.я дo Cибiрy.

Taким чиtloшI' вiтaючи aвтopiв згaдaноi монoгpaфii iз ствоpенням
фyндaмeнтaльнoi пpaцi, слiд звеpнyти yBaгy нayкoвцiв нa Tе' щo
в книзi IIaгoлoIДy€ться нa нeoбxiднoстi пoдaльuroi poбoти Haд згaдalloЮ
пpoблемoю. Гoлo,ц 1932-1933 pр.бyB нe/,чи1\4 iнtшим, як пpo/цoB}IсeнняM
лoлiтики paдЯIIсьItoгo ypяty щoдo пoслaблення УPсP, якa тpивaлa i
в нaстyпнi vaси пepeбyвaнIlя IIaIIIиx зeМеJIь y склaдi сPCP. Boднovaс
пiдкpеслимo, щo вiн бyв спpямoвaнтцil не тiльки нa yкpaiнцiB' a нa нaсe-
ЛеItня УPсP.

Пopiвнююни кiлькiсть I{aсeлеIlIlЯ 1926 p. з 1937 p', слiд BpaxoByBaTи'
щo прoтЯгoм 1934-1936 pp. пpиpoдний пpиpiст нaсeлeннЯ Укpaiни стa-
}toвив 1,1 млн. oсiб. Taкi величезнi втpaти HeгaTиBIIo BпЛивaЛи нa
сoцiaльнo-п o лiтичний i eкoнoмiчний poзвитoк Укpaiни.

Caме кеpytoЧисЬ пpaгнеIrнЯп4 гIpиxoвaти нaслiдки гoЛoдoМopy й iнIпi
свoi зЛoчинvI тIpoTIz ЛюдсTBa' Cтaлiн зaбopoнив дpylryвaти peзyЛьTaTи
Bсeсorознoгo пepeписy 1937 p.

Paдa Hapoдних Комiсapiв CPCP свoею пoсTaнoBoю вiд 26 BepeснЯ
l937p. B:,zIзНaJIa opгaнiзaцiro пеpепИсy гIaсеЛенI{Я 6 сiчня 1937p. нeзa-
,lдtlвiльнorо, сaмi мaтеpiaли переписy дeфeктними i зoбoв'ЯЗaЛa I.{eнт-
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paлЬIre yпpaBJIiIrнЯ ЕapoдIloгoспoдapсЬItoгo oблiкy .flеprкплaнy сPCP
IIpoBести Bсесoюзний тIepеIтис I{aсеЛeIIнЯ в сiчнi 1939 p''

Пoстpaэкдaли IIe лиIIIe стaтистичцi дaнi, a it лtoДи. flк зaзнaчaлося
paнiruе, бyли poзстpiлянi видaтний демoгpaф, тoдiшtнiй нauaльник Бropo
Ilepeписy нaселeння в l{eнтpaльIloп{y yпpaвлiннi нaрoдIloгoсПoдapсьItoгo
oблiкy.{eprrсплaнy сPсP (цУI1гo) oлiмпiй Квiткiн, yкрaiнeць зa lloxoд-
EсeЕI!яlvI' якиЙ здo6уB вищy пtaTelvlaтичнy i стaтистиvнy oсвiтy в Cop-
бoннi, нaнaльник I]УHГo I. Кpaвaль' нaчaлЬниI( УIIгo УPCP M. Aсaткiн,
йoгo зaступник e. Кyстeлян, який кepyвaв peспy6лiкaнсЬIсиМ Бюpo пеpe-
писy HarеЛеIIIlfl' taстyпIlик llaЧaльникa Бюpo I. Beйцблiт тa iнlдi. Багa-
тьoх пpaцiвникiв деprкaвнoi слyrкби сTaтисTиItи 6у лo yв'язнeнo,.

Литлe oкpемi дaнi цьoгo пеpеписy 3,Яв;4луIсЯ' aэк y 1991 p. A дaшi
1939 p., тa й тo вибipковi, MofiсHa зyстpiти тiльки в мaтepiaлax npo пеpе-
пИс ta 1959 p., якi бyлo oпyблiковaнo ЛиIIIe в 1962-1963 pp.

B Укpaiнi в 1939p. дo гIpиrднaнIIя зaxiдниx облaстей шIеIЦкaЛo
31,B млн. oсiб, тoбто Tpoxи бiльrпe, нirтс y 1926 p. (нa 2,B млн. oсiб),.

Hapeштi в 1992 p. пoдaloTЬся мaтеpiaли BсесoюзнoгO IIеpеписy IIaсе-
лeння 1939 p., в яItиx зaгaлЬнa кiлькiсть HaсeлеI{ня Укpaiни стaнoвить
30,9 млн. oсiб (без Кpимy), тoбтo нaселення peспyблiки зa пepioд з 1937 p.
зpoсЛo rra 2,5 млн. oсiбn.

Haвpяд чи тaке tpoстaнI]я Mo}кHa вiдпoсити I{a paxyнoк пpИpoднoгo
йoгo пpиpoсту. Aле y сTaTИстичниx щopiнникax УPCP тa CPCP, flтtтlvIvI'
кpiм дeмoгpaфiв, нa I\4oю дy]шIiy' кopистyrться бiльtпiсть нayковцiв i ви-
клaдa.riв, кiлькiсть HaсeлeннЯ пoдarтЬся зa 1939 p. B)fie paзoм 3
вoзз'rднaними зaxiдними o6лaстями - 40,5 млн. oсiб. Toмy здaетьсЯ' щo
Bсe гapaзд: у 1926 p.- 29 мЛн.' y 1939 p.- 40,5 млн. Moэ*се скЛaстися Bpa-
}tсеIlllя' щo yкpaiнськi землi oxoпиB демoгpaфi.rнийt <втл6ух>. Haспpaвдi
eк вiдбyлося зpoстaннЯ B peзyльTaтi пpиеднaння до Укpaiни меrшкaнцiв
зaxi,цниx облaстей' пpиблизнo 9 млн. oсiб. Taк xoвaлися тяrккi нaслiдки
стaлiнiзмy.

У пeprпi мiсяцi в\fttтуt з Укpaiни Taкo}t(' як i з iнцrиx pеспублiк, бyлo
дeпopToBalro в глиб кpaiни нiмцiв, якиx Зa пеpеIIисoM 1937 p. y нaшiй pе-
спyблiцi нaлi.ryвaлoся 401,9 тис. oсiб5.

Boзз,еднaння зaxiдноyкpaiнськиx 3еMеЛЬ те?tt IIе oбiйIшлoся бeз стa-
лiнськиx pепpесiй. 3 oсенi 1939p. по oсiнь 1940р. iз Зaxiдноi Укpaiни i
3axiднoi Бiлopусi 3a тaк зBaниMи <пoЛiтичними> oзнaкawlи бyлo pепpе-

, Bсeсoroзнaя пepeпись нaсeЛellия 1937 г.: I(paткий итoг. - M., 1991. _ С.227.
" Бoн1apенкo B. B., lapazaн М. B. flеpeписи нaсeлeння в CPCP. - к.' l95B. -

C.37; IIеpкoвcъкшЙ A. Cтaлiн скaсувaв peзyльтaти пepeписy I9З7p. // .{eнь' -
1997. - 20 сiчня.

, Итoги Bсесoюзнoй пepегпrси нaсeлeни'I 1959 г.: Укpaшrскaя CCP. - М' 1963. - с. 11.
a Итoги Bcесoюзнoй пepeгп,lси EaсеЛeЕиfl 1939 г.: oснoвнъre итoги. - M., 1992. - C' 22.
' Cбopник стaтистичeскиx пlaтepиaлoв 1990 г. - M.' 1991. - C. 21'
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сoBaнo близько 107o yсього ixньoгo IIaсeлеIIня. 3a згaдaний пеpioд бyлo
BиBeзенo дo кa3axстaнy' пepeBa}I(но в Кустaнaйськy i CeмипaлaтиIIсЬку
oблaстi, B чoTиpи еTaIIи 1 млн. 2б0 тиc.' .Цo цiеi кiлькoстi слiд тaкoхс дo-
дarи 6лизькo 500 тис. oсiб, в,vIcJIa:н|ах iз зaxiдниx oблaстей Укpаiни
y 1946-1949 pp.,, щo бyлo пов'язaнe з бopoтьбoro стaлiнсЬкoгo pеЭкиIvly
пpoTи УпA i oyH.

,{o сepeдини |946 p. тiльки в зaxiднi oблaстi Укpaiни з ii сxiдниx oб-
лa:тей пpибyлo пoнaд 86 тис. пapтiйниx, paдЯIlсЬких пpaцiвIrикiв,
спе{aлiстiв пpotvlислoBoстi, сiльськoгo гoсIIoдapсTBa' наpoдноi oсвiти,
oxo])oни здopoв'я, IсyЛьтypнo-oсвiтнix зaклaдiв,

Bнaслiдoк Bxo.ц'rсеIIIlя в Укpaiнy Taкoi кiлькoстi мerшкaнцiв зaxiдниx
oблaстей y 1940 p. нaселеIIIlЯ peспyблiки зIIaчнo зpoслo' a йoгo пиTottлa Ba-
гa в PaдянсЬкoluy Cоroзi пopiвнянo з i926 p. пiдвищилaсЬ IIa 1,6%. Aле це
не свiдчить пpo пOлiпrшеIIIIя дeМorpaфiннoi ситyaцii в pеспyблiцi.

Пpиeднaння циx зeIvIеЛь дo Укpaiни здiйснrовaлoся згiднo 3 гIaктOM
Мoлoтoвa - Piббeнтpoпa. Aлe землi з пеpеBa}fiIlo yкpaiнськиl\t нaсeЛен-
!{ям He всi вiдiйшrли дo Укpaiни. Haсeлeнi yкpaiнцями пеpeдгip'я Itapпaт
вiд Cянy до.(yнaйця (Лемкiвщинa), Бaсeйн Bеpxньoгo Cянy (HaдсяIIIrя)'
зaхiднi бepеги Бyгy (Хoлмщинa) тa землi мirк Бyгoм i Hapeвoм (ПiдляIп-
rпя) зaлиrrrи IIIIIЯ' у Пoльщi.

У 1944-1946 pp. пoнaд 500 тис. yкpaiнцiв пpиNIусoBo бyли висeлeнi
в Укpaiнy зi свoix спoкoнвiчниx 3еMелЬ' якi вiдiйшли дo Пoльщi. Bo,цно-
нaс лpи6лизно 800 тис. oсiб булo пеpесеЛeнo дo ГIoльщi. Пpовeдення
aкцii <Biслa> y квiтнi - сеpпнi t947 p. гIpизBeЛo дo висеЛeнIIя ylt.
paiнських i змirпaниx yкpaiнськo-пoЛьсьItиx сiмей з Haдсяння,
Лемкiвщини, ХoлмщиниЙTIiдлятлrшя i дo пoселеIIIIя ix y тaк зBaIIих гIo-
BeplryTиx зaxi.цниx i пiвнiчних paйoнax Пoльщi - 140,6 тис. oсiб.

Biдпoвitнo дo дoМoвЛенoстi з Pyмyпiеro кoлиrцнi Aкеpмaнський,
Хoтинський тa Iзмaiльський пoвiти Пiвнiчнoi Бyкoвини, дe пepеBaЖIry
бiльцriсть HaсeлeIII{я сTaHoBИЛи yкpaiнцi, y 1940 p. пepeйruли Tе?lt дo Ук-
paiни, нa }*сaлЬ' близькo 400 тис. yкpaiнцiв зaJIvIIIlуlJI'IcЯ y }loBoстBopeнiй
Moлдaвськiй PсP. Biд Укpaiши бyлo вiдipвaнo Лiвoбepеэкrrся.{нiстpa -
цe нинirпнi Кaм'янський, Pибницький', [у6occapський, Гpигopioпoльcь-
кvIЙ Ta Cлoбo,цзeйський paйoни Moлдoвиn.

' .{eнь. - 2002. - 2 6еpезня. Чaстинa з цiеi кiлькoстi вивезенa з бiлopyськиx зe-
мель, якi бyли пpиеднaнi дo Бiлopyсit. Aле мorкпa вBaшtaти' щo пoнaд 907o ix зaгaль-
нoi кiлькoстi 6yли мerпкaнцями Cxiднoi Гaличини.

, Субlnелънul1 o. Haзв. IIpaця. - C. 425;, Iстopiя Укpaiни. Еaзв. пoсiбник. -
C.370. Пoдae кiлькiсть вислaних зa 1946- 1949 pp.203 662 oсoби; Лiтepaтypнa Ук-
paiнa' _ 1992. - 1 lкoвтня.

,Iстopiя Укpaiнськoi PсP. - к.' 1979. _ T. B. * с. 69-70.
a Iстopiя Укpaiни. - К.: Aльтepнaтиви. - 1997. - T. B. _ с. 332; .Цень' - 1997. _

24 вepесня; Besipнiй ltиiв. _ 1993. - 15 rкoвтпя.
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Piзнi фaктopи впЛивaЛи IIa демoгpaфiнну ситyaцiЮ гIpoTягoМ
1940- 1959 pp.

oсoбливo тя)tскo вплинyЛa нa демoгpaфi.rнy ситyaцiю в peспублiцi
нiмeцькo-фallIистськa HaвaЛa. Зa poки,Цpугoi свiтoвoi вiйни зaгинyЛo IIa
фpoнтi i пiд oкyпaцieю нe п4eншIe B,5 млн. синiв iдoчoк Укpaiни (втpaти
всix pеспyблiк CPCP - 27 млн. oсiб)'. I{е 207о,Цoвoeннoi кiлькoстi нaсe-
ЛeнIIя peспyблiки.

3oкpeмa, Bтpaти HaселeIIIIя зaxiдниx oблaстeй cтaнoвили 29|o,
a сxiдниx - Ig7o' I]е мorкнa пoясIIити дoBгиI\1I чaсoМ oкyпaцii,'

Зa poки вiЙни to Hiмeччини з Укpaiни бyлo вивeзeнo пoнaд 2,1 млн.
oсiб, пepевarкнo юнaкiв. Пoвepнyлoся в Укpaiнy ix paзoм iз вiйськoвoпo.
ЛoIIeниIvrи лиlдe B00 тис. oсiб.

Itpiм тoгo, з Укpaiни бyлo евaкyйoвaнo дo Itaзaхстaнy, Cеpедньoi
Aзii, Уpaлy тa Cибipy 1,9 млн. oсiб, з якиx тeEс не всi I]oBepHyлися IIa
piднi землi,.

Bнaслiдoк стaлiнськoгo свaвiлля в I944p. з Кpимy бyлo депopтoвa-
нo дo Cибipy i Кaзaxстaнy кpиMськиx тaTap' бoлгap, вipменiв тa гpекiв -
22B 543 oсo6и (y тoмy вислi IсpиlvIсЬKиx тaтap - 191 08B oсiб). I-{e стaнo-
вилo мaйэке | /3 тpудoвиx йoгo peсypсiв.

oднovaснo з циM дo Кpимy пеpeсеЛястЬся IIaсeЛеннЯ з iнЦlих pес-
пyблiк, пеpеBaEсHo з Poсii тa Укpaiни. Ha пoчaтoк 1945 p. сюди пpиixaли
17 040 сiмей' зa 1950-1954 pp.- щe 57 тис. сiмей{.

Певнy poль y демогpaфiтнiй ситyaцii в Укpaiнi вiдiгpaв гIpoцес ypе-
гyЛювaIIня кopдoнiв мirrс Пoльщeю i Укpaiнoю пiсля вiЙни, внaслiдoк
якoгo мiгpaцiя з Пoльщi в Укpaiнy стaнoвиЛa 4B3 тиc. yкpaiнцiв i з Ук-
paiни дo Пoльщi - 810 тис. пoлякiв (пaсив для peспyблiки стaнoвив 327
тис. oсiб)5.

У згaдaнiй стaттi A. Л. Пеpкoвськoгo' C. I. ПиpoхскoBa нaвoдитьсЯ
кiлькiсть нallroгo }IaсeлeннЯ 3a кopдolloМ пpoтягoМ i941-1946 pp.-
1,3 млн. oсiб (с. 1B). Aлe, oсItiЛьки Bo}IИ He пoдaIoTЬ дaниx IIpo тих' xTo гIo-
веpнyвся з-ta кopдolly' нa нaшIy tУМкУ, дo цiei цифpи слiд пiдxoдити
oбеpеrкнo. Cлiд тaкorк гIaМ'Ятaти' щo Yа кiлькoстi HaсeЛeIIнЯ в Укpaiнi
пoзHaчивсЯ гoлoдoмop 1946-1-947 pp. Иoгo пiк пpипaдaв нa 3иМy 1946-
1947 pp. тa BeсIIy-Лiтo 1947 p. Гoлод зaбpaв, 3a taНvINIИ дoслiдникiв, вiд
100 тис. дo Ilorraд 1 млн. чoлoвiк. Кpiм зaгиблих' нa 20 неpвня 1947 p.
в Укpaiнi нaлivyвaлocя II54,2 тис. oсiб, xвopиx нa дистpoфiю. Bтpaти

, Hoвiтня iстopiя Укpaiни (1900-2000 pp.). _ It.: Bищa ulкoлa, 2002. - C.70B.
, Пepкoвcъкuli A. JI., Ilшpoэtскoв C, I. Haзв. пpaця. - C. |7 .
'Taм сaмo. - с. 15' 16; Iстopiя Укpaiни. Haзв. пpaця. - с. 366. У дeякиx

Bидaнняx нaвoдиться iнrua кiлькiсть eвaкyйoвaних 3 укpaiнських зеMель -
3,5 млн. oсiб.

r Лiтepaтypнa гaзетa. - l991. - 12 гpyдня.
. Iстopiя Укpaiни. Haзв. пpaця. - с. 371.
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нaсeЛенIIя пiд .raс вiftни, пpoдoB?tсеIlllя стaлiнськиx pепpесiй пiсля ii
зaкiнчeння зyмoвили зaлyчeн}Iя B lциpolсиx мaсшIтaбax дo poбoти в aг-
papнol\4y сeктopi eкoнoмiки пiдлiткiв. У |947 p. B кoJlгoспax Ilpaцювaлo
792,8 тиc. дiтeй вiкoм вiд 12 до 16 poкiв.

Чepез тaкi величезнi втpaти HaселеtIнЯ в Укpaiнi вiднyвaлaся гoс-
тpa нестaчa тpyдoBиx pесypсiв, oсo6ЛиBo в пepшi пiслявoeннi poки' щo
iстoтнo BпЛивaЛo нa вiдбyдoвy lrapoдIroгo гoсIloдapствa. Taк, Ha зeМЛяx
Укpaiни нa 1 сiчня 1945 poкy МeIIJIсaЛo мaйжсe 27,4млн. oсiб, aбo 66,8Yoiх
toBoelrнoi кiлькoстi, a нa 1 липня 1946 poкy - мaйrке 32,1 млн. oсiб'.

Taкe зpoстaннЯ кiлькoстi нaселеtltlя Ilе e pезyлЬтaтoм IIIBидIIиx
тeмпiв приpoдI{oгo збiльrпeння. Ha цей чaс y пеBнoмy йoгo збiльшeннi
вiдiгpaли poлЬ пoBepEеItIlЯ JIIoteЙ' якl' були тимчaсoвo eвaкyйoвaнi
y сxiднi paЙoни сPCP, чaсTIсoве IIoBеpHеIIH,I з Hiмeччин1,7TИх' кoгo бyлo
вивeзeнo силolo' Iloчaтorс пoBepIIеннЯ дo piднoгo кpaю демoбiлiзoвaниx з
лaв Paдянськoi Apмii. 3a пepioд з 1945 пo 194B pp. в Укpaiнy ПoBepЕyлo-
ся мaйаке 2,2 мllн. демoбiлiзoвaниx вoiнiв,.

Maйrкe нa 800 тис. oсiб зpoслa кiлькiсть llaсeЛeння Укpaiни ra paxy-
HoIс I\lеIIIкaнцiв Зaкapпaття' яItе yвiйIrrлo дo склaдy pеспyблiки в нepвнi
1945 p.'

Haвeденi фaкти свiднaть, щo нaсеЛеIIня Укpaiни y пiслявoеннi poки
зpoсTaлo дoсиTь пoвiльнo. Якщo дoвoсннoi кiлькостi нaсeлeння CPCP дo-
сяг y 1955 p., тo Укpaiнa - Лиlllе в 1960 p., a Бiлopyсь - нaвiть y 1970 p.{

Пpaктиvнo IlеMo}ttлиBo гIpoсTе}ttиTи змiни в демoгpaфiннiй ситya-
цii, що вiд6улиcя в CPCP i peспyблiкax пpoтЯгoМ дpyгoi пoЛoвиIIи 40-x
тa в 50-x poкax. Aлe нaвpяд чи Mo)I(нa BBaEсaтИ oпTиMaЛьIIиlvI тe' щo
в пoвoеннi poки B yl\4oBax' кoли yкpaiнськi землi BхIДуIJI|4,цo нaйбiльlц
зpyйнoвaниx нiмeцькo-фarпистськoю oкyпaцieю' 3aЗHaли вeЛичe3IIиx
людсьIсиx BTpaT' гoстpoi нестaчi тpyдoBиx pесypсiв, з Укpaiни зa
дeprкнaбopoМ нaпpaвляЛи poбiтникiв i слyэttбoвцiв y peгioни, якi мeн-
IЦe пoстpa)rсдaли вiд вiЙнvц де бyлa бiдьrц спpиЯтливa демoгpaфi.rнa
ситyaцiя.

Taк, пpoтягoм 1953-195B pp. зa меэкi нarцoi peспyблiки зa ,цеp?кrra-
бopoм бyлo вiдпpaBлеI{o пolraд 327 тиc. poбiтникiв. Пpотягoм 1954 -
1956pp. дЛя oсвoсIiня цiлинниx i пepелoгoвиx зеМеЛь виixaли з peс-
пyблiки пpиблизпo 100тис. rонaкiв i дiвчaт. У 1956-1969 pp.дo Кaзax-

I IlеpкoвcъкuЙ А. JI., Пupoэtcкoв C. I. Haзв. пpaця. - C, I7; Гoлo,ц в Укpaiнi
1946-1947: .{oкумeнти i мaтepiaли / Bид. M. ГI. Кoць. - Itиiв-Hьro-Йopк,
l996. -  с.  7 '  13.

2 lОpнl1к B' I. Бopoть6a ItГI Укpaiни зa вiдбyдoвy i poзвитoк нapoдHoгo гoспoдap-
ствa (1945-1952 pp.). - к. '  1965. _c.70' 77,

'' Пеpкoвcъкuй, А. Л., Пupoэюкoв C' I. Haзв. пpaця. - c,24'
. Hapoднoe xoзяйствo CCCP зa 70 лет. - M.' 1987. _ C. 37 4; Tpyд 

" 
сссP. - M.'

1968.- с. 19.
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стaнy пoiхaлo щe Мaй}кe 250 тис. пpaцiвникiв, якi дoпoмaгaЛи poзвиTкy
пpoмислoвoстi pеспyблiки, бyдiвництвy мiст i сiл'.

Пpeдстaвники нaцroi pеспyблiки в пicлявoeннi poки бpaли Taкorrс
aктиBнy yчaсть y пpotlислoBolvly oсBorннi нaфтopoдoвищ Troмeнi тa iн.

oднoнaснo в Укpaiнy лpи\здили нa вiдбyдoвy зpyйнoвaнoi eкoнo-
мiки тpyдящi мaйrrte з yсix регioнiв Paдянськoгo Coюзy. MiгpaцiЙнi пpo-
цеси, щo вiдбyвaлися нa yкpaiнсьItИx зеI\,Iляx, iстoтнo B|IIIиIBaJIИ ъIa
нaцioнaльниЙ cклaд peспyблiки як свoсpiднa фopмa йoгo pyсифiкaцii.

Пеpший пiслявoенний Bсесoюзний пepепис IIaселеIl}lя бyлo пpoвe-
деIlo ЛиIIIe в сiчнi 1959 p., тoбтo мaйrкe чepез 14 poкiв пiсля зaкiнчення
.(pyгoi свiтoвoi вiйни.

Пoстaе зaпитaIIня: чoмy длЯ пpoBeдeнIrя пeplЦoгo Bсесoюзнoгo пе.
peписy нaсeЛeннЯ 1926 p. зIraдoбилoся lvleнцIe 4 poкiв, a для пepl]Ioгo
пiслявoеrrнoгo IIеpеписy - мaйrrсe 14 poкiв?

Ha нaпry дyмкy' Cталiн oсoбистo гaлЬмyвaв йoгo пpoведенIlя' po-
зyмiю.rи, щo пepeпис зIIaчI{oIo мiporo poзкpи€ йoгo aнтинapoдIly пoлiти-
кy. Пiсля йогo смеpтi пpичиIloю гaЛьмуBaIIнЯ пpoвeдellня пеpеписy бyлa
бopoтьбa ta Bлaдy у в;lтцуlx lсoлax пapтiйнo-aдмiнiстpaтивнoгo
кepiвництвa, йoгo нeстaбiльнiсть.

3a дaними тIepеписy 1959 p. нaсeЛеIlllЯ Paдянськoгo Coюзy стaнoви-
лo 20B,B млн. oсiб, пepeBl4щyBaлo дoвo€ннy кiлькiсть rтa |4] млн. oсiб
(7,67o), PPФсP - Ha 7,4 млн. oсiб (6,77o), peспyблiк Зaкaвкaззя - нa
1,2 млн. oc16 (I4,6vo), Cеpeдньoi Aзii i Казaxстaнy - нa 5,9 млн. oсiб
(34,б7o), ГIpибaлтiйсЬItиx pесIlyблiк - нa 100 тис. осiб (|,7Yo).3a цeй rтсe
пеpioд нaсeлeння Бiлopyсi зlvtенIIIилoсЬ нa g00 тис. oсiб (10%). Moжe
склaстися BpafiсеIIIlя' щo Haсeлe}Iня Укpaiни в цЬoмy lк poцi пepeBищи-
JIo дoвoеIIIIий piвeнь нa 600 тис. oсiб (|,37o). Aлe, як пеpeкoнливo дoвo-
дЯть дelvloгpaфи A. Л. Пepкoвський i C. I' Пиpoхtкoв' цe не зoвсilvl Taк.
У 1935 p. нaсeлeння 3aкapпaття сTaнoBилo 786 тис. oсiб. У 3в'язкy 3 тиМ'
щo 3aкapпaття в 1945 p. ITpиедIraлoся дo Укpaiни, ,цo зaгaЛЬIloi кiлькoстi
IlaсeлeЕпя pеспyблiки в 1940 p. вoIIo I{e вxoдилo. Toмy, щoб бyлo l{ayкoвe
пopiвняння кiлькocтi нaселeння' йогo потpiбнo пpoBoдити нa oднaкoвiй
теpитopii, тoбтo до нaселeIIHя 1940p. дoдaти HaсeлeIIIIя 3aкapпaття,
пpиблизнo B00 тис. oсiб, тoдi BoHo y 1940p. в Укpaiпi сTaI{oвитиме B}lсе
42,I млн. осiб. Taким чиIloМ' IIaсeлеIlIlя в Укpaiнi в 1959p. стaIIoвиJIo
41,9 млн. oсiб, тoбтo йoгo бyлo нa 200 Tис. 1\4енIпe' нiшс дo вiЙни' aбo ЛишIe
99,5|o Йoro дoвoеннoi кiлькoстi. 3a пepеписoМ нaсeлеIltlя 1959 p. в цiй oб-
лaстi Ha тoй чaс МеIIrкaJIo мaйrкe 920,2 ттдc. oci6z'

' Polпaнцoв B. o. Poбiтничий клaс Укpaiнськoi PсP (1946-1970 pp.). _ it.,
1972. - C.42.

, Пеpкoвсъкuli А. JI., Пшpoэrcкoв C' l. Haзв. пpaця. _ C'24; Итoги Bсeсoюзнoй пe-
peписи нaсeЛеIlия 1959 г.: Укpaинскaя ссP. - 1\4.' 1963. - с. 16.
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oтrке, Укpaiнi, щoб toсягти дoвoсннoi кiлькoстi нaсeJIенIIя' знaдo-
6илocя 15 пicлявoенIlиx poltiв' a Бiлopyci - нaвiTЬ 25 poкiв.

3a змiнaми y кiлькoстi нaсeлeнIIJт з 1940 пo 1959 pp. peспyблiки кo-
лиIIIIIЬoгo сPсP шIo,кнa пoдiлити нa тpи гpyпи. .[o пеpIпoi гpyпи нaлe-
lкaть тi, кiлькiсть HaселeIIIIя якиx зpoслa 3a TеMIIaMи 6iльrпе, нirк нaсe-
леHHя сPCP. I]е pеспyблiки 3aкaвкaз3я, сеpе.цньoi Aзii Ta кaзaxстaнy.

,(o дpyгoi _ PPФсP i Пpибaлтiйськi pеспyбЛiки, тeMпи зpoстaн}Iя
яких 6у ли MеHIIIиМи зa зaгaЛЬЕIoсoюзнi.

,{o тpeтьoi - Бiлopyсь тa Укpaiнa' зaгaлЬнa кiлькiсть ЕaсeЛellнЯ
якиx нaвiть tlе дoсяглa дoвorнIroгo piвня.

Taким чиI{oм' зa пеpioд 1940 - 1959 pp. пpи зaгaЛЬIlo\4y зpoстaЦIlr
кiлькoстi нaсeЛеItllЯ в Paдянськoмy Corозi спoсTepiгarться iстoтнa стpo-
кaTiсть щoдo змiн y IсiЛЬItoсTi IIaсeлeIIнЯ йoго peгioнiв тa peспyблiк.

Piзницrо y теl\lпax змiн кiлькoстi нaселення нa кopисть peспyблiк 3a-
кaBIсaз3я' Cepeдньoi Aзii тa l(aзaxстaнy мo}Iснa пoЯснити тим, щo Пpи.
бaлтiйськi peсгryблiки, Бiлopyсь i УItpaiнa пoвIriстro бyли тиlшчaсoBo oкyпo-
вaнi нiмeцькo-фarшистсьItиlvlи зaгapбllикalvlи' Talto}tс як i чaстинa oблaстeй
PPФсP. Toмy нa циx зel\4Ляx зa чaсiв oкyпaцii гlуtt|УIIvlIIе лиIIIе вiйськoвi,
a й миpне нaсеЛellllя' нa вiдмilry вiд тиx 3еМeЛЬ' дe зaгapбникiв нe бyлo.

Bнaслiдoк тaкиx зpyIIIеIIь вiдбyлися iстoтнi змiни y спiввiднotшеннi
нaсeЛеHHЯ pеспу6лiк i peгioнiв, щo Bxoдили дo склaдy сPсP.

У склaдi нaсeлeнIlя Corозу IIитoMa вaгa меIIIкaнцiв PPФCP нe змiни-
Лaся' pеспyблiк 3aкaвкa3зя- 3poслa нa0,2Yoioco6лиъo 3poсJla чaсткa
IIaсeЛеHHя Cepедньoi Aзii й Кaзaxcтaнy - нa 2,27o. 3менrшилася ITитoМa
вaгa pеспyблiк Пpибaл TиII<т/I - нa 0 ,I7o, Бiлopyсi - rтa 0,IYo i нaйбiльrпe
Укpaiни -нaI,4Yo.

Teнденцii у змiнax кiлькoстi нaселeIIнЯ Paдянськoгo Coюзy, йогo
peгioнiв тa peспyблiк нaбyли дaльIIIoгo poзвиткy пpoTягoм 1959-
1991 pp.

Пpoтягoм 60-x - BO-x poкiв пpoдoB,rсyBaлa зpoстaти зaгaлЬIla кiлЬ-
кiсть нaсeлення Coюзy, yсix pеспу6лiк тa peгioнiв. Aле, як i в пoпepeднiй
пеpioд, спoстеpiгaються piзнi TеMпи йoгo зpoстaння в pегioнax тa pес.
пyблiкax.

3a 32 poки зaгaЛЬнa кiлькiсть HaсeJIеtIIIя Paдянськoгo Cotoзy збiль-
IIIиJIaсЬ нa B1,3 млн. oсiб (3B,97o), PPФсP - нa 29,9 млн. oсiб (25,37o),Ук-
paiни - нa 10 млн. ociб (23,9|o), Бiлopyсi - нa 2,2 млн. oсiб (27 ,2Чo), pec-
пyблiк Пpибaлтики - пa 2 млн. oсiб (33,3Чо), Зaкaвкaззя - Еa 6,7 }4лн.
oсiб (41,6%), Cеpeдньoi Aзii i ltaзaxстaнy - нa 28 млн. oсiб (1'2I,Wo)'

Taким чиIIoМ' зa oстaннi 32 poки пpoсTe}Iсуeться тaкa сaМа TеH-

денцiя, як i пpoтягoм 1940-1959 pp. Toннirпe, зa 19 poкiв нaйшrBуItIJlу|.
Ми тeМпaми зpoстaЛa кiлькiсть llaсeлeннЯ peспyблiк 3aкaвкaззя i oсoб-
ливo Cеpeдньoi Aзii тa ltaзaxстaнy' Te сalvre NIи спoстepiгaeмo i пpoтягolvl
1959-1991 pp. Aле цей poзpив y Tепlпax Ha кopистЬ oстaннix pегioнiв щe
з6iльIдився. Haпpиклa,ц' яItщo кiлькiсть нaсeЛeння Poсii зa 1940-



1959pp. зpoсла rтa 6,7vo, a pеспyблiк Cepедньoi Aзii i КaзaxстaЕy - Ira
34,5/o, piзниця - 27,Bvo, тo зa пepioд 1959-1990 pp.- вiдлoвiднЬ 25,6vo
i-I2I,7/o, aбo в 4,3 paзa бiльшre, нilтс зa 1940-1959 pp.Ця piзниця бyде ще
бiльrпoю, якщo поpiвIIяти з Укpaiнorо тa Бiлopyссtо.

Якщo piзницrо B тeпtlIaх зpoсTa}IIlя нaсeлeIIIIя зa 1940-1959 pp.
peгiонiв тa peспyблilс IvIи вхсe пo.flснювaли, тo нiним iнrrrим цrо piзницroне
Mo}кнa гIoясниTи зa oстaннiй пеpioд, тим бiльrде' щo вoIIa щe й зpoслa.
B цi нaси не бyлo нi голoдy, нi вoен. Пpoдoвrкення тeнденцiй пoпеpедньo-
гo пepioдy lvlortсHa гIoясIIиTи лиI]Iе пoBнoю бaйдyхсiстю ЦIt КПPC, pa-
/цЯIlсьIсoгo ypЯty i кepiвництвa заxiдниx peспyблiк дo деМoгpaфiнниx
пpоцесiв, щo вiдбyвaлися нa ixнiй теpитopii.

Taк, якщo Питoмa Baгa нaсеЛення PPФCP зa 1940-1959 рp.
не змiнилaся, тo УкpaiнИ сItopoтиЛa сянa 1,4|o, Бiлopyсi - нa 0,7fo,II$й-
6aлтики - нa 0,I|o, Зaкaвкaзькиx pеспyблiк зpoслi нa 0,2|o, Cеpeдньoi
Aзii i КaзaxсTalry - нa 2,B|o.

3a 1 959-1 99 1 pр. чaсткa ЕaселеIlн'я Poсii змeнrц т4JIacЯ' нa 5'7 |o, Bi-
goрJсi - нa 0,37o, Пpибaлтiйськиx pеспyблiк - нa 0,27o i Укpaiни - нa
2'0v9. З3 цi.эк poки пиToп4a Baгa IIaселeння pеспyблiк 3aкaвкaзtЯ spoсЛa
пa |,I/o, a Cеpедньoi Aзii i ltaзaxстaнy - нa 6,6|o.

t yTвope'няlvl Moлдaвськoi peспyблiки в 1940 p. зaгaльIra кiлькiсть
ii нaсeлeння зpoсЛa з 2,5 млн. oсiб дo 4,4млн. oсiб, aлe чaсткa ii люднoстi
сеpeд НaселeI{Hя Cоrозy гIpaктичHo нe змiнювaл I'З_1'5vo,

Taким чиIloM' y CPCP пpoтягolvl 1959-1991 pp. спoсTеpiгaсться aк-
тивrтий <IIaстyп) нaсеЛе}IIlя peспyблiк Зaкaвкaззя, Cepeдньoi Aзii i Кa-
ЗaxсTaIIy нa позицii eвpoпeйськиx респyблiк: PPФCP, Укpaiни, Бiлoрyсi
ЙПpи6aлтики. fiкщо ixня чaсткa нaсеЛeння в склaдi сPсP в 1940 p. 

"'"-нoBилa B5,6Yo, в 1959 p._ B3,4|o, тo в 1991 p. _ 75,2|o.
Пaдiння питoмoi Baги }IaсеЛеI{ня rBpoпейськиx peспyблiк сPсP

в 1959p. вiдпoснo 1940p. Mи в)ttе гIoясIIIoвaЛи. A чим lvlofitl{a пoясIIИTИ
пaдiння зa остaннi 32 poки? Aле rк вoнo вiдбyвaлoс.Е 3a теI\{пaпди щe
ItIBидIlIе.

Мaлo б IIpиBеpIryти yBaгy дo себe пoстyпoBe скopoчення темпiв
3poсTalrнЯ кiлькoстi нaсеЛеIltlя Укpaiни. Якщo пpoтягoм 1959-1970 pp.
BoHo зpoсЛo нa I2,4Tц To 3a 1970-1979 pp' - tla 5,7|a, a зa 1970-
1991 pp. - лиIIIе ga 4,27o.

Cлiд oсoбливo пiдкpесл'|TIl - IJJBИtItиlvIи тeI\lIпaMи скopoчyвaлoся зpo-
стaння кiлькoстi мerпкaнцiв в Укpaiнi пiсля Чopнoбильськoi aвapii, якa
стaлa спpaв)IсI{ЬoIo кaтaстpoфoro для yкpaiнсЬItoгo llaрoдy. 3a oстaннix двa
poltи в склaдi Paдянськoгo Coroзy - з 1 сiчня 1989 p. пo 1 сiчня 1991 p.- йo-
гo кiлькiсть збiльrпидaся нa 200 тис. oсiб, aбo менцr нiэкнa0.4Чo'.

rHapoднe гoспoдapствo Укpaiнськoi PCP в l9B9 p._ It., 1990. - с.26; Hapoднoе
xoзяйствo CCCP в 1990 г. - M., 1991. - c.227.
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.Цo цьoгo ми iltтлли пpoтягol\[ yсЬoгo пepioдy paдяHсЬIсol Bлaди'

''po 
шo свiднaть poзглянyтi IIaMи теHдeнцii, a Чopнoбильськa тpaгeдiя

ЛиIue пpисIсopилa цeй пpoцес. A це вrкe кaтaстpoфa
Heiaтивнi тендeнцii щoto нaсeлення Укpai'и' зaклaдeнi зa чaсiв

paдянськoi BЛaДIl' тpиBaюTь i в нaстyпнi poки.3 poзвaлoм^ItoЛиIIIIlьoгo

cpсp i пpoгoлoruеIlllяM Heзaле?fiI{oi Укpaiни 24 сepпня 1991p. TpиBaлo

пoгiprшення демoгpaфiннoi ситyaцii в деprкaвi.
Haс не Мo)iсе IIе тypбyвaти Tе' щo пpoтягoM пiслявoенtloгo пеpioдy нa

фoнi висoкиx тeмпiв ipoс"aння кiлькoстi нaсeлеIlIIя pеспyблiк Cepeд-

ньoi Aзii, Кaзaxстaнy i 3aкaвкaззЯ скopoчyвaлaся ltiлькiсTЬ IIaселeIIIlя

в Укpaiнi. Бiльrш тoгo' пpисI(op'цIIИcЯ. TеМпи скopoчeнHЯ питoмoi вaги ii

IIaселеIIIIя сеpед MеIIIкaнцiв CPCP. Aдrке зa 1959-1970 pp. нaсткa нaсе-

ЛeIIнЯ нalЦoi peспyблiки сIсopoтилaс я rтa 0 ,4Yo, зa нaстyпнi 9 poкiв - B}ке

нa 0,5Yo, a щЬ ,a нaстyпнi l0 poкiв - rla \,LЧo, тoбто бiльrд нiэк yдвi.ri

пopiBнЯнo з пoпepeднil\4и,цBoMa пеpiодaми.
Haпepедoднi.(pyгoi свiтoвoi вiilttlvtв Укpaiнi MеIIIкaлo 4-1,3 млн. oсiб,

в peспyблiкax Cеpедньoi Aзii i I(aзaxстaну - I7 ,| \,IЛH. oсiб' в 1959 p.-

вiдпoвiдно 41,9 млн. oсiб i 23 MЛн.' a нa пoчaTкy 1991p. - вiдпoвiднo

51,9 млн. oсiб i 51 млн. oсiб.
У гpyднi 1991 p. пiд Miнськoм кеpiвIIиItи тpЬoх сoцiaлiсти.rниx pеспyблiк

Paдянськoгo CoюЪy - Б. eльцив (PPФCP), C.IIIyrшкевич (БPCP) тa

Л. Кpaвнyк (УPCP) - пpoгoлoсиЛи утBopeшIЯ CH,Ц. 3а цишr piшенняM деp-
r*"""е o6'еднaння, щo Maлo lra3By CPCP, пpипиIIилo сBoe iснyвal{Itя.

A 24сеpпня 1991p. дeпyTaти Bеpхoвнoi Paди Укpaiнськoi Paдянськoi

Coцiaлiстичнoi Peспyблiки нa свoему плеHapнol\ly зaсiдaннi yxBaлиЛи зaкoн

гIpo деp)каBнy Hе3aле}rснiсть Укpail{и' yтBopеIIня Укpaiнськoi pеспyблiки.

1гpyдня 199ip. нapoд Укpaiни oбpaв Пpези,цеI{тolvl деp}rсa'и Л. Кpaвvyкa,

a ЯB 
"epвня 

1996p. депyтaTи Bеpxoвнoi Paди Укpaiни нa свorмy lтленapнo-

*y з""цa""i yxвaлили ltoнститyцirо Укpaiни. Пpийняття Кoнститyцii юpи-

дичflo зaBepIIIиЛo yтвopeHIIя Heзaле)Iснol yкparllсьItol,цеp?кaBи.
Як rке BплиItyлo iснyвaння Укpaiни B ylvloBax нeзaле}ltнoстl нa

кiлькiсть нaсеЛеIIHя кpaiни?
Пpотягoм 1992 p. yпoвiльнroютьсЯ теMпи 3pocтaнIlя кlлькoстl Haсе-

леHIIя.кpaiHи,iнa пЬpIпе сiчня 1992 p. в Укpaiнi MеI]IкaЛo 52,1 млн., a нa

пеplшe сiнпя нaс'yпIloгo poкy кiлькiсть HaсеЛеIIHя дopiвнювaлa лиIIIe

52,2 млIl'. oсiб. Це бyлa нaйбiльrцa йoгo чисeльнiсть y ХХ ст.'

Пiсля цьoгo po3пoчaЛoся 31VIеIII!eнIIя кiлькoстi нaселeння,. У нa-

стyпнi poки темпй скopoчеIll{я нaселeHIIЯ ПoсTyпo'o зpoстaloть. 3a pе-

'Hapoднe гoспoдapствo Укpaiни в 1991 poцi. _ к., 1992. _ C. 64; Hapoднe гoспo-

дapствo i,кpaiни в 1992 poцi. _ к., 1993' - C. 50; I{apoднe гoспoдapствo Укpaiви

в 1993 poцi. _ к. '  1994. - С.26.
, Ha пoчaтoк 2004 p. в Укpaiнi вхсe MеIIIкaлo ilIеttшIe 48 млн.
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зyльтaтaМи BсеyкpaiнсьIсoгoo пepeписy 2001 p. в кpaiнi пporкивaлo мaй-
rкe 4B,5 млн. oсiб. I{eй пpoцес Tpивar i дaлi.

3a нaстyпнi дeсять poкiв вiдбyлу|cЯ. ДocИTЬ iстoтнi змiни в чисельнoстi
нaселeIIня кoлицrнix paдянсьIсиx pеспyблiк. У 2001p. кiлькiсть нaсeЛеI{I{.Е
3aкaвкaзькиx незaлeEtIIиx дepхсaв (Aзеpбaйркaнy, Bipмeнii тa Гpyзii) нe
змiнилaся i стaнoвилa 16,1 млн., a в Poсiйськiй Фeдерiцii скopoтилaся дo
144 млн. (нa 3,9 млн.), y Бiлopyсi - дo g,95 млн. (нa 350 тис.), в Укpaiнi - дo
48,5 млн. oсiб (нa 3,4 мля.).- 

- 
CкopoчeIIH.'I чисeльнoстi нaселeння 

" ',poце"'a"стaнoвиЛo вiдпoвiднo 2,6|o, 3,4|o i 6,5vо. oтэкe, зMеIIцIeння кiлькoстi нaсе-
лeн}Iя сepeд слoв'янсьItиx peспyблiк tсoлиIIIIlЬoгo CPCP вiдбyвaлoся
нailtusвидтuиl\,Iи тeмпaМи, i oсoбливo в нaцriй дeprкaвi. Bоднoнac кiлькiсть
IIaселеIlня кoлиrпнix peспyблiк сPсP - Cеpeдньoi Aзii i Кaзaхстaнy стa-
нo'илa 56 млн. i, нa вiдмiнy вiд вищeзгaдa'иx' зpoслa нa 5 млн., a6oнig,Bvo'

БiльIд тoгo' зa настyпнi двa poltи кiлькiсЪь llaсeлeннЯ i7кpaiни ще
iстoтнo зI\IIеIIIIIилaся i зa дaними.[eprккoмстaтy УкpaiнИ,нa яlxиiri пoси-
ЛarтЬсЯ гateтa' нa 1 гpyдня 2003 p. стalloвилa 4?,66 млн., тoбтo ще сIсopo-
TItJIacя' пpиблизнo нa пoнaд B00 тис.'

- 
Baэкливим нaпpямкol\д пoслaбленнЯ пoTy)tснoстi yкpaiнськoгo eтIlo-

сy бyлo висlvloкTyвaння йoгo iнтeлектyaльI{oгo пoTеtlцiaлy, пpиMycoBе
пеpесeлеIlllя Йoгo BlntaTъwtхцpetстaBникiв дo сToлиць iмпеpсьiиx кpaiн.
. Усi свiтoвi iмпеpii, po3IIIиpюючи свoi земeльнi 

',po"'Ьp,, 
зaселенi

1IiIIIиIVIи нapoдai\ци' яIс пpaBилo, зyстpiнaлися з Baяtливoю пpoблeмorо.
Пiдкopенi rrиМи }Iapoди 3a сBorlo чисeльнiстtо бyли знaннo бiлirпi вiд нa-
pодiв дepжaв-зaвoйoвникiв. Toмy llepeд НИI\1у| BуIIlIl|taлa пpoблeшIa' .flк
мeнrцiстro УTqуINIУBaTтI в пoкopi бiльtцiсть.

,[ля peaлiзацii евoiх пpитнoблювaЛЬIlиx плaнiв iмпepii пpaгнyть Bи-
кoPистaTи ITpeдстaBHиIсiв пiдкopениx IIиMи нapoдiв. З цiеrо меToю BotIи Bи-
кopистoвyюTЬ ДoситЬ rпиpoкi Meтoди ix зaоxочeнIrя IIa слy}It6y дo сeбe.
oдним lraдaють пoсaди в дep,IсaвIrиx opгallax' BклIочIlo дo нaйвищих.
Iнrпиx надiляtоть зеI\IIельHиПIи дiлянкaми, зIIaчнo бiльrпими, нiэк вoни мa-
ли, 3вiльняють нa деЯкий.raс вiд дep)кaвI{иx пoдaткiв, вiйськoвoi слyшсби
тoщo. .[ля нayкoвцiв, пpeдсTaвникiв лiтepaтypи тa MисTeц,"a с'"opЬ,o."
спpиятливi мaтepiaльнi yIvIoBи для peaлiзaцii тaлaнтiв Ta ясиття.

Toмy пoлiтиI{a вeличe3Еиx свiтoвиx iмпеpiй, тaких як Aвстpo-Угop-
щиЕa' Бpитaнiя' Poсiя, пo сyтi нiчим нe piзнилaся.

oднiеro з нaйбiльIпиx свiтoвиx tмпеpiи y ХVIII-ХХ ст.6yлa Poсiя,
щo зaxoпилa бiльrцiсть yкpaiнськиx спокoнвiчHиx зeмeлЬ.

Haпpиклaд' ЯItщo нa пoчaTlсy xvIII ст. в I-[eнтpaльнo-ПpoмисЛoBo-
мy paйoнi Poсii yкpaiнцiв мaйrкe нe бyлo, тo в 1910-1917 pp. iх бyлo вrкe
13,B тис. oсiб. 3a цeй rке пpoмirкoк чaсy в I{eнтpaльно-ЗЁйлеpoосьItoМy
paйoнi Poсii ix кiлькicть зpoслa з262 тиc, oсiб мiйrкe дo 2 млн. oсiб. B oс-

ItoBIIoМy yкpaiнцями 6yлo oсвoeнo.[aлeкий Cxiд, ix бyлo тaм y дeсяTиx
poкax ХХ ст. 42,l тиc., y стeпax Кaзaxстaнy - мaйrке 790 тис.

Чoмy i зapaз Ку6aнський xop спiвae пiснi чистoro yкpaiнськoю мo-
вorо? Toмy щo y XVIII i XIХ ст. Кyбaнський кpaй в oсIloBltolvty oсBoIoвaB-
ся yкpaiнськиMи ltoзaкaми i селянaми.

У tszо p. в Кyбaнськiй oкpyзi 6yлo пoнaд 915 тис. yкpaiнцiв, якi стa-
ItoBили мaйrке 61,47o мiсцеBoгo HaсeлеIIIl.E' y Cтaвpoпiллi - вiдпoвiднo
245,6 тиc. (33,Bvo). Boни збеpегJIи сBoIo piднy мoвy тa пoбyт, звичai a)Iс дo
сьoгoдeнHя.

Poсiйськa iмпepiя нe лиIIIe в IIIиpoкиx мaсrцтaбax BиtсoристoвyBaЛa
yкpaiнфв для ocBoсIlня I{oBиx 3еIvIeJIЬ' BoI{a тaкo}lt зaoxoч)rвaлa длЯ ЦЬoгo
yкpaiнськy eлiтy. oсoбливo alстиBtlo цe po3пoчaлoся 3a нaсiв Пeтpal тa

ItaЬepиши II, кoли TaЛaIIoBиTиx yкpaiнцiв BиIсopисToв)rBaJI|/I Ea нaЙвищих

дeprfiaBllшr lIoсaдax.,[o Caнкт-Пeтеpбypгa ПpуII$Уcу|JIvI пepeixaти видaтнo-
гo фiлосoфa-шpoсвiтителя, peфopмaTopa пpaBoслaвнoi цеpкви Ф. Пpoкoпo-
Bичa; нa пoсaдi кaш&,Iеpa Poсii слyэкив o. Бeзбоpoдькo, мiнiстpa oсвiти -
ГI. 3aвaдський, гeнepaл-гyбеpнaтopa - I. Гyдoвич тa бaгaтo iнrциx.

Bикopистoвyro.rи piзнi зaсoби зaoxoчeння' дo pосiйськoi стoлицi
пеpeBе3Ли бpaтiв oлeксaндpa i Киpилa PoзумoвськуIx, P|'lДaTНI/Ix пpeд.
стaвникiв MистeцTBa кoцпoзитopiв.[. БopтняIlсЬкoгo тa M. БеpезoвсьIto-
гo. Чеpез нeмoхсдивiсть дpyкyBaти в Укpaiнi piднorо МoBoю свoi твopи
BIIepшe BтАДaIIИ в Caнкт-ГIeтep6ypзi I. Itoтляpевcькуtit' - <Енeiдy>,

T. IIIевченкo - ultoбзapu i т.t.
Hiчим IIpиHципoBo нe вiдpiзrrялaся i paдянськa влaдa. Boнa rпиpoкo

BиItopистoByвaлa yкpaiнцiв длЯ oсBoeння нaфтoвиx poдoвищ Cибipy,
пiвoстpoвa КaмЧaткa, нa бyдiвництвi Бiлoмopкallaлy' Бaйкaлo-AМypсь-
кoi мaгiстpaлi тoщo.

Укpaiнa стaвaлa усe в бiльlпиx poзмipaх iнтелeктyaльIIиM дoнopolvl
сPсP.

B yсi нaси зa paдяIrсЬItoi влaди нa нaЙъищиx lToсaдax сPсP y pанзi

мiнiстpiв, вiце-пpeм'еp-мiнiстpiв тoщo зyстpiчaeмo пpeдстaBIIикiв yк-
paiнськoгo Iiapoдy. 3 нaшoi зeмлi пepeiздять IIa poбoтy дo Moскви тa
Лeнiнгpaдa видaтнi нayкoвцi, митцi piзниx нaпpямкiв MистeцTBa.

Cтoлицi сPCP i сoroзниx pеспyблiк 3a paдяHсЬкиx чaсiв бyли не лиrпе
зoсepед}iсeнням кepiвниx деp,IсaBниx пoсaдoвцiв, a й пpoвiдIIиMи цеrrTpa-
I{ИflaУ|xу|'кyлЬтypи Ta шIисTецTвa..{o ниx пepeiздилa нa fiситTя бiльtцiсть
iптeлeктyaльнoi eлiти з yсьoгo Coюзy. Caме в циx мiстax IIIBидкиIVIи те1v1.

пaI\ди зpoстaе чисельнiстЬ пpедсTaBIrикiв yкpaiнсьItoгo етIloсy.
oскiльки 3a paдяIrсьItoi влaди безpобiття нe бyлo нi y CPCP в цiлoмy,

нi в сoroзнrдс pеспyблiкax, i Укpaiнi зoкpемa' тo мo)IсIIa безпoмилкoвo
cTBеpд}fiyвaTи' щo зpoсTaHI{я кiлькoстi yкpaiнцiв B сTоЛицяx вiдбyвaлoся
тiльки зa paxyнolt людeй poзyмовoi, iнтелeктyaльнoi пpaцi. У тi чaси з Ук-
paiни нe ixaли нa зapoбiтки дo сToJIиць нa бyдiвницTвo дaч' iнrшиx спopyд
poбiтники-бyдiвельники тa IIpедсTaвники iнrпиx poбiтниниx пpoфесй.
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I.[e нao.rнo пiдтвep,Цrrtyrться дaниMи пaведенoi тaбл. 9.
Haпpикiнцi iснyвaння сPCP, в ig89 p., кiлькiсть yкpaiнцiв, кoтpi

MeIIIкaли 3a Mertсaми Укpaiни' стalloвилa 6,8 млн. oсiб, y тoмy нислi
в Poсiйськiй Фeдepaцii - 4'4 млн., Кaзaxстaнi - 856 тис., Бiлopyсi -
290 тиc.

Ha зopi paдянськoi BIIatуIзaгaльнa чисeльнiсть вихi,цЦiв з Укpaiни
y стoлицяx згaдallиx peспублiк бyлa незнaчHoК)' B сyмi по чoтиpьox
мiстax вoнa дopiвнIoвaЛa пpиблизнo 33,3 тис. (див. тaбл. 9). Чеpез тpи-
iraдцЯтЬ poкiв' y 1939 p., тoбтo ITеpеД flpyгою свiтoвoю вiйнoto, aбсoлют-
нa кiлькiсть виxiдцiв з Укpaiни iстoтнo зpoслa.

oскiльки тeryIпи зpoстaнEя знaчнo пepeвищyвaли TеMIIи збiльrпeння
зaгaлЬнoгo IIaсeЛeнIIя мicт, тo пiдвищилaсь i питoмa вaгa виxiдцiв з Ук-
pairrи сеpед мiсцeвoгo нaсeлel{нЯ yсix стoлиць. У 1939 p. в Moсквi ix стaлo
90,5 тис., Лeнiнтpaдi -54,7 тис., AлMa-Aтi - 16,7 тис.' Miнсьttу - 6,7 тvtc.

I{е вiдбyвaлoся в тi чaси' кoли Укpaiнa пеpe}ilилa стparшeнний гoлoд
1932-1933 pp., внaслiдoк яIсoгo зaгинyЛo пoнaд 3 млн. ii нaселeння. Aле
Bтpaти yкpaiнськoгo I{aceлеIlH'я циМ не oбмеэкилися' Зa меrтсi pес-
пyблiки, пepeвa}кнo дo Cибipy, бyло депopToBaнo ще пolraд 1 млн. ii
меrшкaнцiв. Ha цi polси пpипaдalоть мaсoвi знищeннЯ yкpaiнськoi
iнтелiгенцii' щo potпoчaлися <poзстpiлaми yкpaiнськoгo вiдpoдrкення>
з кiнця дBaдцяTиx poкiв i IIpoдoв}I(yвaJIv|сЯ' y тpидцятиx.

Кpiм тoгo, вiдбyлися мaсoвi pепpeсii щoдo кoМaнднoгo склaду apмii'
пapтiйниx i дep}IсaBIIиx чинoвникiв. Усe цe пoзнaчиЛoся IIa чисельIloстi нa-
сеJIeнHЯ Укpaiни. Якщo в пepioд з 1926 пo 1937 pp. зaгaЛЬнa чисельнiсть
IIaсeлeHHя Paдянськoгo Coюзy зpoслa з I47 млн, мaйrке дo 162 млн. oсiб,
пpичoМy зpoстaЛa мaйrке в yсix сoloзIlиx peспyблiкax, тo в Укpaiнi вoнa
скopoTилaся пpиблизнo нa 600 Tис' oсiб' y Бiлopyсi - нa 200 тис. oсiб.

Taким чиtloм' в Укpaiнi llaпеpедotlri.{pyгoi свiтoвoi вiйни вiднyвaв-
ся гoстpий дeфiцит тpyдoвиx pесypсiв. oсoбливo пpaцiвникiв poзyмoвoi
пpaцi.

Haстyпнi дBaдцять poкiв пoлiтикa paдяrrськoi деpэкaви щoдo yк-
paiнськoгo IIaселeHIIя iстoтнo не змiнилaся.

Ha цi нaси IIpипaдaIoтЬ стpaшeIIЕIi втpaти Укpaiни. Bнaслiдoк.(py-
гoi свiтoвoi вiйни Укpaiнa втpaтилa пoнa,ц 8,5 млн. свoгo I{aсeлeIIня
(мaйrкe 20Yo Йoro зaгaльнoi чисеJIьнoстi). У 1946-1947 pp. пo Укpairri
пpolсoтиBся гoлoд' пpoдoB}кyBaIIуIся стaлiнськi peпpeсii, депopтaцiя
yкpaiнцiв - членiв oУII i Tиx' xTo iм спiвнyвaв, дo Cибipy тощo.

Bнaслiдoк пpисдIIaЕIIIя дo Укpaiни Cxiдноi Гaлvtнини, Пiвнivнoi Бу-
кoвиtlи тa 3aкapпaтTя дo Еaсeлення peспyблiки влилoся пoнaд 9 млн. нa-
сeЛeIIHя. Укpaiнa дoсЯгЛa дoвoеннoi чисеЛЬIIoсTi нaселення лиIIIе
в 1960 p.' a PaдЯнський Coюз - y 1955 p.

Пiсля вiйни пepед pеспyблiкoю стoяЛи склaднi зaвдaIIнЯ вiднoвлeн-
ня i пoдaльrпoгo poзBитI{y екoнoмiки' кyльтypи тoщo. Гoстpo постaЛo IIи-
тaH}Iя пoдoлaнHя вiдстaвaння в екoномiчlloмy poзBиткy зaxiдноyк-
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paiнськиx oблaстей. Усе це зaгoсTpиЛo питaнIIя з дефiцитoм тpyдoBиx
pесypсiв i oсoбливo пpaцiвникiв iнтeлектyaльнoi пpaцi. Aле, нeзвalкaю-
чи Ha цe' paдяHсЬкa Bлaдa Ilpoдoв}fiyBaлa BисМoltтУBaTИтpyдoвi pесypси
з Укpaiни. У 1954-1956 рp.з нarпoi pеспyблiки бyлo вiдпpaBлello нa oс-
BoсIlIlя цiлинrrиx i пepeлoгoвиx зеп1IелЬ дo Cибipy i Кaзaxстaнy пoнaд
100тис. мoлoдi, сoтнi тисяч пoixaли Ha oсвoeIIHfI нaфToBиx poдoBищ
Cибipy тa нa iнrдi теpитopii CPCP.

B oстaннi тpидцЯть poкiв дoнopськa мiсiя yкpaiнцiв y всix сToЛицЯx
пpoдoв}fiyBaлaсь. Зa rшiстдесят Tpи poltИ paдянськoi в.JIaДИ чисельнiсть
yкpaiнцiв в yсix стoЛицяx зpoстaЛa' Bипepeд}rсaючи збiльшIенHя зaгaЛь-
нoi кiлькoстi ix меIшкaнцiв, внaслiдoк чoгo пiдвищилaсь ix питoмa вaгa
сеpeд мiсцeвoгo IIaсeJIeнIIя. Taк, y Moсквi кiлькiсть yкpaiнцiв зa
дoслiдrrtyвaнi poки зpoслa з 16,1 тис. oсiб дo 252,7 тиc. oсiб, Лeнiнгpaдi -
з 10,8 тис. дo 151 тис., Aлмa-Aтi - з 32,9 тиc. дo 45,6 тис. i МiнсьIсy - 3
1,5тис. дo 53,2 Tис, УсЬoгo пo чoTиpЬox сToлиц,lx ix кiлькiсть зpoслa 3
33,3 тис. дo 502,5 тис. oсiб.

oтэкe, Якщo пpипyсTИTvI тaке не зoвсiм кopeктIlе пopiвняння' Iцo 3a
дoслiдэкyвaнi poки paдянськoi BЛaди кiлькiсть нaсeЛенIIя слoв'янських
pеспyблiк сPCP зpoслa Bсьoгo в 1,6 paзa i це пorшиpиTи нa чoTиpи сTo-
лицi, тo кiлькiсть в ниx yкpaiнцiв мaлa зpoсTи Bсьoгo дo 50 тис.' ToбTo пo-
нaд 450 тис. yкpaiнцiв ми вiддaли пpaцюBaти IIa к'opИсть iнrциx нapoдiв.

A цe oзнaнaс, щo Укpaiнa внaслiдoк свoеi дoнopськoi дiяльнoстi для
сBoгo poзBиткy BTpaтИлa Taкy BеЛичезнy кiлькiсть трyдoвиx pесypсiв,
зIIaчнa чaстинa 3 ЯItиx стaнoвилa ii iптeлектyaльниit пoтeнцiaл, ii дIy-
хoBнe бaгaтствo.

Читaчa Mo)ttyTь цiкaвити пepспelстиви Укpaiни нa мaйбyтнe. I.{им
зaймarться в дeмoгpaфivнiй нayцi HaпpяMoIt пpoгIroзyвaння кiлькoстi
нaсеЛенIlя.

Пpoгнoзyвaння онiкyвaнoi чисельнoстi нaселення Укpaiни в нaIшiй
кpaiнi Мae дoсиTЬ ,цaвI{io iстopiro. I.{ей нaпpямoк бyлo зalтoчaткoBaнo
в 20*x - нa IIoчaткy 30-x poкiв ХХ ст. BидaтI{ими фyндатopalvlи ylt-
paiнськoi дeмoгpaфii M. B. Птyxoю' Io. o. Кop.laкoм-ЧeпypкiвсЬкиIvl тa
A. П. Хoмeнкoм. 3a пpoгIloЗaМи сyчaсIlиx дeмoгpaфiв нaсeЛeнIlя нaшoi
кpaiни зa сepеднiм вapiaнтoм у 2025p. пtae скopoтитися дo 46,7 -
48,7 млн. Aлe нaIлa дiйснiсть свiднить пpo те' щo тaкi пpoгHoзИ сьoгoднi
BигЛя,цaютЬ зaнaдTo оптимiстичними.

Пeсимiстичнi пpoгнoзи щoдo мaйбyтньoi кiлькoстi нaсeлення Укpaiни
висЛoвЛюr i ooн. Зa ii пpoгнoзaми Еa 2050 p. нaселeннJl Укpaiни мaе скoрo-
TИTуIcЯ.нa 40vo, пpиблизнo дo 29 млн., a Poсii нa2B,3% - дo 105,7 млн.

Якщo дoBipитись IIpoгIIoзaM ooH, тo чеpеt п'ятдесят poкiв ми бyдe-
Mo стaнoBиTIД J|IfiтJJэ 2l '4vo нaceлeнrrя Poсii'.
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Iнщi вченi дoтpиIvlyютЬсfl MеItlД пeсимiстичниx пoглядiв. Boни, зoк-
pемa вiдoмий дeмoгpaф пpoфeсop Е. ЛiбaнoBa' BBafi(aють' щo кoли
пiдpoстyть дiвнaтa з 1983-1986 pp. нapoдfiсeння' тoдi пpийдe нa свiт
3IIaчнo бiльrrre дiтeй, ситyaцiя змiниться IIa кpaще. Cьoгoднi в Укpaiнi нa
Ito}tсHy экiнкy B сepедI{Ьolиy пpипaдar по 1,4 ДуllTуII1у'., щo вiдпoвiдae зa-
гaлЬнorBpoпейським пoкa3HикaMl.

$ 2. Укpa!нцi в кoлиrшIrьo}Iy сPсP

ПеpIua свiтoвa вiйнa, pевoлloцiйнi пoдii в eвpoпi пpoTягoм 1917-
1920 pp. зyмoвиЛи пoЯвy IIoBиx деpжaв. Ife пpизвелo дo пеpepoзпoдiлy
спoкollвiчIlиx yкpaiнськиx зewlелЬ мirк ними. Ha кapтi eвpoпи 3, яBуIJIу|сЯ.
тaкi дeprrсaви' як Пoльщa, Чеxo-Cлoвaччинa' УгopЩинa, Paдянський
Corоз тa iн.

Пeвнy poЛЬ y poзтaIIIyBaIIнi yкpaiнцiв нa зeмляx свiтy вiдiгpaвaлa
eмiгpaцiя, нaзBaнa ii дpyгoro xвилеIo. Aлe вoнa бyлa знavнo мeнlшoю, нilк
пеpIIIa.

Емiгpацiя мiэк двoмa свiтoвими вiйнaми дo CIIIA i Кaнaди стaIIoBи.
лa 160 Tис. oсiб' Apгентини - пoнaд I20 тиc. oсiб. Усьoгo rк iз зaxiдноyк-
paiнськиx 3eМелЬ eмiгpувaлo пoIIaд 300 тис. oсiб. З yкpaiнськиx зеMeЛЬ'
якi yвiйшли дo сIслaдy CPCP, емiгpaцiя мaйrке пpипиЕилaся. Cлiд
пiдкpeслити, щo кpaiни, якi згoдrкyвaлися пpиймaти eмiгpaнтiв, стaBи-
ли дo Ilиx кoнкpетнi Bи\4oги: кepyloчись.дaJIекo IIе гy}Iaнними мipкyвaн-
IIЯми' BoIlи lrpaгI{yли висI\4oкTaти кpaщl TpyдoBl peсypси з lIIIIlиx lсpalн'
змiцнити свoi. Taку пoлiтикy гIpoBo,циЛa' нaпPиклaд' Кaнaдa' Якa нaлe-
rtсaлa дo кpaiн, кyди пpиixaли знaчнi зaгol{и yкpaiнцiв.

У 1925p.. y Львoвi ствopeнo Toвapиствo дoпoМoги yкpaiнським
емiгpaнтaм. Йoгo сeкpетap B. Бaчинськиilr з'iзДив до Itaнaди, IIaлaгoдиB
стoсyнrси з фeдepaльIrиIш дeтIapтaМеIlтoМ eмiгpaцii в пpoвiнцii Aльбеpтa.
Biн,цомiгся' щo' яIt i paнirшe, сepед eмiгpaнтiв пеpeBaгa бy,Цe пaдaвaтися
сiльським poбiтникaм вiкoм вiд 15 до 50 poкiв, якi пoвиннi бyли вiдпpa-

цIoвaти пpинаймнi oдин piк нa феpмax як poбiтники aбo дoмaIIIHьoю
пpислyгolo. Iммiгpaцiя тopгoвцiв, мiськиx poбiтникiв i oсiб iншиx пpo-

фeсiй, не пoв'Язaниx з сiльськиM гoспoдapсTBoм' не зaoxoчyBaЛaсь,.
Ha пo.raткy 20-x poкiв ХX ст. нa piдниx yкpaiнськиx зeмляx бyлo

yтBopeнo Укpaiнськy Paдянськy Peспyблiкy, якa oб'rдrryBaлa теpи-
тopirо плoщеIo 443 тиc, кM, t нaсeлeнням 31 млн. oсiб (23Yo нaceлeнIIJI I(o-
лиIцнЬoгo сPсP). .Цo Пoльщi вiдiйшrлo I32 тиc. км, етнiчних yкpaiнськиx
зeМеЛЬ (Зaxiднa Гaлининa, 3axiднa Boлинь, 3axiдне Пoлiсся, Лемкiвщи-
нa, Хoлмщинa, Пiдляrшшrя), 10,2 п{лII. Еaселення (29,57o yсьoгo нaсeЛеIlнЯ

' .[eнь. _ 1997. - 10 сiчня.
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Пoльщi). Toдi эк I4,9 тиc.Iсl,t2 зeшtелЬ (y тoмy нислi 11,4 тис. lсм, Зaкapпaт-
тя i 3,5 Tис. Itм, Пpяrпiвщини), де пporкиBaлo 0,7 млн. oсiб, з ниx 0,5 млн.
укpaiнцiв, бyло пepедaнo Чexo-Cлoвaччинi (5ft yсьoгo нaселення цiеi
кpaiни). A 1B тис. км2 тepитоpii (Пiвденнa i Пiвнiчнa Бyкoвинa, Хoтин-
щиIIa' Aкеpмaнщинa, Iзмaiльщинa' Mapмapoщина), дe lкили 1,4 млн.
осiб, oкyпyвaлa Pyмyнiя (нaсeлeння циx зelvleль стaIIoBилo 6,B|oуciхtтси-
телiв цiеi кpaiни).

Пoзa меrкaми Укpaiни oГIуI:r:rIaЛIДcя пiвдeннi зeмлi Bopoнeзькoi тa
Itypськoi oблaстeй' нa тepитopii якиx нa 43,9 тис. кIvI2 пеpeвa}IсaЛи yIс-
paiнцi - 2,4 млн. oсiб, y 1926 p.- Cxiдна.(oнщинa (зaxiднa чaстинa Pос-
тoвськoi oблaстi - 23,B Tис. ItМ, - 0,9 млн. oсiб).

Пеpeписи нaсеЛeнHя 30-x poкiв вiднoсять дo тepитopii yкpaiнськиx
eтнiчниx зеMель IIЛoщy 7 41',7 тиc, кМ2, нa я|<Их Эь\II'JII 49,2 млн. oсiб, y тo-
мy нислi зa шIerrtatvlи кoлиrшньoi УPсP - 165,1 Tис. кМ2 з Haселенн.Еlvl
7,9 млн. oсi6, a Taкo)tс yкpaiнськo-poсiйськi тepитopii (Кpим, пiвнiчнa
Чepнiгiвщинa i центpaJlьнa чaсTиIIa Пiвнiчногo Кaвкaзy) IтлoщеIс)
203,6 тис. км, 3 нaселеtlllяIvr 5,7 млн. oсiбl, .raстинy Poстoвщини i Кyбaнi
(46,6 тис. км,, 1,9 млн. oсiб) тa iнrпi тepитopii з пepeBaEсIIo yкpaiнським
IraселеIlн.fll\{. Пoтpебye yтoчIIеI-IIiя нa етнiчниx зaсaдax кopдoн мirк Ук-
paiнoю i Бiлopyссю.

Taким чиIloI\4' якщo дo вiйни yкpaiнськi землi BxotтtJIИ B oсIloBllol\Дy
Дo сIслaдy двox iмпepiй, тo тeпеp вони yвiйlшли,цo чoTиpьox деprrtaв..(o-
ля yкpaiнцiв y склaдi циx деprrсaв бyлa piзнoю. Aлe зaгaльнoю pисoю бy-
Лo тe' щo кepiвники пaнyючиx нaцiй циx дep?rсaв flpoвotуIпIтl зaгaльнy
пoлiтикy oбIvIеE(eнIrя пoлiтичниx i сoцiaльниx yIvIoB }lсиття yкpaiнськoгo
eтнoсy' нaстyп нa ixнi vloBy' ItyЛьTypy, Bipy.

,Як i дo ъiЙни, пepеBafiсIra кiлькiсть yкpaiнцiв MеIцкaЛa нa piдниx
3еMляx.

У 1926 p. B ltopдollax кoЛиIItI{ьoго CPCP yкpaiнцiв бyлo 31,2 млн. oсiб,
З яIсиx 23,2 млtl' ъкуIIIИ B }reшсax Укpaiнськoi peспyблiки' щo вBaхсaлaсЯ
федepaтивнolo дepЭrсaвoю в склaдi сPCP (тaбл. B).

З пеprпиx кpoкiв paдянськoi BIIaДИ спoстеpiгaетьсЯ HaсильIrицЬкa
пoлiтикa pозпoдiлy спoкoнвiчниx yкpaiнськиx 3е1v1ель не вiдпoвiдшo дo
кiлькoстi yкpaiнськoго нaцioнaльIroгo eтнoсy i екoнoмiчниx зB'язкiB пpИ-
лeглиx тepитopiй Укрaiни, a пoлiтикa пoслaблення ii екoнoмiки' Людсь-
кoгo' нayкoBoго i кyльтyplloгo пoтенцiaлy.

Biд пo.raткy yтBopeнIrя Paдянськoгo Coюзy i нaвiть paнiure стaвJIен-
ня paдяIrськoгo ypядy Poсiйськoi Фeдepaцii щoдo yкpaiнцiв пpинципoвo
не вiдpiзнялoся вi.ц ypядy кoлиrдньoi iмпеpii. Tyт теrк спoстеpiгaIоться тi
сaмi зaxoди гIеpeселеllня укpaiнцiв пo теpитopii всix земель CPCP, a тa-
Itofiс 3aлyчeIIIIЯ дo Укpaiни llpetстaBlrикiв iнrшиx нapoдiв Coюзy' нaсaм.
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' 3acm.aвншЙ Ф. {. Укpaiнськi етнiчнi зeмлi. - Львiв: Cвiт, 1992. _ c.3,42.
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пеpеД poсiян' pyсифiкaцiЯ yкpaiнцiв pi3ниIvIи tIIЛяxaIvIи як нa piдниx
зeмЛяx, Taк i Зa ix мeэкaми.

Уэкe нa пoчaткy 1919p. pa.цяtlськa BЛaдa пoстaBилa yМoви' щoб дo
Poсiйськoi Федepацii yвiйrшли землi нe ЛиIIIe 3 IIеpеBaEсIIo poсiйським
нaсeлeнняM, a Й тt, нa якиx xoнa poсiяни iт' нe стaIIoBлЯть бiльrшoстi, aле
ixнi oблaснi цeнтpи знaxoдЯться lra TepиTopii Фeдepaцii. Bнaслiдoк тaкoi
(нayкoвo) oбrpyнтoвaнoi пoлiтики дo склaдy Poсiйськoi Фeдеpaцii BIс"пIo-
чили гt'Jтть пoвiтiв з пеpеBa}кним yкpaiнсЬкиM нaселенllяI\4 Itypськоi
гyбеpнii, ц'9т6 - Bopoнезькoi (y тoмy.rислi oстpoгoзький, Бoгyтapський
i Бipюнeнський, де yкpaiнцi стaнoBиЛи 70-907a yсьoгo нaсeлення), oдин
paйoн .[oнськoi oблaстi, paйoн Cтaвpoпoльськoi гyбepнii, тpи вiддiли
Ityбaнськoi oблaстi (y тoмy нислi TемptoкcькуlЙ тa e.Йськуtt1 дe yкpaiнцi
cTaНoBvIJlуl пo 7\vo).I{eй списoк Moхtнa пpoдoвжситиI.

Зa poки paдянськoi BJIaДII пpoцес poзселeння yкpaiнцiв пo всiй
тepитopii CPCP нaбyвaв ,цaЛьIIIoгo poзBиTкy. З oднoгo бoкy, yкpaiнцiв
пepесeлЯЛи з piдниx 3еMель' з iнrшoгo - нa ixнi зeмлi пepеселяли пpet-
стaвникiв iнrших етнoсiв, тoбтo спoстepiгaлися тi сaмi пpoцеси' щo i зa
чaсiв Poсiйськoi iмпеpii.

oснoвними rIpИЧ'lътaNIуI пe pе i здiв yкpa i нцiв бу лтл: J) Пеpшra с вiтoвa,
гpoМaдянськa i .[ругa свiтoвa вiiлни' 2) гoлoдoмopи |92I - 1923pp.,
1932-1933 pp., 1946-1947 pp., 3) деprкaвнe пepeсeJleння меrшкaнцiв
yкpaiпськиx зеMeЛь нa нoвoбyДoви 30-x poкiв, 4) депopтaцiя зa чaсiв кo-
лeктивiзaцii, 5) пpисднaIIIlя дo Укpaiни Cxiдноi ГaJrи,lинvl,ITiвнiннoi Бy-
кoBиIlи тa 3aкapпaття, 6) BисeЛeннЯ дo Cибipy члeнiв oУH-УПA тa
ixнix сiмей, 7) oсвoення цiлинниx i перeлoгoвиx зeМeЛЬ' нaфтopoдoвищ,
пpИpoдIrиx 6aгaтств Cибipy i .{aлeкoгo Cxoдy тa iн.

Miгpaцiйнi пpoцeси нa теpитopii Paдянськoi деprкaви, якa фopмy-
Baлaся як цiлiсний нapoдIloгoспoдapський opгaнiзм, здaвaлoся, бyли
пpиpoдtIиIvI ЯBищеM. Aдrке йrпoв пpoцес iнтеpнaцioнaлiзaцii eконoмiчнo-
гo }ttиттЯ pегioнiв Paдянськoго Coюзy, якe булo пpoдoв}fielrняM тoгo' щo
вiдбyвaлoся ще 3a чaсiв Poсiйськoi iмпеpii.

У цьoмy пpoцeсi пpoдoB)fiyBaлa вiдiгpaвaти зIIaчIry poль pyсифiкa-
тopськa пoлiтикa' яI(a пpoвoдИIIacfl щe 3a чaсiв Poсiйськoi iмпеpii щoдo
Укpaiни тa yкpaiнцiв ta пoxoд}*tеlltlяM' тiльки в дещo тpaнсфopмoBallo-
мy виглядi. I{e oсoбливo чiткo пpoсте}Ity€тЬсЯ гIpИ aдмiнiстpaтИвIlo-Tе-
pитopiaльнoмy poзIloдiлi тa пеpеpoзпoдiлi зeмeль мiэк мoлo,цими
сoцiaлiстинIIиMи pесIlyблiкaми.

B oснoвy yтBopеHHЯ теpитopiaльHИx ltopдotliв мiак ними мaли бути
пoклaденi дBa пpиIIцИпи: eтнiчний склaд нaсеЛeI{IIя тa екoнoмiчнa
,цоцiльнiсть.

' 3acmaвнuй, B' {. Haзв. пpaця. - C. LB; Буmкеви"r B. oбepеrкнo' фaльшивкa / /
Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1.922. - ![ д61616.
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Aле в |922p' y Кypськiй тa Bopoнeзькiй гyбepнiяx меrrrкaлo IToнa,ц
1704 тис. yкpaiнцiв. Cлiд звepнyти yBaгy Ha Te' щo в 1924/25 нaвчaлЬнo-
мy poцi B lllкoЛax Кypськoi гyбеpнii IIaBчaЛoся пoнaд 56 тис. rпкoляpiв-
укpaiнцiв, a oсвiтy рiднoю MoBoIo здoбyвaли лиrпe 345 дiтeй, a6o 0,6va.
Aнaлoгiчний пiдxiд бyлo здiйсненo i пpи yтвopeннi Moлдaвськoi aвтo-
нoмнoi peспyблiки, землi якoi вxoдили дo склaдy Укpaiни.

Boни вxoдиЛи дo скЛaдy Укpaiни flк oкpeMa Мoлдaвськa aBTotIoMнa
oблaсть. У L924 p. бyлo виpiтпенo ii пеpетвopити в Moлдaвськy aвтottoМ-
ну peспyблiкy в склaдi Укpaiни. 3 цiею IvIеToIo збiльrпили тepитopiю тa
кiлькiсть ii нaсeлeння..(o мoлoдoi aвтoнoмнoi peспyблiки пpиrднaЛи чa-
cT'lLтУ зеMеЛЬ кoлиrшнiх oдeськoi тa Пoдiльськoi губеpнiй, дe бiльrшiсть
IIaсeЛeHIIя сTaнoBили yкpaiнцi.

ii склaд збiльrпився дo 492,2 тис. oсiб, 3 яIсиx мoлдaвaн бyлo
183,3 тис. oci6 (4B,7Yо), yкpaiнцiв - шIaй?fie I47 тиc. oc\б (34,27o)' poсiЯH -
35,4 тиc. ociб (7 ,9|a),

Toмy витoки yсклaднeнь y Пpиднiстpoв'i зIlaчHoю мiporo, a Mo}ttли-
вo пoвнiстю' lшo}Iснa вiднести дo тalсoгo неoбгpyнтoвaнoгo ITpиrдIIaпIrя дo
Moлдaвii зeilIeлЬ' B Якиx бiльlпiсть нaсeЛeЕня сTaIIoBиЛи yкpaiнцi.

Пpиклaди цIтyчIloгo вiдoкpемле}Itlя зeМeЛь з пepеBaж}Io yкpaiн-
сЬкИlvl нaсеЛенIIяM вiд Укpaiни l\lo}кнa пpoдoв)I(ити.

З пеpемoгoю бiдьrцoвикiв тpивaлa pyсифiкaцiя yкpaiнцiв Як тиx' щo
були в УPсP, тaк i тиx, щo oселилися за ii I\,Iе}кaMи lra Tepитopii Pa-
дянськoгo Coroзy.

У peвoлrоцiйниx пoдiяx i гpoмaдянськiй вiйнi 1917-1920 pp. yкpaiнцi
бpали aкTИBIIy yчaстЬ як нa piдниx зе1\{лЯx' тaк i в iнrциx peгioнax, де BoHи
oсeЛуIJII4cЯ.,IraпpИкЛaд нa зeМЛЯx 3eлeнoгo Клинy, нa ,{aлeкoмy Cxoдi.

Ha.{aлeкoмy Cxoдi BoIrи IIpaгI{yЛи збеpeгTи yкpaiнськy Moвy' кyлЬ-
тypy.B 1917p. y Bлaдивoстoцi виxoдили 4 yкpaiнськi гaзeти - oЩиpе
слoвo)' <Укpaiнeць нa Зeленoмy ltлинi>, кГpoмaдськa дyMIсa) тa <Ук-
paiнськa дyMKa). Укpaiнцi цЬoгo кpaю вiдгyкнyлися IIa 3aклИк aдмipaлa
Кoлчaкa i взяли yчaсTь y йoгo пoxoдi IIpoти paдянськoi влaди. Boни
пiдтpимaли бopoтьбy свoix бpaтiв нa Бaтькiвщинi 3a незaлeхснiсть,
вiднoвлення Укpaiнськoi дeprкaви. I-{e нe спoдoбaлoся бiльIпoвикaм. To-
мy 5 листoпaдa 1922 p. y Bлaдивoстoцi щe дo пpoгoлoIIIеIlня paдянськoi
Bлaди бyлo зaapешToвaнo гoЛoBy Укpaiнськогo .(aлeкoсxiднoгo секpе-
тapiaтy - Iopiя Глyшкa-Moвy. Пiсля BсTaнoвлеIIня 14 листoлaдa 1922p.
paдянськoi Bлaди TaM пoчaлися мaсoвi aрешIти. У Bлaдивoстoцi зaapеrп-
тoByють yкpaiпцiв - Пeтpa Гopoвoгo, Heдiлькa-БopкoвсЬItoгo, Cтpeль-
бицькoгo тa iнIпиx, y Читi - Baсиля Кoзaкa, Кyзypмaнa, Яцeнкa. Усьo-
гo в Зеленoмy Клинi зaapеIIITyBaли 120 oсiб.

' .(oтслaднilпе див. y бporпypi.' Бotiкo B. !., Гaнэюa o. I.,3axapнуrс Б. i. Фopмyвaння
дep'кавнихкopдoнiвУкpaiниI9I7_|940 рp.-к.' 1991.-C. 1-27.(IlpeпpинтNo 3).
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Чеpeз сyдoBе слiдствo в Читi пpoйtшли 24 зaapештoвaнi yкpaiнтtri.

Пeтpy iopo"o*y oгoJIoсиJIи смеpтний виpolt' зaмiнивrди йoгo нa 10 poкiв

ув'язнeнвя' Читинський пpоцeс нaд yкpaiнцяlvlи в |924p. спpaBиB

Ьiдпoвiднe Bpa'rсеIIIIя IIa нaсeЛel{Hя 3еленoго Клинy. Peпpeсивнi зaxoди

щoдо yкpaiнцiв нa,{aлeкoмy Cxодi, BиItЛючI{o poсiйськa ЦIкoЛa IIегaтив-

Ho BiдбиBалися Ha yкpaiнськoмy нaселеннi' цIт)rtlнo пpискoploBaли сIсo-

poчelrHя йoгo кiлькoстi в тoмy кpai. Bнaслiдoк тaкoi pyсифiкaтоpськoi
пoлiтики зa lтepeгIисoм 1926 p. yкpaiнцi зa нaцiонaлЬHиM пoxoд}fiellllяl\4

laтvIcУBaJfiг себ" до poсiян. Toмy нaведeIIе числo укpaiнцiв y 1926p.

Ha ,цaЛeкoNlу Cxoдi - 315 тис. осiб - цIтyчIIo taIIияtеIlе. Aдrкe пеpeпис'

пpoведeний укpaiнськими opгaнiзaцiями в i91Bp. IIa 3eNIляx 3eлeнoгo

кЪинy, дaс чйс,,o 437 rиc'осi6, oтrкe, yкpaiнцiв зa вiсiм poкi3 сTaлo нa2g7o

NIеIIцIS. Haвпaки, ix малo стaти яI{ мiнiмyм 568 тис. oсiб. Пpo цIтyчIre пpи-

xoByBaнHя кiлькoстi yкpaiнцiв зa пеpеIIисoм 1926 p. свiдrraть oфiцiйвi дo-
IсyМeIITи пepeписy i кlrигa <,[aльнeвoстoчньlй кpaй> (19.32p.)' в якiй

зiзнaчaлося., що в ХaнaйсЬкolvly paйoнi yкpaiнцiв 6улo 54|o, a нe б0,9|о,

3aвитинськolvly - 507o (4B,4), Mиxaйлiвськoмy I{a Aмypi -56% (17,4)'.

Aнaлoгiчнe стaBЛeHЕя дo yкpaiнцiв спoстеpiгarTЬсJl i нa ltyoaнi (Ma-

литloвиfт Itлин). Tyт пiсля JIIoтнeBoi peвoлrоцii 1917p. yтвopюrться кy.

бaнськa Pa,цa нa чoлi з M' C. Pябoвoлo1\4' flIсa opirнтyBaЛaся нa фeдеpaцiтo
з Укpaiнoю aбo вxoдrкeнIlя ,цo rrei. Aле в 1919 p. ленiкiнцi вбивaють

M. C. Pябoвoлa i члeнiв Paди.
Tyт, як i нa iнlциx тepитopiяx кoлиrпньoi Pосiйськoi iмпepii, пpoBo.

д''u"" тoTo}Iснa пoлiTикa щoдo yкpaiпцiв. У 1917-1920 pp. Кубaнь бaни-

лaся TaкOЮ: <У дeякиx мiсцяx yкpaiнцi I1е зIIaюTЬ пpo тe' щo BoIrи r yк-

paiнцями. I.{e спoстepiгaeться y вiдoкpeмлellиx стaHицяx' де нaBкoЛo

}кивyTь aбo гipськi нapoди' aбo великopoси>.
У zо-* pЬкax нa ltyбaнi дiяли 150 yкpaiнськиx rцкiл I стyпеня з

|4ттце. y.rнiв тa 320 вчитeляMи' B стaницi ГIoлтaвськiй фyrrкцioнyвaв
Укpaiнський пeдтеxнiкyм нa 300 студeнтiв, a y пeдaroгiчIlolшy iнститyтi

iснyвaлo yкpaiнськe вiддiлення. 3 лiтa i920 p. зaвдяки зyсиЛЛяM yкpa.

iнсiкoгo .,pЪ6""opa ,[. Бaгaлiя в ltaтepинoдapi ствopюеться Кyбaн-

cькиft yнiвepситeт, кiстяк виItJlaдaцькgгo сIсЛaдy якoгo стaнoBу|J|т/I
виxiдцi з Укpaiни. 3a дaними Кyбaнськoтo oкpвiддiлy нapoднoi oсвiти

в 1925 p. 
'a*-900 

тис. экителiB poзI\4oBляли yкpaiнсьItoЮ IvIoBoIo. B мeди.r-

uoмy iнститутi в тoмy яс poцi з t024 стy,Центiв 436 бyли yкpaiнцi (42'7Yo),

Ha ltyбaнi, в HoвopoсiйсЬI{y' З 191? p. виxoдиЛa yкpaiнськa гaзетa uЧop-

IIoшIopець> зa peдaкцiеrо oлeся ,{освiтньoгo. ГIiзнirцe Bидarться гaзeTa
<Ityбанський кpaй>2.

Haoчним пiдтвеpдlкенIrяI\4 пpoдoв'кeннJl paдяIrсЬItиIvI ypядolvl pyси-

фiкaтopськоi полiтики цapсьItoгo ypядy сTaли pезyльTaти пeprшoгo Bсe-
сoю3lloгo пеpellисy нaсeлеIlllя 1926 p.

Ha тoй чaс y коpдoнax CPCP rraлi.ryвaлoся мaйrкe 31,2 млн. yкpa-
iнцiв, якi сTaнoBиЛи 2I,2|o нaceлеrrня всiеi кpaiни. B кopдoнax yкpa-
iнськoi pеспyблiки 6улo 2З,2 млн. yкpaiнцiв, a6o 74,4Чo'

Як i дo peвoлюцii, Ha 3еп4лЯx' щo вxoдиЛи дo сIслa,цy Poсiйськoi
iмпepii' a тепep ITIIIъIIIIIтIIЯ' в Poсiйськiй Федеpaцii, yкpaiнцiв 6yлo
7,9 млн. oсiб.

3 цiеi кiлькoстi нa зе}Iл'Ix Кaзaxстaнy poзсeЛиJlися мaйэrсe 861 тис.
yкpaiпцiв, якi станoви ли |3,27o Bсьoгo IIaсeлeIIнЯ pеспублiки.

У Бiлopyсi yкpaiнцiв бyло 34 тис. осiб, y Закaвкaзькиx peспуб-
лiкax - 45 тlдc. oсiб, peшта - в Cеpеднiй Aзii'.

Знaчнa кiлькiсть yкpaiнцiв пpoдoв,rсyBaлa п4eIIIкaти нa зeМЛЯx Iсo-
ЛиIЦIIьoгo 3eленогo Клинy, тoбтo нa ,[aлeкoмy Cxoдi, -315,2 тис. oсiб
(16,8|o нaсeлeння). Ha земляx кoлиIцIIЬoгo Мaлинoвoгo Itлинy B кy-
бaнськoму oкpyзi ix булo 9L5,4 тиc. осiб, якi сTaноBиJIи 61,4/o мiсцевoтo
HaселеIlня' Cтaвpопoльськoмy - 245,6 тис. oсiб (33,8vo), Tеpськoмy -
194;1тие. oci6 (30,2Io), Taгaнpoзькo]vтy - 191,8 тис. oci6 (7I,6|o), ,{oнськo-
шIy - 498,3 тvtc. oci6 (44,Ivo), Чopнoмopськoмy - 103,9 тис. oсiб (35,7To),
TТTaxтинськo-,{oнeцькolvly - 70,7 rиc' oсiб (13,1ft), Caльськoмy -
207,Zтvtc, oci6 (43,9Yo), Maйкoпськolvly - 94,3 тvrc. oci6 (28,67o).

oтнсe, нaвiть Еa циx зeMЛJIx зalaлЬ}Ia кiлькiсть yкpaiнцiв дopiвнIo-
Ёaлa 2,5 млн. oсiб. Cлiд пiдкpecлуITу|' щo чaстиIla циx 3емeль бeзпосepeд-
HЬo llpилягaлa дo кopдolry Укpaiни тиx часiв. I бyли всi пiдстaви
пpиrдIIaTи ix до Укpaiни. I]e Taкo'tt сToсyeться olсpelшиx зеIVIеJIЬ Itypсь-
кoi гyбеpнii, в якiй iltеIIIIсaлo 554,7 тvlе, yкpaiнцiв' Bopoнeзькоi - 1078,6
тис. oсiб, Бpянськoi _ 131,8 Tиc. oсiб' y цiлoмy - 1765,1 тис. осiб. Itpiм
циx peгioнiв' зIIaчIIa кiлькiсть yкpaiнцiв poзтall]yвaЛaся в Capaтoвськiй
гyбepнii - 202,3 тис. oсiб, Cтaлiнгpaдськiй - 140,9 тис. oсiб, oмськoмy
oкpyзi - 159,7 тис. oсiб, y Бapaбiнськoмy i Бapнayльськolvly - 107 тис.
oсiб, Apмaвipськoмy - 305,1 тис. oсiб (43Чo), Aдигeйськo-Чepкесько-
мy - 26,6 тис. oсiб (23,3|o) тaiн.'

Aле Укpaiнa Еe lIopyшyBaЛa ПитaIIIIя пpо свoi oсoбдивi IIpaBa щoдo
зaxисTy yкpaiнцiв lra циx 3еI\4Л,Ix' як стaBить зapaз Poсiя.

Ha циx telvlляx бyли пoвiти, вoЛoсTi, B яIсиx yкpaiнцi MеIIIкaлI'I ltoIvl-
пaкTIIo i стaнoвили бiльIдiсть. Якщo пpиrдIra}II{я дo Укpairrи земeль Ca-
paтoвськoi, CтaлiнгpaдсьItoi' oмсЬкoi тa iншиx гyбepнiй, a тaкo}lс.{aле-

' ,{o складy PPфCP нa тoй нaс вxoдили ltaзaхстaн i ltиpгизстaп. BсесoюзЕaя IIe.
peписЬ нaселeния 1? декaбpя 1926 г. - M.' 1928. - Bьп. Iv. - с. 73_81' 131. (Iliдpa-
xoвallo aвтopoм).

, Bсeсoюзrтaя пepеI]ись нaсeлeния 1926 г. - M., 1928. * BьIп. Iv. - с. 2,4, 10,
4B-7T,

I Cеpziйugк B. IIaзв. IIpaця. _ с.48-54.
, Taм сaмo. - с. 58-60.

B6 87



кoсxiдIroгo кpaю бyлo б rптy.rним, тo Taк сaмo IЦтyчIIo 6ули вiдipвaнi вiд
неi зeмлi пoвiтiв Bopoнезькoi, Брянськoi, I(ypськoi гyбepнiй, нa яIсиx ylt-
paiнцi стaнoвиЛи пepевa}кнy бiльшriсть нaселеItI{я' a тaкo)tt чaсTиIIи зe-
Мeль кoли1llньoгo MaлиIIoBoгo Клину.

Лиrде пpaгнeнHяМ рyсифiкaтopськоi пoлiтики IvIoEtIIa пoЯсtIиTи Tе'
щo цi peгioни нe бyлo BклIoчeI{o дo скЛaдy Укpaiни.

CтaлiнськиЙУpяд дoбpе poзyмiв, щo вiдoкpемЛеHня цщx земель вiд
Укpaiни i пpиeднaння дo Poсii пoслaблroe екoнoмiчне i пoлiтичнe стaнo-
Bищe пеprпoi i пoсилtoе дpyгoi.

Taким чиIlolvl' peзyЛЬтaти пеpIIIoгo Bсесоюзнoгo пеpеписy IIaсеЛеIl-
IIЯ гoвopять пpo тe' щo як y Poсiйськiй iмпеpii, тaк i в Paдянськoмy Co-
roзi yкpaiнцi зa кiлькiстIo стaHoBили дpуrиЙ пiсля рoсiян етнoс.

Aле пepед }Itoвтневим пepeвopoтoм 1917p. нa тepитopii Poсiйськoi
iмпеpii бyв 31 млн. yкpaiнцiв, з якиx 24,I млтт. MeIпкaли нa спoкoнвiчниx
yкpaiнськиx зeI\,IлЯx Лiвoбepеrкнoi i Пpaвoбepeэкнoi Укpaiни тa Hoвo-
poсii, a в 1926p. в l{opдoнax Paдянськoгo Coюзy iх бyлo 31,2 млн. oсiб i
в Укpaiнi 23,2 мllн, oсiб, тoбтo якщo зaгaЛьнa кiлькiсть yкpaiнцiв зa цей
чaс зpoслa BсЬoгo нa 200 тиc' oс76, тo кiлькiсть yкpaiнцiв в Укpaiнi скopo-
TИлaсЯ. нa 900 тис. oсiб. Tомy i питoмa вaгa ix скopoTилaсЯ з 77 ,B дo 7 4,4Yo'

.{aнi цифpи свiдvaть пpo тe' щo пpиIIциIIoвиx змiн в poзтarпyвaннi
yкpaiнцiв нaпpикiнцi ХIX ст. i'в пepuri poки paдянськoi влaди не булo.
.flкщo б дo Укpaiпив |926 p. IIpиeдIIaли IIaceлeIIнЯ пpиЛeглиx тepитopiй
Кypщини, BopoнеакниHи' зeIvIеЛь кoЛиIIIIIьoгo Maлинoвoго Клинy,
тo сTaIIoBищe iстотнo б не змiнилoся.

ТTIe aктивнirпa pyсифiкaтopськa пoлiтикa пpoBo,цилaся в CPCP
y дpyгiй пoлoвинi 20-x - 30-тi poки. Cyмним пpиклaдoМ pyсифiкaцii нa
зеIvrляx Poсii мorrсyть 6ути зeмлi MaлиI{oBoгo Клинy. Tyт пpoцес aктиB-
нoгo вiдpoд}t(еIltlя сеpед yкpaiнцiв укpaiнськoi кyльтypи, Moви poзпo-
чaBся в 1925 p. Це тaк нaляIсaлo стaлiнське кеpiвництBo' щo в}Iсe
нaпpикiнцi 20-х poкiв Botlo пoчaЛo гaльI\4yBaти yкpaiнiзaцiю' a в пo,цaль-
ц]ot\,Iy пoBеplryлoся до pyсифiкaцii yкpaiнцiв як в Укpaiнi, тaк i в yсix
сoIoзIIиx peспублiкax.

Ha згaдaниx зеМляx pyсифiкaтopськa полiтикa oсoблиBo aItTиBнo
poзпoчaлaсЯ нa IIoчaTкy 30-x poкiв. Гaнeбнy poЛь B цЬoNIy вiдiгpaлa пo-
стaнoBa цIt BI(П(б) тa PHI{ сPсP вiд 14 lpyдtlя 1932 p. <Пpo xлiбoзa-
гoтiвлi нa Укpaiнi, ГIiвнiннoмy Кaвкaзi тa 3axiднiй oблaстi>'. Ha викo-
нaHнfl цiсi пoстaнoви бyлa в.уItaнa вiдпoвiднa пoсTaнoвa Пpезидii
Пiвнiчнo-КaвкaзьItoгo кpaйoвoгo кoмiтeту вiд 26 гpyдIIя 1932 p., y якiй,
зolсpеMa' йrrrлoся пpo тaке:

nC л yIII a л и: noб yкpaiнiзaцiin.
П o с т a н o в I4 II И,. Bвиду тoгo' чTo yIсpaиIIиЗaция pядa paйoнoв

и стaниц' пpoвoдивIIIaЯся IIa Cевepнoм Кaвкaзe, нe BЬITeкaеT из кyЛь-
TypHьIx иIlтеpесoв нaсеJIeIIиЯ 

'| 
еJIУtI<Ir"t легaльнoй фopмoй кЛaссoBoluy

Bpaгy для opгaнизaции сoпpoтивЛеIlия yIepoпpиTи.EM Coвeтскoй Bлaсти'
сoздaHиЯ пoд этиl4 IтриItpьITиervt сBoих кoЕтppeBoлIoциolltlьIx opгaHи3a-
ций, Пpезидиyм Ceвepo-Кaвкaзскoгo кpaйиспoЛкoмa пoстaнoBЛяеT:

1. Heмедлeннo IIpиoсTaнoBиTь yкpaиIrизaцию вo Bсеx paйoнax и стa-
ницax Cевepo-Кaвкaзскoгo кpaя.

2. Пepeвeсти с 1 янвapя 1933 г. все teЛollpoизвoдстBo сoвeтсItиx op-
raнизaциflt в стallицax и paйoнax нa pyсcкий язьrк.

3. B тpеxднeвньIй сpoк все yкpaинизиpoвaнHЬIе гaзeTьI IIepeBести Ira
pуccкvtil я3ЬIIс' a тaкfite листoBки' бporшюpьr, стeIIгaзeтьI' lvllloгoтиpafiсIси
и пpoчylo ЛитepaTypy' BЬIxoд'ящyю нa yкpaиIIскoM язьIкe, в дaльнейrшeм
и3дaвaть нa pyссI{oM ЯзьIIсе.

4. Пеpeвести ITpепo.цaBaние Ha всеx paбoтaющиx lсpaткoсpoчHьIx
кypсax (сoвeтскиx, 'IIедaгoIичесItиx' кoлxoзнЬIx и т. д.) нa pyсский язьtк.

5. Пpeдлoэкить кpaйoнo IToдгoтoвиTь нeoбxoдимьIе мepoпpи"яTИЯ' Д,JIЯ'
IIеpeведеHия к oсеHи 1933 г. пpeпoдaBaниЯ Bo Bсex цIкoЛax нa pyсский
flзЬIк и пo yкpeплellиIo yЧитeЛьскoгo сoстaBa уКpaуIIlуI3I/IpoBaIIHЬIx цIItoЛ
и IТpедсTaBИTЬ нa oбсyэкдeние Пpeзидиyмa Ceвеpо.КaBкaзскoIo кpaй-
исгIoлкoМa.

6. PадиoвещaIIие IIa yкpaиI{сItoм язьIке пpelсpaтить>.
I rrинi цю гIoстaнoвy IIе скaсoвaно, peгiон,ttИBе зa циМи дoкylvlеIrтa-

ми. Ha пoчaтIсy 30-x poкiв сtoди пpиixaв Л. Кaгaнoвич' сyпrнoзвiсний
TиM' щo гaлЬмyBaB пpoBеДеIIIrЯ укpaiнiзaцii в Укpaiнi як пеprший секpе-
тap I]К Bкп(б)У в |925-|927 pp. Tyт вiн тerк lTpoвoдив aнтиyкpaiнськy
пoлiтикy. Ha oднiй iз зyстpiней з мiсцeвим нaсеЛeнI{ЯM xтoсь iз кoзaкiв
скaзaв: <A чoгo ти нaс' кoзaкiв, пoBчaсцI' ЯI<xкИ.rИ?>>, i цro стaницro зa
2 4 t o диътvl Bу:сe JЦ4 JIII, .

Cтparшнoro тpaгeдiero yкpaiнськoгo lrapoдy бyв гoлoдoмop 1932-
1933 pp. Biн стaв нaслiдкoм pyйнyвaння нa тepитopii Укpaiни сiльськo-
гo гoспoдapстBa IIIJIяxoм сyцiльнoi кoлективiзaцii. Biд гoлoдy в Укpaiнi
зaгинyJlo 157o нaсeлeння, aбo 4-5 млв. oсiб,.

Укpaiнськe нaсeЛeн}IЯ гoлoдyвaлo i пoзa MertсaМи тoдitпньoi УPсP,
xoчa i в мeнrпiй, нirк в Укpaiнi, мipi: в Пepедкaвкaззi, Кypщинi, Кpимy,
нa Boлзi i в ltaзaxстaнi, де сeЛЯIlствo ЧИrIуIIIo oco6ливиil. oпip кoлек-
тивiзaцii. Кpiм тoгo, нa пoчaткy 30-x pокiв пoнaд мiльйoн yкpaiнськиx
сеЛяIl teпopтyвaЛи внaслiдoк (poзItypltyлeнHЯ)r близькo B50 тис. oсiб
депopTyвaЛи нa Пiвнiч Cибipy, дe бaгaTo з ниx зaгинyли,.

Зrraчнa кiлькiсть yripaiнцiв MеIIIкaлa в \926 p. y Moскoвськiй гy-

' Be.тipнiй Киiв. - 1992. - 30 лип.; Cepziйнук B. Haзв. пpaця. - C.62-64,
, Енциклoпeдiя укpaiнoзнaвствa. - Львiв, 1993. -T.2. - с. 406.
" Cg6mелънuй o. Укpaiнa: Iстоpiя. _ к.' l99i. _ C. 356.
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' Toлoд 1932-1933 poкЬ: o.пavra iстoptлtЬ, мoвoto дoкyмеrrтЬ. - K' 1990. - C. 29I-294.
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беpшii - 22,2 тис. oсiб, Ленiнгpaдськiй - 13,1 тис. oсiб, Пoвoлакi:
Caмapськiй - B0 тис. oсiб, Capaтoвськiй - 202,3 тис. осiб, Cтaлiн-
гpaдськiй - 140,9 тис. oсiб, Aстpaxaнськiй - 13,3 тис. oсiб i Улья-
нoвськiй - 5,2 тис. oсiб.

Пpoдовrкyвaлa зpoсTaти кiлькiсть yкpaiнцiв IIa lЦиpoltиx тIpoсTo-
pax Cибipy: Taк' B Бapaбiнськoмy oкpyзi yкpaiнцiв булo 68 375 oсiб
(I3,6Yo нaселeння), Кavl'яtlсьIсoмy - 70 601 oсoбa (15,9|o), Hoвo-
сибipськoмy - 60 159 oсiб (7,6To), oмськoмy - 159 694 oсoби (I9,47o),
Pyбцoвськoмy - 64 758 oci6 (|5'47o), CлaвгopoдсЬItolvlу - 202 748 oсiб
(46,8Yo) тoщo. Bсьoгo ix нaлivyBaлoся тyт 815,5 тис. oсiб, в тoй чaс як
y 1917 p. ix бyлo 4,12,3 тuc, oеiб. Tяэккi випpoбyвaнНfl' BуIrIaJIуI IIa дoЛIo
yкpaiнськoгo llapoty пpoтягoМ нaсTyпI{иx 11 poкiв'.

з 1926 пo 1937p.зaгaльIra кiлькiсть I{aсеJIеI{IIЯ сРсP збiльrшилaся
до 161,8 млн. осiб (нa I0,2|o),зpoслa тaкofiс кiлькiсть poсiян з 77,7 млъl.
ociб дo 93,9 млн. oсiб- нa 16,2 млн. oсiб (нa20,B|o), бiлopyсiв - з 4,7 млн.
oсiб дo 4,9 млн. oсiб- нa 200 тис. oсiб (нa 4,ЗYo), iнrrrиx нapoдiв.

Лиrше зaгaлЬ}Ia кiлькiсть yкpaiнцiв зa цей пepioд сIсopoтиЛaсЯ дo
26,4 млн' oсi6, aбo нa 4,B млн. oсiб. Bнaслiдoк тaкиx змiн чaстка yкpairrцiв
у склaдi IIaселeнIIя сPсP скopoтилaся Дo 16,\Yo.

3a цей пеpiод пиTolvta вaгa pосiян в Coюзi зpoсла дo \BYo - пa 5,1'|o,
тобто мaйэкe нaстiльки, нaскiльки сItopoTиJIaся l]итol\,Ia вaгa yкpaiнцiв
(ътa 4,9Yo). Aлe до кiлькoстi yкpaiнцiв i poсiян слiд стaвитися oбepеrкнo.

Пoлiтикa pyсифiкaцii, щo пpoвot|4пIacЯ, в CPCP, пoдiлилa Hapoди
Coюзy нa бiльrш i мeнцr пpестиэкнi. Ife спoнyкaЛo знaчIIy кiдькiсть нaсе*
леIII{я вiдмoвлятися вiд piднoi нaцii i ЗaTIу|cУBaTИ сeбe дo poсiян, як
бiльrц пpестиrкнoi кaтегopii.

Пpи pозглядi скopонeння зa 11 poкiв кiлькoстi yкpaiнцiв Мo}tсе склa-
стИся BpafiсеHHЯ' щo всi негapaзди стaлiнськогo свaвiлля циx poкiв зoсe-
pедиЛисЯ BиItЛIoчIIo нa укpaiнцяx' Aле 3 циlvl нe l\4oжснa пoгoдитись. Toй
фaкт, щo вoltи IIaлe}кaЛт/I to oдlloгo з нaйбiльrп пoтepпiлиx eтнoсiв, ми
нaмaгaTиI\tеМoся дoвeсти в llaстyпниx poздiлax.

У 1937 p. yкpaiнцi, якi пpoхсиBaЛи B Mе,Iсaх Укpaiни, стaнoвили
22,2 млн. ocI6 (B4|o). Aле ix кiлькiсть скopoтилaся нa 1 млн. oсiб. II{е
6iльrrr iстoтнo зMeнIIIиJIaся ix кiлькiсть y Poсii - мaйrкe дo 3,1 млн.
oсiб. Кiлькiсть укpaiнцiв y ltaзaхстaнi скopoтIlЛacя. дo 549,9 тис' oсiб.
Boни бyли пiсля кaзaxiв i poсiян тpeтiм зa кiЛЬItiсTю нaцioнaльним
3aгoIlоМ.

Cкopoнeння кiлькостi yкpaiнцiв y Poсii вiдбyлoся IIaсaeII]eред
внaслiдoк видiлeння з неi Кaзaxстaнy тa КиpгизсTal{y' a тaкoнс рyси-
фiкацii yкpaiнцiв нa всiй тepитopii сРсP.

' Bсeсoюзнaя IIеpeписЬ IIaсeЛеIlия 17 декa6pя
с.42-80.
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У Бiлopyсi укpaiнцiв бyлo 65 тис. осiб, Гpyзii - 40,9 тис.' I(иpгиз-
стaнi - I2I тиc.

Hе менrп тяrrскi випpoбyвaпI{я длЯ yкpaiнськoгo етIIoсy BипaЛи пpo-
Tягotvl 1937-1959 pp. IIa дeмогpaфi.rнy ситyaцiю в Укpaiнi неIaтиBIlo
BIIЛиIIyЛи: пpoдoB}I(еIIIIfl MaсoBиx стaлirrсь!сиx pеIlpесiй в 1937-
1939 pp., пpиMyсoвa lсoЛeктивiзaцiя нa зaxiднoyкpaiнськиx зetvlляx'
нaслiдкoм якoi стaлa депopтaцiя з ниx мiсцевoгo нaсеЛeннЯ' a TaкoEс тe-
pop нa циx зeryIЛЯx щ0дo HaсeЛеI{Irя пpoтягoм дpyгoi пoлoBиHи 40-x -
IIoчaтIсy 50-x poкiв, гoлoд 1946-1947 pp', oсBoeHIIя цiлинних i пepелoго-
вих зеMeJIь сPсP в 1954-1956 pp. тa iн.

Bнaслiдoк eвaкyaцii в 1941 - 1942 pp. з УкpaiНу|в.уIв'эIIтуI 550 пpo-
MисЛoвиx пiдпpиемств' пoIIaд 3 млн. нaсeЛellня нa сxiд CPсP. Кpiм тoгo,
з ii теpитopii дo Hiмevнини6улo BиBезеI{o пoнaд 2 млн. oсiб.,Цо цьoгo слiд
дoдaTи щe 100 тис. мoлoдi, якa виixaлa з Укpaiни дo ltaзaxсTalry для oс-
вoення цiлинних i пеpелoгoвиx зеIvIеЛЬ. Bсе цe вiдiгpaло iстoтнy poль
y poзтalllyвaннi yкpaiнцiв в CPCP.

3a цей пеpioд зaгaЛьнa кiлькiсть yкpaiнцiв в CPCP зpoсJla нa
10,9 млн. ociб i стaнoвилa в 1959 p. 37,3 млн. осiб. Haйбiльшia ix кiлькiсть
бyлa зoсеpeд}fielra в Укpaiнi - З2,2 млн. oсiб (зpoслa нa 10 млн. oсiб).

.{oсить iстoтнi зpyшIeIIIIя вiд6yлися в pdзтaшyвaннi yкpaiнцiв нa тe-
pитopii CPсP. Itiлькiсть yкpaiнцiв y Poсii пopiвнянo з 1937 p. зpoсЛa
мaйкe ,цo 3,4 NIЛн. Збiльurилаcя i ix кiлькiсть у Itaз.axстaнi - д:a,I62 тиc.,
Mолдoвi - дo 421' TIlc., I\ИpIу|зстaнi - дo 137 тис. oсiб тa в iнrшиx pес-
пyблiкax.

Haoчним пpиклaдoМ pyсифiкaцii yкpaiнцiв e пopiв}Iянrrя дaНиx IIe-
pеписiв 1926 p. i 1959 p.

Як yrке зaзнaчaлoсfl, в 1926 p. нa зelvlляx PPФCP yкpaiнцiв бyлo
7,9 млн. (paзом iз Кaзaхстaнoм i Киpгизстaнoм), a в 1959 p.- ЛиIIIе
3,4 млн. oсiб. Aлe хс зa цi чaси lvraлa IIe скopoTитися ix кiлькiсть, a' нaвпa-
ки, збiльпrитись. II{о це' гeнoцид нa poсiйськиx зeмЛяx щодо yкpaiнцiв?
Hi, це IIpoсTo свitчення Toгo' щo внaслiдoк пoлiтики pyсифiкaцii yк-
paiнцi Еa тиx зеlvlЛяx aaПуIcУBaJWIся <poсiянaми>.

Haпpиклaд, y Кaзaxстaнi кiлькiсть yкpaiнцiв y 1959 p. зpoслa ,цO
762,| туtc, oсiб. ix стaлo бiльrr:е нa 213 тис. oсi6, нirк у 1937p., i менцrе
пopiвнянo iз 1926 p. нa 101 тис. oсiб.

A питoмa вaгa yкpaiнцiв сepед tlасeлeннЯ pеспyблiки пoстyпoвo
сItopoчyвaлaся: в 1926 p. - I3,2|o, 1937 p. - |0,7To, 1959 p. - B,2%'.

Haвpяд Чи Мoя{нa пopiвнrовaти IIaслiдки llepеписy нaсeлeII}Iя 1926 p.
i 1959 p. пo ryбеpнiяx тa oблaстяx в aбсoлroтномy oбнислeннi. Aле пpoвo-
дити пopiвняIlнЯ з ix чaсткою щo,цo мiсцеBoгo нaселеIIIIя' нa нaЦIy дyI\4.
Ity' пpиIlyстиwlo.

1926 г. _ М.' 192B. - Bьrп. IV. -
| УIтorи Bсесoюзнoй IIеpеписи llaсeЛeния 1959 г.: сссP. - M., 1962. _ с. 206.
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Taк, в oмськoмy oкpyзi в 1926p. yкpaiнцiв бyлo близькo 160 тис.
oсiб, якi сTaI{oBили |9,47o :г.aceлeння' a в 1959p. в oблaстi - вiдпoвiднo
I2B тиc. ociб i лlщle 7,BTo.

Taкa rк тенденцiя спoстepiгaеться iнa зеIvIЛЯx.{aлeкoгo Cхoдy (Зе-
лeнтдЙ Itлип).

З 1926 p. пo 1959 p.зaгaльнa кiлькiсть укpaiнцiв тyт зpoслa з 315 тис.
oсiб дo 443,6 ттлс. oсiб. Aле тaкa кiлькiсть yкpaiнцiв y 1959p. Bикликaс
сyмнiв. Якщo зa цi 33 polси зaгaЛьнa кiлькiсть нaсeлeнIiЯ,{aлекoгo Cxo-
дy зpoслa з 1BB1'4 тис. дo 4509,7 тис. oсiб (у 2,4 paзa)' тo чoмy кiлькiсть
yкpaiнцiв зpoслa лИIIIе нa 4|fo? Toму i питoмa вaгa yкpaiнцiв y кpai скo-
poчyeтьс"Е з 16,7 дo 9,B|o.

II]е сyмнirпi нaслiдки pyсифiкaтopськoi пoлiтики спoстерiгaються
нa зelllЛяx Мaлиновoгo I\лlrну'

У 1959p. в КpaснoдapсьItol,Iy кpai yкpaiнцiв нaлivyвaЛoсЯ ЛиII]е
I45 592 oсoби- 3,9|oНaceJIeнrrя, CтaвpoпoЛьськol\ly - 4307B ociб- 2,3|o,
Poстoвськiй oблaстi - 135 57B тиc. oсiб, в тoй чaс як y 1926 p. в ltyбaнсь-
кoмy oltpyзi ix бyлo 315,4 тис. oсiб- 6I,4%, CтaвpoпoльсЬItoryIy -
245,Bтиc. oсiб- 33,BYo,.{онськoмy - 49B,3 тис. oсiб - 33,8|a''

Якщo нa перioд 1926-l937-1959 pp. Bипaдaс зIIaчEIa кiлькiсть пo-
дiй, якi iстoтнo в.пЛIIBaIIIг }Ia poзтaшyвaнIiя yкpaiнцiв пo тeритopii
CPCP, To зa нaстyпне Tpидцятиpi.r.rя нiчoгo пo,цiбнoгo пopiвнянo 3 Пoпе-
peднiми poкaМи не вiдбyвaлoся.

flкi rк змiни вiдбyJI'lcЯB poзселеннi yкpaiнцiв нa теpитopii CPCP зa
30 poкiв, з 1959 пo 1989 p.?

У 19B9 p. зaгaльнa кiлькiсть yкрaiнцiв y lсoЛиIIIIIьoмy CPCP зpoсЛa
дo 44,2 МЛII.' a ix питoмa вaгa сeреД йoгo нaсeлeння сItopoтиЛaсЯ дo |5,5|o,
тoбтo вoнa стae MеI{шIoю нa 0,B% нaвiть поpiвнянo 3 сyIvIIlиMи
pезyЛьтaTavlи пеpеписy 1937 p., a пoрiвнянo з 1926 p ,- нa 5,7|o.

Зa 30 poкiв зpoслa зaгaЛЬнa кiлькiсть yкpaiнцiв мaйrкe в yсix peс-
пyблiкax Paдянськoгo Corозy: в PPФCP - дo 4,4 млн. oсiб (нa 1 млн. oсiб),
Кaзaxстaнi - дo 896,2 тис. oсiб, Бiлорyсi - до 290 тис. oсiб, Узбeки-
стaнi - |54 тиc' oсiб, Moлдовi - дo 600 тис. oсiб, Itиргизстaнi - дo
109 тис. oсiб.

Haoчним IIpиклa,цoM pycифiкaцii yкpaiнськoгo нaсeлеI{Irя Mo}*сyть
бyти меrшкaнцi Cipoгo Itлинy. У 1959-1989 pр' не бyлo Boсн' кOЛеId-
тивiзaцii, стaлiнських pепресiй, пoв'Язaниx 3 пеpeсeЛеI{ням yкpaiнцiв
до Cибipy i Кaзaxстaнy. Taк' y 1989p. нa зеI\лЛ.fIx ltaзaxстally зaгaльнa
кiлькiсть yкpaiнцiв сTaHoBиЛa 896,2тиc. oсiб, тoбто ix бyлo бiльцrе нiэк
в 1926 p. Bсьoгo нa 35 тис. oсiб. Haвiть якщo взЯтИ llеpеселeнцiв зa цeй

l Bсeсoюзнaя пepeписЬ нaсeлеIlИя 17 декaбpя 1926 г. - M., 1928. - Bьrп. IV. -
C. 7B; I/Iтorи Bсесoтoзнoй пepеписи нaсeлellия 1959 г. - M., 1963. - c. 322, З34-337.
(Пiдpaxoвaнo aвтopoм).
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пеpioд дo циx 3еМеЛЬ' тo ix мaлo бyти знaнно бiльтше. Кyди rк пo,цiвся
приpoдний пpиpiст нaселення? Hiкyди, yкpaiнцi пpoстo стaBaли
<poсiяпaми>. ГIpo це свi,цчить стaBЛeIIня yкpaiнцiв дo piднoi мoви. 3 yсix
yкpaiнцiв Кaзaxстaнy yкpaiнськy MoBy BизIIaли piдною JIIIЦJэ 32B,2,rИc.
осiб, a6o BсЬoгo 36,6|a, a piднorо MoBoIo poсiйськy - мaйrке 567 тис.' aбo
63,3Yo. Haвiть B тaкиx нaйбiльtп yкpaiнiзoвallиx oблaстЯx' яIt ltустa-
нaйськa, Кapaгaндинськa i l]iлипoгpaдськa, yкpaiнцi стaнoвиЛи Bсьoгo
вiДпoвiднo 14,6, 7 ,9 i 9 ,6% зaгaЛьIroi кiлькoстi мeulкaнцiв'.

Пpоцеси, щo вiдбyвaЛися сеpе,ц yкpaiнцiв Cipoгo Клинy в сTепax
Кaзaxстaнy 3a чaсiB paдянськoi BJIaДуI| тaкoж( пpoxo.циЛи i сеpед yк-
paiнцiв, якi lкили нa вiдпoвi.цIlиx Зеl\,IЛЯХ, Щo Bх'otИJtI4 'цo склaдy
Poсiйськoi Федеpaцii '

Taк, нaпpиклaд, вiдомo, щo в 20-x poкax ХX ст. oсIIoB}IиM кyльTyрIIиI\{

Цelrтpoм yкрaiнцiв Cipoгo Клину бyв oмськ, в йoгo oкpyзi в 1926 р. l{eшI€-
лo близькo 160 тис. yкpaiнцiв, якi стaнoвилиI9,4vовcьoгo I{aсеЛeIIllя, в Ho-
вoсибipськoмy oкpyзi rкилo 60,2 тис. yкpaiнцiв, aбo 7,}vaвcьoro flaсeЛенIlЯ'
oскiльки плoщi, якi вхoдили B oкpylи i oблaстi в 1926 p. i 1959 p', iстoтнo
piзняться, Mи зaстoсyвaли поpiвнянIrя B пpoцeнтax. У 1959p. в Oмськiй
oблaстi yкpaiнцiв бyлo 128 011 oсiб, i вoни сTalloвили литлe 7,8|о, бiльurе
тoгo' 3 ниx BизItaBaли piднoю vloBolo yкpaiнськy lтипe 64 5BB oсiб (50'5Yо)'
У Hoвoсибipськiй oблaстi iз зaгaльнoi кiлькoстi yкpaiнцiв - 62 26I (2,7|a)

укpaiнську Moвy Bизнaвaли piднoю 26 2BI (42,2fo),.
Pyсифiкaтоpськa пoлiтикa чiтко пpoсте)IryrTься i в нaстyпнi 30 poкiв.

Taк, y i989 р. в oмськiй oблaстi ЗaтaЛьнa кiлькiсть yкpaiнцiв зMeпIIIиЛa-
ся ,цo 104,8 тис. oсiб, y Hoвoсибipськiй - до 51 тис. oсiб, вoни сTaнoBили
щoдo IIaселення вiдпoвiднo 4,9 i I,BЧa.Bизътaлvt yкpaiнськy мoвy piднoтo
в oмськiй oблaстi - 2B,5 тис. oсiб (27,I%), poсiйськy - 76,2 тис' oсiб
(72,6Ya)' a в Hовосибipськiй - вiДпoвiднo 16,9 тис. oеiб (33'1%) i 34 тис. осiб
(66,7To),3a цi 30 pокiв ми нaoчЕIo спoстеpiгaсMo пpoцес pyсифiкaцii, якиЙ
BИЯBивсЯ B тol\{y' щo чaсткa yкpaiнцiв, якi вИ3нaЛи piднoIо МoBoIо yк-
paiнськy в циx oбЛaстяx' зMeншIylться' a poсiйськy - збiльrпyеться.

Iстoтний тИск IIa нaцioнaльнy свiдoмiсть yкpaiнцiв 3a чaси рaдян-
ськoi влaди спoстеpiгaвся нa всiй тepитopii CPCP. Це нaoчнo пiдтвep.Ц-
)кyrться нaслiдкaми пеpeписiв }IaселеtIIl.E. B 1926p. в Caмapськiй гy-
беpнii з yсix yкpaiнцiв BИI:нaJIIл piднoro yкpaiнськy мoвy 63 447 oci6, aбo
79,3Yo, y Capaтoвськiй - 1B2 907 oci6, 90Ta, Cтaлiнгpaдськiй -
|19 442oсoби, B4,4|o,,{oнськoмy oкpyзi - 255 399 oсiб, 51',2va, Aстpa-
xalrськiй губеpнii - 2390 oci6,I,7|o.

' Haциoнaльньrй сoстaв нaсеЛеtlия CCCP: (Bсесoюзнaя пеpelтисЬ IIaсeлеIIия
1989 г ') .  -  M. - C. 102. 108-112.

2 Итotlц Bсeсoюзнoй пеpeIIиси нaселeния 1959 г.: PсфсP. - M.' 1963. - C. 330;
Bсесoюзнaя llepeпись l{aселeнИя 17 декaбpя i926 г. - M., 1928. - BьIп. Iv. - с. 131.
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З цьoгo lvloхtнa зpo6итl,t BисIl0Boк' щo в 1926 p. IIереBaEсIra 6iльцriсть
yкpaiнцiв щe збepiгaлa сBoIo piднy мoвy. B 1959 p. в ltyйбиrшeвськiй oб-
лaстi yкpaiнцiв, щo збеpeгли piдну мoвy, бyлo 26 20B oсi6, 46,4|o, Capa-
тoвськiй -55 234 oсoби' 49,\Yo, Boлгoгpaдськiй (колиtпня Cтaлiнгpaдсь-
кa) - 37 ?39 ociб, 4B,7|ц i Aстpaxaпськiй - 2811 oci6, 43|a, Ульяt
нoвськiй - 4235 oci6' 47,47o.

oтхсe, чеpeз 33 poки paдянськoi в.JIatтlIIe ЛиIЦе скoрoтилaсJl зaгa.EЬ-
нa кiлькiсть тиx' щo BI/IзНaBaJI'г себе yкpaiнцJIMи' a й чaсткa тиx' II{o Bвa-
rrсaли piднoю MoвoIо yкpaiнськy.

3a нaстyпне Tpи.ццятиpiння пpoдoв}tсyBaЛa зivleншIyвaтись кiлькiсть
yкpaiнцiв Пoвoлэкя. B 1989p. в Capaтoвськiй oблaстi yкpaiнцiв бyлo
101 B32 oсoби, a yкpaiнськy Мoвy в:,IЗIIaJIII piднoю 38 699 oci6 (37,97o),
в Ульянoвськiй yкpaiнцiв бyлo I7 7|0 oсiб, yкpaiнськy МoBy з.уIзНaIIуI
piднolo 8495 oсiб (4B7o), в Кyйбиrшевськiй oблaстi yкpaiнцiв бyлo 81 720
осiб, a yкpaiнськy MoBy виЗнaли piднolо 32230 oci6 (39,4vo), y Bолгo-
гpaдськiй облaстi yкpairтцiв бyлo 78 931 oсoбa, aв,ИЗ:нaIIИ yкpaiнськy мо-
вy piднoю 33 1B9 oсi6 (42,||о), в Aстpaxaнськiй oблaстi MеIIIкaЛo 53 42B
oсi6, a piднoтo MoвOIo yкpaiнськy BBafiсaлИ лиIпe 25 975 oсiб (4},"lvo).

У цiлoмy B ЗгaдaнИx oблaстяx Пoвoлшся зaгaльIla кiлькiсть yк-
paiнцiв з 1959 p. пo 1989 p. Зpoслa з 261 561 дo 333 62I лpи зpoстaннi зa-
гaльнoi кiлькoстi нaсeлеIIIIя з B 094 371 oсoби дo Il 222 769 oсiб (вiдпo-
вiднo нa 2,I ,7 i 3B,7|o). Aлe yкpaiнськy MoBy визнaвaли piднoю в 1959 p.
126,3 тис. oсiб, тoбтo 4B,I|o, a в 1989 p.- 138,6 тис. oсiб, a6o 4I,6vo,

Пpи зpoстaннi зaгaльнoi кiлькoстi yкpaiнськoгo I{aсeЛeння нa зеNI-
ляx.(aлeкoгo Cxoдy в 1989 p. дo 513'2 тис. oсiб, нa |5,6|o, йoгo нaселeння
Зpoслo дo 7070 тис. oсi6- мaйэке нa797o, томy i IIитoМa вaгa yкpaiнцiв
пpotoB}кyвaЛa скopoчyBaTисЬ i стaнoвилa 7,\Yo - MеIIIIIе пopiвнянo з
1959 p. ътa 2,5|o, a з 1926 p, - нa g,4|o.

Яскpaвy кapтиIry стaнoвЛЯть змiни в oкpeмих зeмляx цьoгo peгioнy.
Taк, y Пpимopськoмy кpai в 1959 p. yкpaiнцiв бyлo 1B2 тис. oсiб,
a в 1989p.- 185,1 тис. oсiб, ITитoMa вaгa сеpед HaсeЛeI{IIя - вiдпoвiднo
|3,| l B,2|o, Хaбapoвськoмy кpai - 9B,2 тис. oсiб i IL2,6 тис. oсiб- 8,6 i
6'2|o, Амуpcькiй oблaстi - 56,3 тис. осiб i 70,B тис. oсiб- 7,B i 6,7|a,I\aм-
чaтськiй - I4,9 тис. oсiб i 43 тvlс. oсiб - 6,7 i g,||a, Maгaдaнськiй -
30 тис. oсiб i 85,B тис. oсiб - 9,Wo i I5,4|o, CaxaлiнськiЙ - 48,I тис. oсiб i
46,2тиc, oсiб - 7,4i6,57o, eвpейськiй aвтoнoмнiй o6лaстi - |4,4 тис' oсiб
i 15,9 тис. oсiб - B,B i 7 ,4Yo'

oтэке, нa бiльrrroстi земeль Зeлeнoгo Клинy спoстеpiгaeться (виня-
T\oк - Caxaлiн) зpoстaнIlя зaгaльнoi кiлькoстi yкpaiнцiв. Aле oскiльки вo-
нo вiдбyвaлoся пoвiльнitslими тeшIITaМи' нirк збiльцrеннЯ Bсьoгo IIaсеЛенIlfl'
тo пaдaлa ix питoмa вaгa. Лиrше в Maгaдaнськiй i Кaмчaтськiй облaстяx,
Де yl\{oви )ttиTT'I нaйгiprпi з yсix земель Зeлeнoго Клину, вiдбyлося Ilе Ли-
IIIe зpoстaння кiЛЬItoстi yкpaiнцiв, a й ix чaстки сеpед IIaсeЛeIII{я.

flкщo нa зeМЛЯx Cipoго i Зеленoгo Клинiв зa цi .raси пpи зpoстaннi
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зaraдьнoi кiлькoстi yкpaiнцiв y цiлoмy тpиBаe пaдrння lx чaсTки сepeд
мiсцeвогo ЕaсeЛеIll{я' тo нa 3e}4Ляx Maлинoвoгo Клинy BoЕa нe змiнилaся.

Taк, y КpaснoдapсьItolvly кpai кiлькiсть yкpaiнцiв зa цей пepioд зpoс-
лa з 145,6 тис. дo 195,9 тис. oсiб, a ix чaсткa сеpeд IraсeленIIя нe змiнилaся
(З,9 \ 3,97o), CтaвpoпoльсЬIсoмy - з 43,1 тис. дo 69,2 тиc. oсiб (2,3 i 2,4Yo) i
Poстoвськiй oблaстi - з 137,6 Tис. дo 17B,B тис. oсiб (4,2 i 4,2|o)'.

Taкa piзницfl пoясIIюrTЬся TиМ' щo зeмлi Maлинoвoгo Клинy tvraloть
спiльrri кopДollи з Укpaiнoтo' 3IIaхoдятЬся I{a 3l{aчнo меншiй вiдстaнi вiд
спoкoнвiчниx yкpaiнськиx 3еMелЬ' нirк земдi Cipoго Ta 3еЛelroгo Клинiв.

У 1959p..ЗaгaЛЬIla кiлькiсть yкpaiнцiв Cибipy сTaIIoвиЛa 682,8 тис.
oсiб, y тoмy .rислi в Зaxiднo-Cибipськoмy peгiонi - 433 22B oсiб i
в Cxiднo-Cибipськoмy - 249 524 oco6и'

Taким чиIIoIu' кiлькiсть yкpaiнцiв y 1959 p. в Cибipy змeнIIIилaся
пopiвнянo з 1926 p. бiльur нir*с rra 100 тис. oсiб. Aдrrсe це сyпepечить навiть
пpостiй логiцi i свiд.rить JIишIе IIpo пpoцес pyсифiкaцii yкpaiнцiв. У 1959 p.

сepед oltpеI\uиx paйoнiв Зaxiднoгo Cибipy poзтaIIIyBaння yкpaiнцiв бyлo
тaкиМ: в Aлтaйськoмy кpai - 111 375 oсiб, Гopнo-AлтaЙcьк\fu aвтoнoмнiй
oблaстi - |462 oсoби, I(eмеpoвськiй oблaстi - 109 544 oco6vt, Hoвo-
сибipськiй - 6226I oсoбa, oмськiй - 1-2B 011 oсiб, Toмськiй oблaстi -
20075 oсiб, y Cхiдномy Cибipy: Кpaснoяpськoмy кpai - 85 3B4oсoби'
Хaкaськiй aвтoномнiй oблaстi - 14 630 oсiб, Taймиpськol\4y (.{oлгaнo.He-
нeцькoмy) нaцioнaльнoмy oкpyзi - t275 oсiб, EвeнксЬItoMy нaцioнaльнo-
мy oкpyзi - 196 oсiб, Ipкyтськiй oблaстi - 97184 oco6и (4,9|о), Усть-op-

диIIськoIvly нaцioнaльнoмy oкpyзi - 4280 oсiб, Читинськiй oблaстi -
23 101 oco6a (2,2|a), Бypятськiй APсP - 10 1B3 oсoби, Tyвипськiй
APсP - 1105 oсiб i Якyтськiй APCP - 12lB2 oco6и.

3нaчнo poзIIIиpилaся геогpaфiя poзселення yкpaiнцiв нa зeмляx
Cибipy. B 1926p. yкpaiнцiв зoBсiпd не бyлo в flкyтii, Бypятii тa iнrпиx
вiддaлениx paйoнax Cибipу, a в 1959p. вo}Iи тyт з'явилися i нaвiть
y вiднoснo знaчнiй кiлькoстi. У Хaкaськoмy oкpyзi в 1926 p. yкpaiнцiв бy-
лo 836 oсiб, a в 1959 p. в Хaкaськotvly aвToIIoMIroМy oltpyзi - 14 630 oсiб,.

ГIpoтягом oстaннix 30 poкiв пеpе6yвaння Укpaiни в склaдi IсолиIII-
ньoгo CPCP зa oстaннiм Bсесoюзним гIepеписoм l{aселeння в Cибipy
вiдбyлися тaкi змiни щoдo кiлькoстi yкpaiнцiв. B yсьoмy Cибipy ix стaлo
820 946 oсiб, y тoмy uислi в 3axiднoмy - 442784 oco6и i Cxiднoмy -

37B 162 oco6и, в Aлтaйськoмy кpai - 195 8B3 oсоби, Hовoсибipськiй
oблaстi - 51 02,I oсiб, oмськiЙ - |04 B30 oсiб, Toмськiй oблaстi -

' Итoги Bсесoloзнoй пepeписи нaсeJIеtlи,I 1959 г.: PсФсP. - M'' 1963. _ c' 322,
334, 33?; Haциoнaльньrй сoстaв IIaсeJIения CCCP: Bсесoloзнaя пepeпись IIaселeЕия
1989 г. * NI.' 1991. - с. 50-64. (Пiдpaxoвaнo aвтopoм).

" ИтorиBсeсoтoзнoй пеpeIIиси IIaсeЛения 1959 г.: PCФсP. - M.' 1963. - с. 330'
332, 334. (Пiдpaхoвaнo aвтopoм).

95



25799 oсiб. У Cxiднoмy Cибipy: Кpaснoяpськoмy кpai - 11B 763 oсoби,
Хaкaськiй aвтoнoмнiй oблaстi - 1322З ocoби, Taймиpськoмy нaцioнaль-
нoмy oкpyзi - 4 B16 oсiб, EвенксЬкo1uy нaцioнaльнoмy oкpyзi - 1 303 oсo=
би, Ipкyтськiй oблaстi - 97 405 oсiб, Усть-oрдиIlсЬкoМy нацioнaльнoмy
oкpyзi -2255 oсiб, Читинськiй oблaстi - 38 20B oсiб (Aнинський нaц. oк-
pyг), Бypятськiй APCP - 22868 oсi6, Tyвинськiй APCP - 2 20B oсiб'
Якyтськiй APCP - 77 I|4 oсiб, Xaнти-Maнсiйськo}ry aBTotloМIrolily oкpy-
зi - 14B 317 oсiб, Ямaлo-Heнeцькoмy aвтoнoмI{oМy oкpyзi - 85 022 ocoби,
ЧyкoтськoмУ - 27 600 oсiб, Itopякськoмy aBToIIoМIIoмy oкpyзi -
2 896 oсiб, Heнeцькoмy aвтoЕIolvlНol\ty oкpyзi - 3728 oсiб'.

Cлiд пiдкpecJЛrTу1 щo 3a цi poки кiлькiсть yкpaiнцiв y Cибipy зpoс-
лa. Aлe цe вiдбyлoся B oсt{oв}Ioмy в paйoнax Cxiднoгo Cибipy. Toмy i пи-
тoмa Baгa ix сеpед yкpaiнцiв Cибipy зpoслa дo 46,1 7o. IIpo цe свiднить i
скopoчellнЯ кiлькoстi yкpaiнцiв B oкpeмиx oблaстяx. Taк, y Iteмe-
poвськiй oблaстi в 1989 p. укpaiнцiв стaЛo NIеIIшIe пopiвнянo з 1959 pol{oМ
мaйхсе тla 44 тvrc' oсiб, y I{овoсибipськiй - нa 11 тис. oсiб, oмськiй - нa
24 тиc. oсiб, пpи збiльlпенrri ix кiлькoстi в Aлтaйськoмy кpai нa B0 тис'
oсiб i Toмськiй oблaстi - нa 5,5 тис. oсiб. 3a цi ж poltи I\,Iи спoстeрiгaемo
BрoсTaI{нЯ кiлькoстi yкpaiнцiв в yсix рeгioнax Cxi.цнoгo Cибipy: в Кpaс.
IloяpсьItoМy кpai - нa 33 тис. oсiб, Читинськiй облaстi- нa 15 тис. oсiб.
oсoбливo IшBуIД|<уINIIr тeftIпaМи зpoстar зaгaлЬIla кiлькiсть yкpaiнцiв
y вiддaлeниx pегioнax, Taкиx як ,Якyтськa APCP - з |2 1B2 oсiб y 1959 p.

дo77 II4 oсiб y 1989 p., Taймиpський нaцioнaльgий olсpyг - вiдпoвiднo з
I2,I5 дo 4816 oсiб тa iн.,

Poзгляд зaсeлеIIня Cи6tpу yкpaiнцями гoвopить llpo тe' щo ix пе-
pеiзд iз свoix piдниx зeMель вiдбyвaвся внaслiдoк пpиMyсoвoгo IIеpeсе-
ЛеHHJI з пoлiтичниx пpИчиII' a Taкoхt внaслiдoк мaтеpiaльнoгo зaoxoчеIl-
ня. Cлiд пiдкpеслити, щo цi rIpI4чтДНvI бyли як зa чaсiв Poсiйськoi iмпеpii,
тaк i зa .raсiв paдянськoi влaди. Пepeселення yкpaiнцiв poзпoнaлoся з
пoчaTкy oсBoeнHЯ зеlvlелЬ Зaxiдпoгo Cибipy, якi бyли блиrкче дo Укpaiни,
a пoтiм i Cxiднoгo Cибipy.

IIIвиДкi тeмпи oсвoеtlllя Cxiдногo Cибipy yкpaiнцями зyMoBиЛи IIе
лиIIIе зpoстaння кiлькoстi в ньoмy yкpaiнuiв' a i ix чaстки сеpед ylсpa-
iнцiв-сибipякiв - з 15,6 нaпpикiнцi ХIХ ст. to 46,|Yo в 1989 p., тoбтo ix
чaсткa зpoсЛa нa30,57o ментд нilк зa 90 poкiв.

CпoстepiгaеTься ЗpoстaнIlя зaгaльHoi кiдькoстi yкpaiнцiв i в I{ент-
paльнo-eвpoпeйськиx oблaстяx Poсii.

Taк, y 1926 p. y Moсквi i Moскoвськiй гyбepнii нaлiнyвaлoся ЛиIIIe
38 тис. yкpaiнцiв' a в 1959 p. y Moсквi i Moскoвськiй oблaстi - 238,1 тис.

' HaциoпaльньIй сoстaв IIaсeлeIIия CCCP: Bсесoloзнaя пеpeпись i9B9 г.- М.,
1991. - с. 34-48.

, Taм сaмo.
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oсiб. Бiльtп тoгo' питoмa вaгa сеpeд нaсeЛеIIIIя зpoслa з 2,3Yo дo 2,8 |o' Як-
щo дo цьoгo дoдaтИ, Щo пpoтягollт рoзгЛядyBaнoгo пеpioдy пpoпискa
y Moсквi бyлa вкpaй oбмelкенa i для ii здiйснення пoтpiбнa бyлa згoдa
кepiвниx пapтiйниx opгaнiв, тo lr4ofitнa без iстoтноi пoI\,Iилки сTBеpд}Iсy-
BaTи' щo сToЛиця Coюзy ЗHaчI{oю мipоro IIaпoBнюBaлaся iнTелiгeнцiеro
з Укpaiни. Aнaлoгiчнa тeндeнцiя спoстepiтaсться i в Лeнiнгpaдськiй oб-
лaстi. Ha пpиклaдi двox пpoвiдIlиx нayкoBиx i кyльтyplrиx цеIIтpiв CPCP
бauимo, як з Укpailrи пеpесeЛ"ялoся Еaсeлeнн.я' йoгo iнтeлeктyaльний
пoтенцiaл. 3poстaння кiлькoстi yкpaiнцiв lvlo'tснa спoсTеpiгaTи i нa пpик-
лaдi iнrциx oблaстей I{eнтpaльнo-eвpoпейськoi чaстиIlи сPсP,
a тoчнirпе PPфCP.

Пpиeднaння дo I(oЛиIIIIIьoгo CPCP рeспyблiк Пpибaлтики зyмoвилo
пepeселеtlllя y цей кpaй пopяд 3 iнuIиМи lrapoдaMи Paдянськoгo Coюзy,
oсoбливo poсiянalvrи' тaкo)tс i yкpaiнцiв. I]е бyлo пpoдoB}IсeнIrя виItopис-
тaнIIя пpeдстaBlrикiв iнцrиx нapoдiв для пiдкopeнIrя IтpисдIIaниx зeшIeлЬ.
Tyт теrк зрoсTa€ yкpaiнськa дiaспopa.

Taк, якщo в 1959p. в Лaтвii 6улo 29,4 тис. yкpaiнцiв, У Литвi -
I7,7тиc, i в Естoнii - I5,7 Tис.' To чеpeз 30 poкiв ix кiлькiсть tpoсЛa
вiдпoвiднo дo 92,1 тиc,;44,8 тис. i 4B,3 тис. oсiб. Зa цeй пеpioд зpoстaе ix
чaсткa сepед HaселеIIIlя циx peспyблiк вiдпoвiднo: Лaтвii - з I,4 Дo 3,4Yo,
Литвц - з Maй)кe | Дo I,2vo i Естoнii - з 1,3 Дo 37o,'

Poзглянyтi нaми змiпи кiлькoстi yкpaiнцiв 3a paдflIlськoi влaди гo-
Bopять пpo тe' щo 3a цeй пеpioд зaгaльнa ix кiлькiсть з 31,2 млн. oсiб
в 1926 p. зpoсЛa дo 44,2 млн. oсiб y 1989 p., тoбтo нa 13 млн. oсiб (якщo вiд
цiei кiлькoстi вiдпяти кiлькiсть yкрaiнцiв, якi вiдiйшли дo склaдy Coю-
зy з вoзз'еднaнIIяM yкpaiнськиx зeryIеЛЬ 3axiднoi Укpaiни, Бyкoвини тa
Зaкapпеtття' To цe зpoсTaнHя Мo}Iснa зп4еI{IIIиTИ пpинaймнi вдвiчi).
3a цeй чaс зaгaлЬI{a кiлькiсть всiei лroднoстi кoлиrцньoгo CPCP зpoсЛa з
147 млн. дo 2B5,B млн. oсiб, aбo нa 94,6|о, тoбтo темп, 

"poЪ'a"*"кiлькoстi yкpaiнцiв мaйхсe в 2,3 paзa були пoвiльнirдими. Bнaслiдoк
цьoгo ix чaсTкa сepeд нaсeлelillя Paдянськoi дep)rсaви зIvIeнIIIилaся з
2I,2 дo t5,5|о, щo свiд.rить i пpo пaдiння ix питoмoi вaги в yсix IIaпpяIvIax
}IсиTTя цiei деprкaви.

Aлe слiд зBepI{yTи yвaгy нa Te' щo дo склaдy Укpaiни тa Paдянсь-
кoгo Coюзy в 1926 p. Irе Bxoдили тaкi oблaстi, Як BoлиHськa, 3aкap-
IIaтсьIсa' Iвaнo-Фpaнкiвськa, Львiвськa, Piвненськa, Tеpнoпiльськa,
Чеpнiвeцькa тa AвтoнoМнa Pеспyблiкa ltpим, нaсeЛення якиx
y 1989p. дopiвнlовaлo мaйэкe 11,B млн. oсiб, y тoмy vислi yкpaiнцiв
бyлo 9,6 млн. Toмy зiстaвлeння змiн y кiлькoстi нaсeЛеIIнЯ з 19Bg p.

, |lтottл Bсесoloзнoй IIеpeписи нaсeления 1959 г.: сссP. - M., 1963. - C, 17 ,207,
20B; Haсeлениe CCCP (IIo дaнньrм Bcесoюзнoй гIеpеписи нaселeния 19B9 г.). _ M..
1991' - с. l0-19' 142. (Пiдpaxoвaнo aвтopoм).
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слiд poбити, вiдняBЦIи кiлькiсть нaселeIIнЯ' якe MeIIIкaJIo IIa циx Tе-
pитopiяx, вiд зaгaльнoi йoгo кiдькoстi. Taким чиIloM' IIaсеЛeнIIя сPсP
стaнoвиTи]vle 27 4,9 млн. oсiб, a yкpaiнцiв бyдe лише 27,B млн. oсiб, тoб-

'" 'Ъll;, зa 63 poки paдянськoi BJIatуIпpoцeIrT yкpaiнцiв, *o,,,-"oo-
мy CPCP змeIIIIIився бiльlд нiхс y 2 paзи. IJе пaдiння стaлo нaслiдкolvl py-
сифiкaтopськoi пoлiтики кepiвництвa КПPC i дeprкaвниx оpгaнiв влaди.

3гaдaнa пoлiтикa негaтиBllo Iтoзнaчилaся нa стaнi нaцioнaльнoi свi-
дoмoстi yкpaiнськoгo етItoсy' йoгo кyльтypi, нayЦi, дyxoBнolvly po3BитIty
тa iнrциx HaIIpяIvIax йoгo rкиття.

Кypс нa дeнaцioнaлiзaцiю yкpaiнцiв IIpoBoдився зaгapбницькими
деp}кaвaп,Iи i нa ixнix зelvlЛяx' якi не в.хIДуIIIуI дo CPCP, Cxiднoi Iaлцчи-
ни' Бyковини тa 3aкapпaття. Biдмiннiсть пoлягaЛa лиIIIе B To1\4y' щo нa
циx зеIvIЛяx peaлiзoвyвaлaся пoлiтикa Мaдяpизaцii, pyмyнiзaцii, пo-
лoнiзaцii yкpaiнцiв..{ещo кpaщi yмoви для llиx склaJIися в Зaкapпaттi,
oскiльки вонo yвiйIшлo дo склaдy бiльшr дeмoкpaтичнoi деprкaви - Че-
xo-Cлoвaччини.

Bнaслiдoк тaкoгo кypсy пpoдoв}кyвaлoся пaдiння IIpoцeIrTa yкpaiн-
цiв сеpeд мiсцeвoгo IIaселеIIIIя в 20-x-30-x poкax ХХ ст. Пpи зpoстaннi
зaгaльнoi кiлькoстi нaсeлеIlIIя Cxiднoi Iaличиъlи з 1910p. пo 1931 p. зa-
гaлЬHa кiлькiсть yкpaiнцiв тyT' xoчa i нeзнaтнo, aлe скopoтIlJIacя З
3297 тиc. дo 3258 тис. oсiб, a iх чaсткa сеpед lraселe}Iня - з 61,8 дlo58,BTo,
яa Бyкoвинi - вiдповiднo з 305 тис. дo 28| тиc, осiб, 38,1 132,9Yo. ЛиIпe нa
3aкapпaттi зa цeй пepioд кiлькiсть yкpaiнцiв зpoсЛa з 447 тиc. дo 5,I 4 тиc.
oсiб, a питolvra Baгa сеpед lraсeлeння мaйrrte не змiнилaся: вiдпoвiднo 15,7
iблизькo I\vo',

oт*сe, пpoтягoм ХХ ст. зaгapбницькi дepакaви IIpoдoв}кyBaJIИ Зa-
стoсoвyBaти пoлiтикy дerraцioнaлiзaцii yкpaiнцiв, якa llpoвoдиЛaся пpo-
тЯгoM пoпepеднix стoлiть. .Цля цьoгo виIсopистoвyвaвся дoсвit ixнix
пollepeдникiв, yдоскoнaлювaлисЯ фopми i метoди йoгo зaстoсyBaIIнЯ'
a змiст не змiнroвaвся, oсoбливiстю oстaнньoгo стoлiття бyлo те' щo
y зIraчIro бiльlдиx poзмipax зa чaсiв сPсP пpoBoдилoсЯ пepесeлеIIIIя
yкpaiнцiв нa йoгo зaгapбaнi величeзнi Iтpoстopи пpи oдIloчaс}Iol\4y нaдси-
лaннi нa yкpaiнськi землi пpедстaвникiв iнrшиx нapoдiв, oсoбливo вели-
кoдepхсaвнoi нaцii.

' I{,a6узaн H. B. Укpaинскoe нaсeлeниe ГaJI'1цvlуI' БyкoвиньI и 3aкapпaтЬя в rсoн-
це ХVIII _ 30-е гoдьr ХХ в.: (ЭтнoгpaфичeсIсoe исслeдoвallиe): Aвтopeфepaт. - M.,
1986. -  с.  17'  1B.
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$ 3. Укpa.iнцi тa .lхня piднa мoвa
зa patяIrськo.f влaди i зa нeзaлеэrснoстi

Прaгнyчи yTpиl\ilyBaTи B пoкopi пpигноблeнi нapoди, деpЖaви-
iмпepii пpoвoдиJlи пoлiтику, спpЯlvloBal{y нa пoвiльний eконoмiчний,
пoл1тичIlуlЙ i кyльтypний pозвиток i нaвiть зaнепaд Зе}IeлЬ' зaсeлellиx
пiдкopeним IIaселeннЯм.

Baэкливим lraпpяIvlкoel y цiй пoлiтицi бyлo пpaг}IeнIrя зoмбyвaти
нaцioнaльнy свiдoмiсть пpигнoблeниx нapoдiв, щoб вoни зa6улисBoю гe-
poiннy й тpaгедiйнy iстopiю.

Poзyмiюни, щo Ba}IслиBим нoсiем нaцioнaльнoi свiдoмoстi eтнoсy е
мoвa, гнoбитeлi ствopюBaЛи yмoви для тoгo' щoб пpигнo6лeниЙ rrapoд
зaбyв свoto piднy мoвy. .[ля цьoгo Haв'язувaлaся пlloBa пaнiвнoгo llapoдy.
У нauroмy Bипaдкy цe - poсiйськa.

.(eкpeти Петpa I нa пoнaткy xvIII ст., Bалyевський циpкyляp 1863 p.,
Емський yкaз 1876p. oлексaндpa II, a тaкoхс piшrення цIt BI{II (б) - цк
кгIPC, pa,цяI{ськoгo ypЯдy - yсi вoни пеpeдбaнaлИ otнтУ мeтy - зaгaлЬ-
I\4yвaтИ' Зt|ИЩИ"Г'7 yкpaiнськy MoBy Ha IIIиpoItих пpoсTopax iмпеpii.

Taк' якщo нa Пoчaткy xvIII ст. yкpaiнсьIty MoBy як piднy Bизнaвaли
нa Лiвoбepeя<жi 95,9vo ii нaсeленrrя, нa Пpaвoбepежrкi - B6Yo' y Cxiднiй
Гaличинi - 79,2Yo, нa Зaкapпaттi - 27Yo, тo нaпpикiнцi ХIХст. -
вiдпoвiднo B0,37o,76,9|o, 62,7vо i |5,3|о, тoбтo зaгaльнi втpaти нaсeЛeнIIяM
piднoi Moви сTaнoвиЛи пoIIaд 10%. oтже, Мo}IсеIvIo' 3 дeЯкиI\ци пpипyщelrня-
NII/I' стtaЗaTуI, Щo 3 vaсy Пepеяслaвськoi Paди 1654p. yкpaiнський eтнoс,
пepeбyвaюни пiд пaнyвaнIlяIvt Moскoвськoгo цapсTBa' Poсiйськoi iмпepii,
зa 260 з ЛиIIIIIoM poкiв дoсить iстoтнo BTpaтив piднy мoвy.

Toтorкнa тeнденцiя спoстepiгaеться i 3a paд.rll{ськoi влaди. Пepruий
Bсeсоюзний пeреIIис нaсeЛeнI{'fl бyлo пpoвeдel{o нaпpиItiнцi 1926 p, тoб-
To ltoЛи B,кe пpoтягoм кiлькox poкiв дoсить aкTивнo в Укpaiнi пpoвoдив-
ся ltypс нa <yкpaiнiзaцiю>, якиЙ дaв пoзитивнi нaслiдки y вiднoвленнi
мiсця yкpaiнськoi мoBи B rкиттi нaцIoгo нapoдy (тaбл. 10, 11).

Зa дaними Цьolo пepеписy в CPCP МеIIIкaлo 31,2 млн, yкpaiнцiв, з
якиx yкpaiнсЬIty Moвy piднoю BуII||aJIуI 27 

'5 
млн. (BB,Wo), a ii втpaтили

пpиблизнo 3,7 млн. (II,9|o).
Як rrtе цe вiдбyлoся в pеспyблiкax, дe yкpaiнцiв бyлo нaйбiльrпе?

B Укpaiнi з 23,3 млн. yкpaiнцiв BтлзHalIуryкpaiнськy мoвy piднoю 22,2млн'
(95,5Yo), yTpaTили - 1 млн. (4,5vo). Cepед peспyблiк сPсP нaйбiльцrе ix
ITpo}tсиBaлo в PPCФP', цi пoкaзники 6ули вiдпoвiднo тaкi: з мaйrкe
7,9 млн. ii piднoro в;т4з;НaJIII 5,3 млн. (68,|7o), не визI{aли 2,6 млн. (3l,9vo);
y Кaзaxстaнi з 860,8 TvIc,BуIз;НaJIуl661,1 тис. (76,B|o),нi - 199,7 тиc.(23,2/o);

' Ha тoй чaс ltaзaxстaн i Itиpгизстaн Bхot'IJIИдo склaдy Poсiйськoi Фeдepaцi.i.
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y Бiлopyсi з 34,7 тис. Bизнaли IB тиc. (5I,9Yo), нi - 16,7 тt'tc' (4B,|Yо);
y Moлдoвi з 277 ,7 Tис. визIIaли 27 4,5 тиc. (9B,Bvo), тli. - 3,2 тиc. (|,2|o).

B oстaнrriй pеспyблiцi виcoкиЙ вiдсoтoк збеpеrкення yкpaiнцями
piднoi МoBи пoЯс}llorTьсЯ ти1\4' щo Moлдoва вxo,цилa ,цo склaдy Ук-
paiнськoi pеспyблiки дo I924p.' .цe деp}rсaвHoю MoBoIo бyлa yкpaiнськa,
a B згaдaнoмy poцi ii пepетвopИtrIуI B aBтoнoМIIy peспyблiкy, шIтyllllo
пpиrдHaBI'IIи дo неi земдi з пеpевa}rснo yкpaiнським нaсеЛеHtIяNI, i вoнo ще
IIe всTиглo Bтpaтити piднy мoвy. Aдrкe в 1926 p. в Moлдaвськiй aвтorroмнiй
peспyблiцi з 492,2 Tис. нaсeлeння yкpaiнцiв бyлo мaйаrсе Т47 тиc. (34,2Ya).

Cтpaпrнi пoдii впpoдoвж 1926-1939 pp. - poзстpiл yкpaiнськoгo
вiдpoдэкeння з кiнця 20-x-y 30-тi pp., гoлoдol\top 1932-1933 PP., Рe-
пpeсii 30-x pp., - a TaKo}It aкTиBнa pyсифiкaтopськa пoлiтикa' щo зMy-
IIIyвaлa дeкoгo з yкpaiнцiв ЗaШ/|cУв,aTIl себe в гpaфi <нaцioнaльнiстьo
poсiянинoм' гIpИзBoдили.цo тoгo' щo y 1939 p. в CPCP кiлькiсть yкpaiнцiв
скopoтиЛaся дo 28,1 мЛII.' a тиx' xтo Bвa?кaB yкpaiнськy мoвy piднoю, бy-
Лo лиIIIе 24,7 млн. (BB|o),IlpИчoмy з тиx 3,4 млн. (|2Yo), щo ii втpaтили,
BИIъIaIIуI piдною lvloBoю poсiйськy 3360,6 тис. (9B,B7o).

Haoчним пiдтвepдэкeнням pyсифiкaтopськoi пoлiтики e Te' щo B тo-
мy хс 1939 p. BIлЗI;.aJIИ piднoro МoBoЮ poсiйськy мaйrтсe 106,4 млн., xoн
poсiяш yсьoгo нa тepeнi сPCP нa той нaс бyлo I\1IеIIIIIе нiэк 99,6 млн., тoбтo
BTpaTиЛи piднy мoвy пpедсTaBники piзниx етнoсiв, якi 1\4еIIIкaЛи IIa ве-
личeзIIих IlpoсTopax Paдянськoго Cоrозy, - 6,8 млн.

Пoлiтикa pyсифiкaцii укpaiнськoгo етIloсy Tpивaлa й дaлi. 3a нa-
сTyпне двaдцятиpiччя нa всi пpoцеси IIaшIoгo }tсиття: кyлЬтypy' NIoBy -
iстoтнo впЛиIIyЛи величезнi BTpaти нaсeлеIIIlЯ 3a pol(и lpyгoi свiтoвoi
вiitни, кoли Укpaiнa втpaтилa пoIIaд B,5 млн. IIaсеЛeIIня (207o Йoro
зaгaлЬHoi чиселЬ}loстi), гoлoд 1947 p., стaлiнськi peпpесii щoдo членiв
oУH, ixнix сiмeй тa flp|lхvIпrьНИкiв, цькyвaння yкpaiнськoi iнтeлiгeнцii,
пpoдoв?I(eння pyсифiкaтopськoi пoлiтиtси' a Taкorrс I]pисднaн}Iя дo Ук-
paiни Зaхiднoi Укpaiни (1939), Пiвнiчнoi Бyкoвини (1940) тa 3aкapпaт-
тя (1945).

У 1959 p. ЗaгaЛЬIla кiлькiсть yкpaiнцiв у CPCP дopiвнювaлa мaйEсе
37,3 млн., 3 яItиx B|4З:нaJIИ yкpaiнськy мoвy piднoю близькo 32,7 млн., aбo
B7 ,7|o, a ii втpaтили 4,6 млtI., з яI(иx пoIIaд 4,5 млн. (9B%) визнaли piднoю
NIoBoю poсiйсЬкy. oтrке, пpoцес BтpaTи yкpaiнцями piднoi мoви вiдбy-
вaBся aкTивнiurе пpoтягoм 1939-1959 pp., нirк y попepеднiй пеpioд.

II]e pельeфнiше pyсифiкaтopськa пoлiтикa пpoсте}fiyсться в Ук-
paiнi: y 1959 p. з 32,2 млн. yкpaiнцiв визнaли yкрaiнськy мoвy piднotо
30,1 млн. 'oтrкe, зa 33 poки - з 1926p. пo 1959p. -  к iлькiсть yк-
paiнцiв, кoтpi rкили нa зelvlлЯx Укpaiни i втpaтили piднy мoвy' зрoслa

'Ha хсaль, дaнi пo Укpaiнi в пyблiкaцii uBсесoюзнaя пeрeписЬ нaселerrия CCCP
1939 гoдa> (M.' 1992) нe нaвoдяTься.
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3 1 Млн. дo 2,L шIлн.' a чaсткa укpaiнцiв, якi збepeгли piднy MoBy' 3Ilи-
Зт4IIacЯ' з 95,7Чo дo 9З,5Yo.

. У цьol\{y lк poцi в peспyблiцi меrrrкaли i пpeдстaвники iнrпиx нapoдiв.
Здaвaлoсь oб'ективнo, яItщo в pеспyблiцi ,цеp}rсaBнa Moвa - цe MoBa
нaйбiльrr:oгo в нiй нapoдy' тoбтo yкpaiнцiв, тo пpeДстaвIrики iнrпиx нa-
poдiв мaли б визнaвaти piднorо aбo мoвy сBoгo eTнoсy, aбo пpинaймнi мoвy
yкpaiнськy, a Boни визHaЮтЬ poсiйськy. Taк, в Укpaiнi в 1959p. мelЦкaлo
poсiян 7,1 млн.' a poсiйську мoвy piднoю BИЗнaIIИ 6958,9 тис. oсiб (9B,IYo), i
лишe 130,6 тис. piднotо Мoвoю tтaЗvIBalIИукpaiнськy. Taким чиlIoM' poсiяни
нa землi сyсiдньoгo lrapoдy lсpaщe збеpiгaли сBoIo i\4oBy' нirк yкpaiнцi в Ук-
paiнi. Cеpeд eвpеiв, якиx бyлo нa тoй нaс в Укpaiнi 840,3 тис., poсiйськy
мoвy piднotо Bv|ЗlдaлуI67I,4тиc. (79,97o), a yкpaiнськy лиIIIе 23,4 тиc. (2,BYo);
бiлopyсiв - вiдпoвiдно 290,9 тиc,, I57 ,2 тиc. (54|o) i 26,6 тис, (9%). Toхс пpo
якy yкpaiнiзaцiю нaсeлeння Укpaiни Mo}ldнa гoвopиTи' кoли нa ii теpитopii
питol\,Ia вaгa poсiян, якi збеpегли свoю l\lloBy' бiльIлa, нirк yкpaiнцiв, пpи.ro-
мy з poсiян piднoю yкpaiнськy lvloвy визHaЛИ JI'lIJfe I,9|oiхaбсoлrотнoi чи-
сельнoстi. Tим чaсoм з yкpaiнцiв, котpi вiдмoвилися вiд свoсi Мoви' IIpи*
6лизътo .997o визIIaЛи piдyglo poсiйськy. Aдэrсе це нaслiдки pyсифiкaтopЪь-
кoi пoлiтики нaсeлeнI{я Укpaiни' якe шIeцIкaЛo нa свoix зeNIЛяx.

II]е aктивнirпе pyсифiкaцiя yкpaiнцiв, як i пpeдстaвникiв iнrпиx нa-
poдiв, пpoBoдилaся IIa зeмЛяx Poсii тa iнrцих peспyблiк сPCP.

Taк, y 1959p. в PPФCP yкpaiнцiв lvleшIкaЛo 3359'1 TИс'' З яItиx ylt-
paiнськy Moвy як piднy збеpеtли 1525,5 тиc. (45,4|o), a 1B32,1 тис. piднoю
МoBoю визt{aли рoсiйську (54,57o). Pyсифiкaцii пiдлягaли й iнщi нapoди
Poсii. З 875,3 тис. евpеiв еврeйськy Moвy визItaли piднoro лиIпе 11?,6. тис.
(I3,47a), a 753,7 тиc. (86,I/o) - poсiйськy. 3 мaйже 844 тиc. бiлopyсiв бiлo-
Pц.ськy мoвy piднolo BvIзflaJIvI 339,5 тис' oci6, (40,2Yo), poсiйськy -
503,1 тис. (59,67o). У Кaзaxстaнt з 3974,2 тис. poсiян poсiйськy МoBy ви-
зl:alfi/t рiднoro 3972,2 тис. (мaйrкe I00Yo); з762,I тис. yкpaiнцiв yкpaiнськy
мoвy piднolо BуI3ьIaIIуI460,1 тис. (60,47o), a poсiйськy - 302,2 тиc. (зg,ьуoi;
з 28 тиc' евpeiв eвpейськy мoвy piднoю BиtHaЛи лиtше 6,5 тис. oсiб
(23,I7o), a iнrпi BI/BHaJIII poсiйськy.

У Бiлopyсii з 6532 тис. бiлopyсiв piдною 1\1IoBoIo бiлopyськy B'7IT1aIWI
6086,3 тиc, (93,2|o), a poсiйськy - 44I,9 тиc. (6,B|o)' Iз 133,1 тис. yкpaiнцiв
yкp.aiнськy мoвy piднoю IIaзBaЛи 62,3 тиc, (46,B|a), a poсiйськy - 59,9 тис.
(aб%), Iз 150,1 тис. евpeiв свpeйськy мoвy piднolo Bизнaли З2,9 тиc.
(2I,97o), pчla - poсiйськy. З 659,1 тис. poсiян рiднoю poсiйськy мoвy
BvIlНaJIvI 658,8 тис. (мaйже I007o), тoбтo i TyT' }Ia vyжiй землi, poсiяни
збepiгaли сBoю ltцoBy кpaщe' пilк yкpaiнцi i бiлopyси. Haвeденi мaтеpiaли
гoвop"ETЬ пpo те' щo pyсифiкaтopсЬкa пoлiтикa HaсeЛeння пpoвo/циЛaся
не лиIIIе нa 3еп4ляx Укpaiни, a Й нa зeМляx iнцrиx peспyблiк.

У нaстyпнi 30 poкiв IIa зeмЛяx сPсP тa йoгo peспyблiк нiякиx iстoт-
ниx пoтpясiнь, якi 6 вплиъaли нa змiни в нaцioнaльнoMy склati нaсeлeн-
I{'Е' Ilе вiдбyлoся. Toмy нa ниx BIIлиBaЛa лиIIIe пoлiтикa Pадянськoi деp-
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E(aBи' a ToчнiшIe ЦIt кПPс. Ha rкaль, як i в yсi склaднi чaсИ в eкиттi нa-
poдiв, якi меrrrкaли нa теритopii CPCР, тeн,ценцii пoпеpeднix нaсiв нaбy-
Baють пoдaльIIIoгo рo3Bиткy.

У 19B9p. нa Зeмляx CPсP пpo}киBaЛo 44,2 млъl, yкpaiнцiв, 3 яItИx yк-
paiнськy мовy piдroю BИЗНaJ:rИ 35,B м.тпr. (BI,IЧo), a B,3 млн. - poсiйськy. fк-
щo пopiвняти з 1959 p., тo тoдi тaких pyсифiкoвaнтоr укpaiнцЬ бyлo 4,541 млн.
Aле зpoслa не ЛиIIIе aбсoлroтнa кiлькiсть pyсифiкoвaнюr yкpaiнтIiв , aiсiхrrа-
тoмa вaгa сеpед yкpaiнсьI{oгo зaгaлy зa 30 poкiв з |2,2|o дo |B,B|o'

У цeй пеpioд llpoдoв}I(yвaвся пpoцeс pyсифiкaцii мaйrкe всix нa-
poдiв, якi мerпкaли IIa теpитopii CPCP, незaЛе}tснo вiд мiсця нporкивaн-
ня. У 1959p. свpeiв y деprкaвi IvIеIIIкaЛo Мaй}rсe 2,3 млн., з Itиx лиI]Iе
4B7,Bтl,tc. BуIIНaIIуI piдною мoвy свpейcьку (2I,5|o), a 1,B млн. piднoю мo-
Boю вBa}Iсaли poсiйськy (7B,2To), тoбтo бiльlцiсть yтpaтилa piднy мoвy.
У 19B9p. з 1,4 UIл}I. цьolo етI{oсy BИзНaJI'7 евpейськy мoвy piднorо
|53,4тис. (I|,I|o), a 1,2 млн. (86,6vo) - poсiйськy.

Te сaме спoстеpiraеться i сepед бiлopyсiв: якщo y 1959 p. iз 7,9 млн.
бiлоpусiв piднoro Мoвolo бiлopyськy B|73НaJIт,1 6,7 MЛн. (84,27о),
a pосiйськy - 1,2 млн. (I5,3Чa), тo чepез 30 poкiв цi пoкaзники змiнилиcя
вiдпoвiдно дo 10 млн., 7,1 млн. (70,9|o) i 2,9 млн. (28,67o).

.Цeщo пoвiльнirпе цeй пpoцес пpoxoдиB y сxiдниx peспyблiкax Coю-
зy. Taк, y Itaзaxстaнi в 1959 p. кaзaxiв бyлo 3621,6 тИс.' 3 IIиx кaзaxськy
як piднy B'ltt|aJ:шr, 3562,7 туtc. (98,47о), poсiйськy - лиIIle 44,2 тиc. (I,2|о),
a в 1989 p. з B135,B TИс. кaзaxськy як piднy г;vlЗътaлIl 7,9 млн. (мaЙ>кe 97vo),
poсiйськy - мaйrкe 183 тис. (2,2|o),

oтlке, якщo зa 30 poкiв rBpoпeйсьIti нapoди втpaчaЛИ piднy мoвy
(6-I4vо) i визнaвaли piднoю Moвolo poсiйськy, тo сepеД кaзaxiв цe вiдбy-
вaлoсЯ зIIaчнo пoвiльнirцe. e.tиIlтцil етIIoс' що мaйrrсе нe втpaнaв свoеi
lvloви як у цiлoмy в CPCP, тaк i в ol(pеMиx респyблiкax, - Цe poсiяни.
У i959 p. в Cоroзi бyлo 114,1 млн. рoсiян, 3 Якиx poсiйськy як piднy визнa-
вaли 1 1 3,9 млIt. - 99,B7o, a в 1989 p. - вiдпoвiднo 145,2 MлII' тa 144,8 млн.,
тобтo пpaктичнo тoй caмиЙ" вiдсoтoк.

Taким чиIloM' Зa poзгЛядyвaнi чaси - 63 poки paдяшськoi BЛaДи -
yкpaiнцi, якi меruкaли IIa теpиTopii CPCP, aктИB}Io BтpaчaЛи свolo piднy
Мoвy - i тi, щo MеIIIкaли нa свoix спoкoнвiчниx еTHiчниx зеМляx' i тi, щo
зa ix меrrtaми. Бiльrше тoтo' Якщo зa пеptшi 33 poки нa pеpитopii всьoгo
Coюзy цi втpaти сTaEoBиЛи литлe 0,4|o, тo внaслiдorq aктивiзaЦii py-
сифiкaтоpськoi пoлiтиItи' яIty пpoBoдилa ЦК КПPC/пo всiй тepитopii
дepхtaви' цi втpaти Зpoсли нa 7 ,67o (з 87 ,77о дo B0,|7o). Aнaлoгiчний пpo-
цeс вiдбyвaвся й нa yкpaiнськиx зеMляx - вiдпoвitнo 2,2Yо i 5,B|a.

Haoчним rraслi.цкoм pyсифiкaтopськоi пoлiтики, якa oxoПЛювaлa всi
землi PaдянсЬItoгo Coюзy, 6улo fl те' щo yкpaiнцi, якi мешrкaлИ IIa тepи-
тopii Укpaillи' yтpaчarо.rи piднy lvloвy' визIIaBaлИ piднorо poсiйськy.
Cвi.цченням pyсифiкaтopськoi пoлiтиIси щoдo yкpaiнцiв нa теpитopii
CPCP e He лиI]Iе сaм фaкт BTpaTи ними piднoi мoви i вlкивaння
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poсiйськоi, a й те, щo' MeIIIIdaIочи в сoloЗItиx peспyблircax' BoIlи IIe кopис-
тyЮтьс.я lvloвoю тoгo eTнoсy' нa тepитopii якoгo oсeJIуt.JIуIcfl' a BизIIaIoTЬ
piднoю poсiйськy. B PPФCP тaкиx yкpaiнцiв 6улo 2487,2 тиc. (5B|o),
Бiлopyсii - 1'4I,7 тиc. (4B,6Yo), Mолдaвii - 220,I тиc. (36,7Yо) i Кaзax-
стaнi - 567 тиc. (63,ЗYa), a збеpегли piдну мoвy вiдпoвiднo 1868 тис.
(42,8Yo),132,1 тис. (45,4|o),370 тис. (6I,4|o)1328,2тvtc.(36,6|o).3 пepeлiнe-
I{,.x чoтиpЬoх peспyблiк у тpьox бiльIлiсть укpaiнцiв бyлa зpyсифiкoвa-
нa Лиrпе в oднiй Moлдaвii, Якa дo 1940p.6улaу склaдi УPсP, пpoцeс
pyr.ифiкaцii yпoвiльнився.

oтrкe, pyсифiкaтopськa пoлiтиI{a BпJIиBaлa нa yкpaiнщiв IIе ЛиIIIе
в Уl CP, a й пo всiй теprгopii сPсP, IIеЗaЛе}ItIIo Bi,ц мiсця iкrьoгo IТpo)киBaIIIIfI.

Haвeдeнi нaМи MaTepiaли свiднaть пpo тe' щo пpoцес pyсифiкaцii
укpaiнськoгo eтнoсy' який пepeбyвaв y сIсЛaдi Paдянськoгo Coюзy, нaбy-
BaB yсe бiльцroго poзMaxy i вiв дo тoгo' щo нaIII Hapoд з чaсoм мiг
пoвнiстrо вTpaTиTи свoю piднy yкpaiнськy мовy. I.{ьoмy спpиялa йr виcу-
нyтa I]It кпPC ктеopiя> фopмyвaння новoi спiльнoти лroдeй - <pa.
д'8IIсьItoгo нapo,цy>.

Якi эк змiни вiдбyлися зa poки lrезaлеerснoстi Укpaiни? 3 пpoгoлo-
IuеItIlЯl\{ yкpaiнськoi МoBи деp}fiaвHoю B 19B9 p. i зaкpiплeнI{ЯМ цьoгo пo-
лofiсeння y Кoнститyцii Укpaiни 1996 p. сItлaлися спpиятливi yMoви для
вITрoвaд}fieння ii в yсi сфеpи }iсиTTя llaшIoгo llapoдy. Ha lкaль, дeякi не.
oбrpyнтoвaнi вислoвлюBaEIlЯ нaIIIиx пoлiтикiв пpo тe' щo в Укpaiнi
пoтpiбнo IIaдaти стaтyс oфiцiйнoi мoви poсiйськiй, yсклaднили BпpoBaд-
}ttеIlllя yкpaiнськoi MoBи B )Itиття нaсeЛeннЯ. I]e стaлo пiдrpyнт"flM дЛЯ
гaЛЬМyBaIIнЯ пpoцeсy BпpoBaд}rсеHня ii в yстalloвax oсвiти, oсoбЛиBo
в olсpeп{иx зpyсифiкoвaниx paйoнax деp,кaви. Cтaнoвищr yсклaд-
IIIorться ти1\4' щo y нaс кIIи}Iсitoвi видaвництBa Hе vIaюTь тaкиx пiльгoвиx
ylvloB' яIс IvIaIoть видaBIIицTвa y Poсii. Bнaслiдок тaкoi пoЛiтики книlккoвi
кpaмницi, pиHItи зaпoлoненi poсiйськolo лiтepaтyporo' знaчнo деIIIеB-
tшoю, нiнt yкpaiнськi BидaннЯ. Cкpyтнe стaнoвищe i в yкpaiнськиx дiтей,
якi rкивyть 3a lvleЕсaми Укpaiни. Пepевarкнa бiльiпiсть 3 Ilих IIе vlae Mo}tс.
ливoстi oтpиMyвaти oсвiтy piднoю MoBoIо' неМaе для цЬoгo rшкiл, xoua б
клaеiв. Hiяких зpyulеI{Ь нe вiдбyлoся i внaслiдol( пpoведення poкy yк-
paiнськoi lсyлЬTypи I{a Tеpенax Poсii. I сьoгoДнi деякi деprкaвнi дiянi й
депyтaTи пapЛaМelrтy ввa}кaloтЬ .цля себе ПrofitлиBиIvl Bистyпaти IIe лиIIIe
B tеp}кaBниx yстaнoвax' пapЛaМeнтi, a й пo теле6aченIIЮ Moвoю
сусiдньoi дep}кaBи. Toму i сьoгoднi нi пpo якy <yкpaiнiзaцirоo не йдеться.
Aдrке нaпpикiнцi 2001p. з 37,5 млн. yкpaiнцiв лиrшe близькo 32 млн. ви-
зflaJII4 piднorо мoвolo yкрaiнськy' Biдсoтoк yкpaiнцiв, якi кopистyвaЛисЯ
сBorю ryIoBolo' y пopiвняннi з 1989 p. нaвiть зМeнцIиBся - вiдпoвiднo з
B7,7vо to B5,2% (Нa 2,5|o), тo6тo yкpaiнцi пpoдoB}ttyють втpaнaти piднy
lvloBу: зa пеpioд з 1926 p. пo 19B9 p. - 3 95,77a дo 87,77o. Бiльrп тoгo' яItщo
3a десЯть poкiв - з 1979 p. пo 19Bg p. - цi Bтpaти стaIIoвилИ |,3|o, тo зa
pol(и незaлежнoстi цi темпи бyли мaйrкe вДвiчi бiльrшi.
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PoЗДIJIv
HAЙБIЛьIII чИсЛЕIIIII нAPo.Ци B yItPAitII

3A чAсIB PA.цfltlcьlсoi влд.ци

$ 1. Haцioнaльний скЛat Укpaiни

Пoлiтикa paдянськoi BJIatуI щoдo yкpaiнцiв viткo пpoсте}кyrтьсЯ нa
змiнax y нaцioнaльIloмy склaдi pеспyблiк кoЛиIIIIlьoгo Paдяrrськoгo Coю-
зy, й Укpaiни зoкpeшIa.

Cлiд пiдкpecJIv1T14' щo Ha yкpaiнськиx зеMляx ще з чaсiв Киiвськoi
Pyсi, i нaвiть paнirшe, мeIIIIсaЛи пpeдстaвники бaraтьox eтнoсiв. Taк,
y 1B97 p. нa тepитopii Укpaiни (в меrкax Pa.цянськoi Укpaiни зa чaсiв
пеpIIIoгo Bсесorознoгo пepеписy HaсeлеIIItЯ 1926 p.) MеIIIIсaЛo 20,6 млн.
oсiб, y томy нислi пpeдсTaBIrики нaйбiльtциx зa кiлькiстю нaселeння
нaцioнaльнoстей: yкpaiнцi - 15,B млн. oсiб - 76,77o yсiеi кiлькoстi rra-
сeЛeння' poсiяни - 2,I млн. oсiб- 10/o, eвpei - 1,6 млн. oсiб - B7o,
нiмцi - 378 тис. oсiб - I,B7o, rтoляки - 268 тис. oсiб - I,3Yo, мoЛдaBa-
ни - 186 тис. oсiб - 0,97o, бiлopyси - 67 тиc. oсiб - 0,3|o,6oжapи -
60 тиc. oсiб - 0,3/о, гpeки - 5B тис. oсiб - 0,2To тa irr. ' (тaбл. 9, 10).

Пpиpoднo, щo i зa нaсiв paдянськoi влaди eтнiчний склaд yкpaiн-
ськиx 3eп4ель тeэк бyв бaгaтoнaцioнaльIlиM.

У бaгaтoнaцioнaльнiй деpэкaвi, якoю бyлa pa.цяHсЬкa кpaiнa, вiдбyвa-
лисЯ пpoцeси iнтepнaцioнaлiзaцii 

'tсиTTя 
y бaгaтьox нaпpЯvrax. Aдrке бyв

сцiльний eкoнoмiчний пpoстip, eдиниfr ЦapoдIloгoсПoдapський кoшtплеiсс.
Tiснi eкoнoмiчнi зв'язки мirк pеспyблiкaми i peгioнaми сTaIIoBиЛи тoЙ

' 3a пepеписoм 1B97 p. rraцioвaльнa oзнaкa людини визнaчaлaся зa l\4oвoю' якoю
вolra кopистyеться. oскiльки нa тoй нaс pyсифiкaтopськa пoлiтикa нa yкpaiнськиx
зеMляx ыкe пpoвoдилaся 250 pокiв i вoнa aктивiзyвaлaся lra пoчaтку ХVIII ст. i oсoб-
ливo y дpугiй пoлoвицi ХIХ ст', тo зa IIеpеписoM чaстиIIa yкpaiнцiв зa пoxoд}tсеllняIt!
бyлa вiднeсенa дo poсiян. Bихo.цячи з цьoгo' Moхснa ввafiсaти, щo кiлькiсть i питoмa
вaгa yкpaiнцiв в Укpaiнi бyли зaниясeнi, a poсiян - зaвищенi.
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rpylrT, I{a якoluy бaзyвaлися iнтеpнaцioнaлiзaцiя сyспiльнoгo }IсиTTя Ta
стиpaIIIrя нaцiонaльниx oсoбливoстей нaселення.

Aле в мerкaх CPCP цей пpoцес тiсно пoв'язaниtt з pyсифiкaтopсЬкolo
пoлiтикotо, якy пpoдoв}ityBaЛa пpoвoдити пiсля пaдiпня Pосiйськoi iмпеpii
paдЯIrськa вЛaдa. Boнa мaлa бaгaтo нaпpямiв:

- пpиедIraння 3е1\1Iель 3 пеpеBa}Iснo yкpaiIIсьItиM
Poсiйськoi Фeдepaцii;

- pyсифiкaтopськa пoлiтикa в yсix peспублiкax; впpoвaд}rсеHнЯ
pосiйськoi Moви 'aк дepхсaвнoi; стBopeння пiльгoвиx ytvloв дЛя poсiйськoi
l\iloBи B HaBчaльнo-Bу11<oB|1l4х 3aклaдax (tитячих сaдIсax' шIlсoлax' теxнiкy-
}Iax Ta вyзax); poзIIIиpеHIrя сфеpи BTIJIуIBУ poсiйськoi I\4oBи чеpeз yсi зaсo-
би мaсoвoi iнфopмaцii (paдio, тeлeбaчeння, кiнo, Tеaтpи' гaзeти Ta }rсypнa-
ли' a тaкo}lt нayкoвi тa лiтеpaтypнi видaння) тa iн.;

- пpимyсoBe пepeсеJIeнHЯ дo дeпopтaцii вIсJIIoчнo IraсeлeIrIIЯ 3 yк-
paiнськиx tеlvlель дo iнIшиx peспyблiк Coюзy (oсoбливo дo Poсiйськoi Фe-
деpaцii);

- пepeселеIlня нa yкpaiнськi зеI\,Iлi IraсeлеIIIIя 3 iпrциx peспyблiк,
oсoбЛиBo з Poсiйськoi Федеpaцii тa iн.

Haслiдки тaкoi пoлiтики Mo}flнa спoстepiгaти Brrсe нa пoчaткy tBaдця-
тиx poкiв. oбмеrкення теpитopii Укpaiни пoчaлoся щe 3a чaсiв Tимчaсo-
вoгo ypЯдy Poсii. 3гiднo з йoгo iнстpyкцiеro вiд 4 сepпня 1917 p. пiд юpис-
дикцiю Ifентpaльнoi Paди пiдпaдaли лиrпе 5 губеpнiй: Boлинськa,
Пoдiльськa, Киiвськa, Полтaвськa тa Чеpнiriвськa (без Cтapoдyбськoгo,
Mглинськoгo, Cypaзькoгo тa Hoвoзибкiвськoгo пoвiтiв).

Tе сaмe зpoбив i paдянський ypяд 25 лroтoгo 1919 p. нa зaсiдaннi
пpe,цстaвIlикiв Pосii тa Укpaiни: дo скЛaду oсTaI{IIЬoi бyлo вклюненo
гyбеpнii Boлинськy, Пoдiльськy, Itиiвськy, Пoлтaвськy i Чepнiгiвсь-
кy (кpiм двoх пoвiтiв - Hoвoзибкiвськoгo тa Cypaзькoгo, якi вiдiй-
I]Iли.цo Poсii).

Укpaiнorо Beлaся poбoтa щoдo yтoчIrення ii кopдoнiв з Poсiею тa Бiлo-
pyссю. Ha кoмiсii ЦBк сPCP' якa IIрaцIoBaлa з 1 JIипHя гIo 28 лисToпaдa
I924p., pекoмеIrдyвaЛoсЯ пoBеpнyти Укpaiнi теpитopilo з кiлькiстю нaсе-
леIlI{Я 1 019 230 oсiб, З якиx yкpaiнцiв бyлo 5B,|7o. Укpaiнськa делeгaцiя нa
пiдстaвi oбrpyнтoвaниx мaтepiaлiв M. C. Гpyrшeвськoгo' .{. Бaгaлiя тa
iнrпих нayкoвцiв IlpoпolryBaлa Poсii пoBеpIIyTи Укpaiнi тepитopii, дe )ки-
ли 2 050 956 oсiб, 3 яItиx yкpaiнцiв 6Уlтo 697o.

Ha пoнaткy 1925 p. питaнI{я пpo ltopдolrи мiэк Poсiero i Укpaiнoro бyлo
poзгЛЯIlyтo y ЦIt PI(П(б)' якиЙлpиirнЯB пoстaнoвy пpo IIoBepI{eннЯ Укpaiнi
незнaчнoi теpитopii 3 нaсeлеIIнЯм 27B,I тис. oсiб. ЦIt пapтii нe тiльки нe
BpaxoByBaB пpoпoзицii Укpaiни, a й iгнopyвaв pекoмеIlдaцii ЦBК CPCP.
Biн пiдтpимaB пpoпoзицii Poсii, aЛе нa прaктицi i це piшeння не бyлo викo-
нaнo.3 yтBepд)кеIIням CPCP, коли бiльrпiсть yкpaiнсьIсиx зeмeJIь вiдiйrцлa
дo цьoгo дepЖaBlroгo oб'eднaння, paдЯI{ськa Bлaдa OдIIиM iз зaxoдiв IIoсЛaб-
ЛeHня УPсP зaстoсoByBaлa aдмiнiстpaтиBllo-TеpитopiaльниЙ пepepoз-
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гroдiл oдBiчIrиx yкpail{сЬкиx зeшreЛЬ ryIifit сoЮзниMи peсгIyбЛilсaми. oснoвнa
чaстИIIa штyннo вiдipBal]иx yкpaiнськиx земеЛь' з пepевarкно yкpaiнськиM
IlaсeЛенняl\л, вiдiйпrлa дo Poсiйськoi Федеpaцii. 3 1919 пo 1928 p. з Укpaiни
вiдiiлтлли дo Poсii зeМЛi 3 нaселеIIIlяM 478 туlc. oсiб, зoкpeмa тaкi вarкливi
iндyстpiaльнi paйoни, як TTTaxтинськиЙ тa чaсTиI{a Taгaнpoзькoгo пoвiтiв'.

3a .цaними IIеpеIIисy I{aселенIIя в 1922p. в Itypськiй тa Bopoнезькiй
гyбepнiяx vIeшIIсaлo пoнaд !704 rцc. yкpaiнцiв. Удиx гyбеpнiяx iснyвaли
пoвiти, B .яIсиx yкpaiнцiв 6улo лorтaд9О|о. \

Tе сaме спoстеpiгaлoся i пpи yтвopeннi Mолдфськoi aвтoнoмнoi peс-
публiки y экoвтнi I924p. oскiльки дЛя IIеpетBoфння ii з oблaстi B pес-
пyблiкy ЕIe BистaЧaлo кiлькостi нaсeЛeнIlя' бyлo виpiшleнo IIpиrдIIaти ,цo
неi нaстинy пoвiтiв oдeськoi тa ГIoдiльськoi гyбеpнiй, дe бiльtшiстЬ стaнo-
вили yкpaiнцi. Пpямим нaслiдкoм тalсoгo IIIтyчIroгo llepeтBopеI{rrя oблaстi
в pеспyблiкy бyлo тe' щo в ii склaдi бiльrцiсть IIe сTaнoBили lvloЛдaBaни.
Taк, нa тepитopii нoвoi peспyблiки iз зaгaдьнoi кiлькoстi нaсеЛеIlllя
4|9,2тиc. oсiб молдaвarr бyлo 183,3 тис. (4},7fo), yкpaiнцiв - L47 тиc,
(34,2Vo), pосiян - 35,4 тиc. (7 ,9|o) тa iн,

У збipникy <Moлдaвия: стaтистиЧeскиe МaтepиaльI)' зolсpeмa' вкa.
зyrтьсЯ' щo в 1926p. y Moлдaвcькiй aвтoнoмнiй pеспyблiцi пpoэкивaлo
30,||aмoлдaвatl,4B,б|o yкpairrцiв, B,5/o рoсiян, B,5ft eвpeiв тa iн.

У свoемy дoслiдrкeннi <oбpaзoваниe МoЛдaBскoй ACCP> o. B. Peпiдa
(мoлдaвaнин зa пoxoдfiсeнням) нaBoдитЬ пoдiбнi дaнi, зa ЯкиMи lvloлдaBaни
стaнoвили литлe 34,2/o нaсеЛeння pеспyблiки' yкpaiнцi - 50,4vo, poсiяни -
5,7|o, евpei - 4,9|o iз зaгaльнoi кiлькoстi нaсeлeнI{я 545,5 тис. oсiб.

oтхсе, тaкlдЙ eтнiчний склaд нaсeЛеНIlя свiдuить пpo тe' щo не бyлo
нiякиx пiдстaв цi зeмлi видiляти B oкpeМy aBтoнol\пIy peспyблiкy, якa oT-
pиivlaлa lraзBy нe бiльrrroгo зa чисeльнiстю нapoдy. Ha тoй тaс мoэкнa бyлo
збеpегти lraзBy oблaснoi aвтoнoмii Moлtaвaнaм, a зeмлi 3 пepeвa}кнo yк-
paiнським нaселeннЯM пoBеpнyTи УPсP.

I{ьoгo нe бyлo зpoблeнo i в 1940 p.' кoЛи Moлдaвськa aвтol{ol\,Iнa pес-
пyблiкa пеpeTвopиЛaся B сorotнy.

Пiсля poзBaлy CPсP, кoли }la йoго тepитoрii пoнали yTвopIoBaTися
незaлеrкнi дepшсaви' y Moлдoвi зaгoстpиЛoся нaцioнaлЬHe питaIIIlя'
Ha дyмкy aBтopa' це вiдiгpaлo сyтTrвy poль y сьoгoденIlol\lty стaнoвищi нa
yкpaiнськиx зeМЛяx' щo вiдiйrпли дo Moлдoви' ItoЛи тaшI poзгopнyлaся llo-
тy}fiI{a тe*riя пpoти вxoд}rсel{Hя ii дo Pyмyнii. Taк виникЛo пиTaння IIpo yт-
вopeннЯ aвтoнoмii Пpиднiстpoв'я. Caме B цЬoмy pегioнi Moлдoви lvlelЦкaли
бaгaтo yкpaiнцiв iз зaгaльнoi кiлькoстi y peспyблiцi 600,4 тис. Ha }Iсаль'
тодitпнiй Пpезидeнт Укpaiни Л. Itpaвнyк у I992p. пiд нaс piзaнини в lvloл-
дoвсЬIсol\,Iy Пpиднiстpoв'i, нaсeлeнoМy пolraд 200 тиc. yкpaiнцiв, зaстepiгaв
не втpyчaтись (y Bнyтpirшнi спpaви> iнruoi,цep}flaBи'

Haoчне свiд.reння pyсифiкaтopськoi пoлiтики paдяIIсЬIсoгo ypJlдy дar
пopiвнянIrя дaниx IIepеIIисy |922p, Ta пepшoгo Bсесoюзнoгo IIeрeIIисy
1926 p. пo Кypськiй тa Bopoнeзькiй гyбеpнiяx.3a дaними пepeписy I922p.
B IIиx MеIIIкaлo 1704 тис. укpaiнцiв. Aле B}i(е y 1926 p. iз 3,3 млн. oсiб нaсe-
ЛeнIIя в циx гyбеpнiяx yкpaiнцiв бyло лиrшe 1'1 млн. oсiб. A кyди пoдiлися
600 тис. oсiб лиtше 3 циx двox гy6еpнiй? Hiкyди.3aписaлися poсiянaми i
всe. .Як МoгЛo бyти iнaкure, Якщo B 1924/25 нaBчaЛьIloмy poцi в Кypськiй
гyбеpнii з 56тис. rшкoляpiв-yкpaiнцiв диtпе 345 дiтeй здoбyвaли oсвiтy
piднoro UIoвoIo?

Taкorк дo Poсiйськoi Федepaцii вxoдили oltpyги: TaгaнpозькуrЙ -
191,B тис. yкpaiнцiв (7I,6vо),Кyбaнський - 915,4 тис. oсiб (61'4lo всЬoгo lra-
сeлeння), .{oнський - 498,3 ттлc, (44,IYo).

Itpiм тoro, зIIaчнa кiлькiсть yкpaiнцiв MeI]Iкaлa lra .цaлeкoмy Cxoдi -
3!5,2 тиc. oсiб, y Capaтoвськiй гyбepнii - 202,3 Tис.' сTaлiltгpaдськiй -
140,9 тис. тa iн.

ПpoдoвrкeнHяryI aнTиyкpaiнськoi пoлiтики с i aдмiнiстpaтиBlro-тepи-
тopiaльний l]еpepoзIloдiл земeль з Бiлopyссю теEt Eе нa lсopистЬ Укpaiни.
Як свiдчить пеpeпис HaселeIIIlя 1897 p., кoтpий зalrиfityBaB pеaЛьIly
кiлькiсть yкpaiнцiв y Poсiйськiй iмпepii, y Гpoднeнськiй гyбepнii нaлiнy-
вaJIoся пoIIaд 360 тис. oсiб, piднolo мoBolo JIIсиx бyлa yкpaiнськa' a в пoвiтax
Кoбpинськoмy тa БеpeстейсьIсoмy вoltи стaIIoвили вiдпoвiднo 79,67o тa
64,4voвcьoro нaсеЛеIlIlJI. Зa стoлiття дo IIepеIIисy нa Гpoднeнщинi нapaхo-
ByвaЛoся пolraд 22О ттдc. yкpaiнцiв. 3a БpeстсьItиIvI Миpниlvl дoгoвopolvl
1918p. дo Укpaiнськoi Hapоднoi Pеспyблiки 6ули пpиeднaнi yкpaiнськi
етнiчнi зeмлi й теpен Беpестеftщтани (згaдaймo 6итву Б. XмельницЬItoгo 3
Piччю ГIoспoлитoю в 1651p.). Пpoте yfiсe B 1921p' вiдпoвiднo дo Pизькoгo
дoгoвopy' який пi,цписaЛи IIpедсTaBН\q|\И Пoльщi, Pociйськoi Федеpaцii тa
бiльIшoвицьItoгo ypЯдy Укpaiни, цi зeмлi вiдiйIпли дo ГIoльщi. Пiсля
звiльнення yкpaiнськиx тa бiлopyськиx 3е1\1IеJIЬ вiд влaди Пoльщi в 1939 p.
4 гpyдня 1939p. yкaзoм ypядy CPсP нoBoyTBopeнi oблaстi Бpестськy тa
Пiнськy (oб'еднaнi в 1954 p. в Бpeстськy oблaсть) пpиeдIlaли дo БPCP.

Boни пеpебpaJlи нa себe кoмпетенцiю BизнaчaTI4 нaцioнaльнiсть
пoлiщyкiв. Зa диpективaми Miнськa тa Мoскви opгaни BIIaДИ зaxoдилися
скaсoByBaTи yкpaiнськy нaцioнaльнiстЬ нa теpенax Бepестейщини. 3 цiеlo
I\4eToю скopoчyЮться yкpaiнськi rшкoли. У 1940-1941 pp.в oбдaстi ix бy-
лo Bсьoгo 58. Haвiть пiд нaс нiмецькoi oкyпaщii ix бyло бiльlпе. Aсимiля-
TopсЬкa пoлiтикa в БpестсьItiй oблaстi IlpизBеJIa дo тoгo' щo в 19B9p.
в Бpeстськiй oблaстi гIpo}fiиBaлo лиlдe 60 644 yкpaiнцi'.

Haведенo taлекo не всi пpтш.пatиl' Я7\ paдЯIlськa BЛaдa' зaстoсoв)rloчи

\ Biннuченкo I. Укpaiнцi Бepeстeйщини - aвтoхTollи ни iммiгpaнтtл / / [eнь, _

1999. - Na 99. - 4'repвня; Haциoнaльньrй сoстaв нaселения CCCР: Bсeсoюзнaя пе-
DeIIисЬ IIасeлeния 19B9 г. - M.. 1991. - с. BB' 122.
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aдMilriсTpaтивIlo-TepиTopiaльний пoдiл, виxoдячи виключHo з влaсниx iнтe-
peсiB, IштJrчIro скopoЧyBaлa теpитopitо УPCР. Tим сaMиM Boнa свiдoмo oслaб-
ЛIoвaлa peспyблiкy, зMeнIIIJrЮчи ii людський пoтeнфaл тa пpиpoднi pесypси.

Haсильницькa pyсифiкaтopсЬкa пoлiтикa щoдo Укpaiни i yкpaiнцiв
IIITyчIIo скopoTиЛa кiлькiсть yкpaiнськогo етIroсy FIе лиIIIe в Coюзi, a i
в Укpaiнi.

3гiднo з IIepеписoM 1926 p. в Укpaiнi (без ltpимy) меruкaлo 29 млн.
осiб, сеpед якиx yкpaiнцiв бyлo 23,2 млн. oсiб (B0,0%), poсiян - 2,7 млн.
oсiб (9,3ft), евpеiв - мaйrкe 1,6 млн. (5,4|о), пoлякiв - 476 тиc. (I,6|o),
нiмцiв - 392 тиc. (I,4|o), I\4oЛдaBa}r - 25B тиc. {0,9|o), гpeкiв - 105 тис.
(0,47o), болгap - 92 тцc. (0'3vo), бiлopyсiв - 76 тиc. (0,37o).

Пpoведeний дpуrиft Bсесoюзний пеpепис IIaсeлеIlIlя 1937р. .цaс нaМ
мoэкливiсть пpoстefitиTИ змiни в нaцioнaльнoмy склaдi peспyблiки 3a o,ци-
нaдцять poкiв.

У 1937p. зaгaльI{a кiлькiсть IlaселеIlIlя peспyблiки сIсoрoTилaсЯ дo
2B,4млн. oсiб. 3 п'ятиtlailбiльIlI числeнниx нapoдiв rra 1 млн. oсiб скopoти-
лaся кiлькiсть yкpaiнцiв (дo 22,2 млн.), якi cTaНoBуIIIуI тeлep 7B,27o нace-
леIIIIя peспyблiки, евpeiв стaлo 1,5 млн. (5,2|o), пoлякiв - 41B тиc. (l,6|a),

Усьoгo нa B тис. oсiб збiльIлилaсь кiлькiсть нiмцiв, якa стaнoвиЛa
402тиc. oсiб, зaтe зIIaчнo бiльшe зpoслa кiлькiсть poсiян, яI{иx стaЛo 3,2 млн.
oсiб, a ix питoмa Baгa сеpед HaсeЛeЕIIJl peспyблiки зa цей нaс пiдвищилaсь
дo \I,ТYo, aбo нa 2Yo. Оcкiльки зa цeй нaс нa 1,Bft сеpeд нaсеЛeIIIlя pеспyблiки
скopoTиJIaсЯ пиToМa вaгa yкpaiнц\вtнa},2|o евpеiв, тo весь пpиpiст питoмoi
вaги poсiян y зaгaльнiй кiлькoстi нaсеЛеннЯ' Мo}I{нa ввaхсaти' вiдбyвся сaме
3a paхyнoк зМе}IIIIеI{II.я aбсoлютнoi i вiднoснoi кiлькoстi циx нapoдiв.

Taкi змiни сTaЛи peзyлЬтaтoМ пpoведeнHя y цi poки iндyстpiaлiзaцii,
внaслiдoк якoi дo Укpaiни нa нoвoбyдoBИ г'eJwII<уrх пpoмислoвиx пiд-
пpиrшIсTB пpиixaли сoтнi тисяч пpaцiвникiв, i oсoбливo poсiян. Пiд.laс кo-
лeктивiзaцii в i930 p. з Укpaiни бyлo депopтoвal{o I{е rvIеIIшIe 75 тиc. сiмeй,
a дo чеpвIrЯ 1931p.- ще 23,5 тис. сiмeй.

Зa poки сyцiльнoi кoлективiзaцii бyлo експpoпpiйoвaнo мaйнo
у 200тис, сeлянськиx сiмей1, a ix сaмиx бyлo депopтoBaнo.

Зa taътими Iсaнaдськoгo пpoфесopa opестa Cyбтельнoгo' нa пoчaткy
1992 p. oбpaнoгo зaкopдotlllиM ЧлеIloIvI HAH Укpaiни, iз понaд мiльйонa yк-
paiнськиx селяI{' депopтoвaниx paд.fllrськиlvl pе}Itиl\(oм I{a пoнaткy 30-x
poкiв, близькo B50 тис. oсiб бyли дeIIopтoBaIIi нa Пiвнiн, дe бaгaтtr 3 :нIlх'
oсoбливо дiтeй, зaгинyлo2. Пpинципoвoi piзницi мirк нaведенvIIv{I4 Дa:AivINlvI
неМaе' aд?I(е B тi чaси чисельнiсть poДI/I|tИ бyлa знaннo бiльrrroю, нirк сьo-
тoднi. TpaгiнниЙвплив нa люднiсть Укpaiни MaB гoлo.цoМop 1932-1933 pp.

I Iстopiя Укpaiни: Пpoбний нaвчaльний пoсiбник для
сepeдньоi [lкoли. -Iс.' 1991. -с. 184.

, Субтnелъншl1o. Укpaiнa: Iстopiя. - к., 1991. _ с. 356.
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Пpo йoгo зaгaЛьIli нaслiдки Mи в}tсе гoвopили. Tут зyпиниМoсь }Ia ToMy' щo
нa тepитopii Укpaiни вiд ньoгo нaйбiльшoro мipоto пoстpa?кдaЛи yкpaiнцi.

flк вiдoмо, в Укpaiнi в 20-30-тi poки бiльIшiсть нaселeIIIIя IvIeшIкaЛa

в сiльськiй мiсцeвoстi: у |926p. - BIp|ц y 1939 p. - 64,I%. Cepeд
сiльськoгo IIaсeЛеIItlя aбсoЛютнo пepевafitaли yкpaiнцi.

Taк' y 1926 p. 1з23,2 vIЛII. yкpaiнцiв нa селi меrшкaлo 20,7 млн. oсiб, aбo
B9,2|o,yтoйнaсякiзмaйrке 2] млн.poсiян 49,67o,eвpeiв-змaй-
rке 1,6 млн. близькo 356 тис. oc\6 (22,7vо),.

oскiльки гoлoдoмop' ЯIt це пеpeIсoIUIиBo дoвoдить вiд4oмl,f,l yкpaiнський
iстopик C. ItyльницькиЙ2,oхotIIlвпеpеBaхшo сiльськe нaсeлeЕIlЯ' де нe бyлo
BBeдeIIo кapTкoBy систеIvly IIa пpo'цyкTи xapчyBaH}Iя' тo з цьoгo Bт4хo И"Гъ,

щo вiд ньoгo нaйбiлЬIЦe пoстpafitдaЛи сaMе yкpaiнцi. Aдrке ix нa селi бyлo
бiльtше He ЛИIIIе B aбсoЛIoTЕoмy oб.rислeннi, a Й у вiднoснoмy.

3нaчнi змiни в нaцioнaльнoмy cклaдi нaсеЛеHHя вiдбyлися зa нaстyпнi

дBaдцЯTЬ дBa poltи' з 1937p. дo 1959p. Cyттевий BплиB rra нaцio}raлЬI{иЙ
склaд Укpaiнимaли нaслi,цки Дpyгoi свiтoвoi вiЙнvt. Bнaслiдoк пiмeцькo-

фarшистськoi нaвaли зaгинyлo Нe п4eIIцIe 8,5 млн. I{aселeнЕя Укpaiни.
Пеpeмorкнoi вeсни 1945p. нa згapищi (Tpeтьoгo peйxy> вiйськa aн-

тигiтлepiвськoi кoaлiцii BИяBI/IJIт4 ПoIIaд 14 млн. iнoземниx гpoмaдЯH.
Пpиблизнo 2,1 млн. oсiб зa poки вiйни 6ули ьивeзeнi з Укpaiни

oкyпaцiйними фaшистcьI<IrNIv| вiйськaми дo HiмeнниHи як дapМoвa po-
бoчa силa.

Бaгaтo 3 tlиx стaЛи эrсеpтвaMи BиIlищенIlя y IIaцисTсьIсиx кoнцтaбo-
paх. Згiднo з oфiцiйнoю стaтистиIсoю у 1947 p. y зaхiдниx oкyпaцiйн'|x з'o-
нax Hiмеччини пеpeбyвaлo yкpaiнцiв: в aнтлiйськiй - 54 580' aп4epи-
кaнськiй - 104 024, фpaнцyзькiй - 19 026, y TpЬox oкyпaцiйниx зollax
Aвстpii - 21 B93 0с06и' y тaбopi пiд Piмiнi в Iтaлii - 11 тис., пpиблизнo
100 тис. yкpaiнцiв бyлo нa Tиx ?tсе тepитopiяx сеpeд rraсeЛeння' якe пepе-
xoByBaЛoсfl в лiсaх.

Ifей кoнтингeнT сTaIIoBив бaзy тpетьoi xвилi yкpailrськoi eмiгpaцii,

щo вiдбyвaлaся пiсля flpyгoi свiтoвoi вiЙни.
Пpoтягoм 1947-1953 pp. po3гIoчaлoсfl po3сeЛеIl}lя l\lIеIIIкaнцiв тaбopiв

y piзних кpaiнax. Taк, дo Кaнaди пpибyлo гIoнat 30 тис. пepeмiщениx oсiб
yкpairтсьItoгo пoxoдEсення, ClШA - B0 тис. oсiб, Bеликoбpитaнii - 35 тис.
oсiб, Aвстpaлii - 20 Tис. oсiб' Бpaзилii - 7 туtc. oсiб, Apгентцу1ц - $ .1цg.

осiб, Фpaнцii - 10 тис. oсiб.,Цo 1950 p.90Yo yкpaiнцiв, якi пеpебyвaли B тa-
6opaх для IIеpеМiщeIIиx oсiб, бyли пepесeленi дo piзпиx кpaiн3.

'Bсесoюзнaя пepellисЬ l{aсeления 1926 г' Bьlп. Iv. - M., 1928. - C. 2-11' (I11д-
paxoвaнo aвтopoм).

, Idулъuuцъtсuti C. B. Tpaгiннa стaтистиIсa гoлoДy: гoлoд 1932-1933 pp. нa Ук-
paiнi: oнимa iстopикiв, Ir/toBoIо дoltyмeнтiв. - It'' 1990. _ с. 66-85.

.. 3apyбirкнi yкpaiнцi. - к., 1991. - C,44-46'

y.rнiв 10-11 клaсiв

109



З депopтoвaних дo Hiмеччини з Укpaiни Пolraд 2,1 млн. меruкaнцiв
yкpaiнськиx зеMeль IIoBеpнyлoся нa бaтькiвщиIry лицrе B00 тис. oсiб,
a iнrцi зaгИнyЛи aбo зaлишились y Hiмеччинi чИ пepесеЛиJIися дo iнrrrиx
кpaiн.

Aлe депopтaцiя yкpaiнцiв пpoдoвeкyвaЛaся рaдяIrсЬкoю влaдoю мaй-
)Iсe Дo сepeдини 50-x pокiв, коли бyлo зaвepIIIе}Io бopoтьбy з oУH-УПA
нa yкpaiнсьIсих tеMЛяx.

ЛиIпe зa 1946-1949 pp. дo Cибipy бyлo зaслaнo близькo 500 тис.
зaxiдниx yкpaiнцiв, члeнiв oУн-УiTA тa ixнix сiмей1.

Hе слiд зaбyвaти i пpo пеpеiзд 100 тис. юнaкiв тa дiвнaт нa сxiдr:i
землi Paдянськoгo Coroзy дЛя oсвorння цiлинниx i пepeлoгoвиx зeNIeль
гIpoTЯгol\д 1954-1956 pp.

Ha цей пеpioд lIpипaдae вoзз'eднaння мaйrкe всix yкpaiнськиx зeryIелЬ
y склaдi сPCP, щo сyтT€Bo пoЗнaчиЛoся нa кiлькостi нaселerтня, a тaкolк i
нa його нaцioнaльнoмy склaдi.

Як вiдoмo, гIpoт"'Iгol\it 20-30-x poкiв yкpaiнськi землi: Гaлининa, Бy-
Itoвинa тa Зaкapпaття - пеpебУBarIIl пiд влaдою Пoльщi, Pyмyнii, Чеxo-
Cлoвaччини тa Угopщини' Ha циx teМЛяx пpoвo,циJlaся кoлoнiaльнa
пoлiтикa, вiдбyвaлися пoлoнiзaцiя, pyмyнiзaцiя тa мaдяpизaцiя yк-
paiнськoгo HaселeнII.я' що знaйшлo свiй вiдбитoк y змiнaх нaцioнaльнoгo
склaдy ix нaсeлення.

У цiлoмy в Гaличинi з 1910 дo 1931 pp. чaсTlta yкpаiнцiв сеpeд lraсе-
леIIIiЯ ЗtтуIЗуIJIacЯ. з 42,2 дo 39,4|о, a ix aбсoлютнa кiлькiсть - 3 3383 тис.
oсiб дo 3349 тис., aлe y Cxiднiй Гaличинi в 1931 p. yкpaiнцiв булo 5B,B|o.

- 
3a цeй rкe пеpioд нa Бyковинi кiлькiсть yкpaiнцiв сIсopoTилaсЯ 3

305 тис. oсiб дo 2BI тиc., a iх питoмa Baгa з 38,1 дo З2,9|o. У Пiвнi.rпiй Бy-
кoвинi в 1930p. yкpaiнцi стaнoBиЛи aбсoлютнy бiльrцiсть l{aселeнн"a.
Пpoтe нa Зaкapпaттi з 1910 пo 1930 pp. кiлькiсть укpaiнцiв зpoсЛa 3
447 тиc. oсiб дo 574 тис. пpи нeзмiннiй ix питoмiй вaзi сepе/ц IIaсеЛeнЕя.
A в тiй vaстинi, якa ввiйrплa дo склaty Укрaiни, кiлькiсть yкpaiнцiв
збiльrпилaся з 334 тис. oсiб дo 451 тИс.' пpИ зpoстaннi jx питoмoi Baги з
56'2/o дo 62,2vo,. oскiльки Ha циx зеlvlлях бiльtшiсть нaселeння сTaIIoBилИ
yкpaiнцi, щe 3 стapoдaвнix чaсiв тyт вiдбyвaвся пpoцес фopмyвaння yк-
paiнськогo етIloсy' бyли всi пiдстaви ix пpиедшaти дo Укpaiни' щtr сTaЛo-
ся в 1939 p.,  1940 p. i  1945 р.

У 1939p. в peзyльтaтi пpиеднa}IHя,цo Укpaiни зaxiднoyкpaiнськиx
зеI\4eлЬ з',IвиЛoся 6 нoвиx oблaстей - Boлинськa, .{poгo6ицькa (y 1959 p.

I CубmелънuЙ, o' Укpaiнa: Iстopiя. - it., 1991. _ C.425i Iстopiя Укpaiни: Maте-
piaли дo пiдpyвникa для 10_11 кл. - It., 1992' - C. 366, 371.,-Ita6узан ll. B. УкpaинсIсoe нaселeIIue Гaлицllи, БyкoвиньI и 3aкapпaтья
в кoнцe xvlli - 30-x гoдax ХХ ст.: (Этнoгpaфинескиe исслeдoвaния): AвтЬpефе-
paт.- I\л. '  1980. - c. |7-22.
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oб'еднaлaся зi Львiвськoro), Львiвськa, Piвненськa, Cтaнiслaвськa (пepе-
ймeнoвaнa в Iвaнo-Фpaнкiвськy) i Tepнoпiльськa - зaгaЛьIloю тepи-
тopiеto BB тис. км,. При цьoмy нaселеHtIЯ pеспyблiки збiльrдилося нa B млн.
oсiб, сеpед ЯкI4х7 

'5 
млн. бyли yкpaiнцi'.

У 1940 p. до pеспyблiки бyлo пpиедIlaнo Пiвнi.rнy БyltoвиIly' з якoi бy-
лo yTвopеIIo Чеpнiвецькy oбЛaсть' дe нa пoчaткy.[pyгoi свiтoвoi вiйни
(y 1939p.) мeIпкaлo BI2,3 тt,tc. oсiб. У 1945p. ITpиrднaнo Зaкapпaття, дe
в 1959p. МeIIIкaлo мaйrке 920,2 тиc, осiб,. ГIpoтягoм 1941 p.- пoчaTкy
I942p. з теpитopii Укpaiни бyли депopтoвaнi мaйэке всi нiмцi, fIIсиx щe
в 1937 p. TyT }lelЦкaлo lloнa,ц 400 тис. oсiб.

Усi цi пoдii iстoтнo BпЛиIIyли нa нaцioнaльний склaд i oсoбливo нa
кiлькiсть IIaселеI{Ilя Укpaiни.

3a 20 poкiв зaгaльнa кiлькiсTЬ IIaселeIIня peспyблiки зpoслa дo
41,9 млн. oсiб, aбo нa 11 млн. oсiб. Укpaiнцiв стaлo 32,2 млн. oсiб (нa B,5 млн.
oсiб бiльше), бiлopyсiв - 290 тис. oсiб, a poсiян - 7,1 млн. oсiб.

3a цeй пеpioд скopoтилися IIиToпta вaгa i кiлькiсть пoлякiв з 4IB тиc.
осiб дo 363 тис. i oсoбдивo свpеiв - з 1,5 млн. oсiб дo B40 тис. Якщo в 1939 p.
IIиTo&Ia вaгa oсTaннix сepeд нaсeле}IIIя стal{oвилa 4,9/o, тo в 1959 p. вoнa
зI1т4ЗИЛacЯ Дo 2,07a. Aдэке зa чaсiв нiмецькоi oкyпaцii фaшисти Ha зeМлЯx
Укpaiни зaсToсoByBaЛи щoдo евpeiв спpaвrкнiй гelroцид. Лиtпе Boсени
1941 p. фaulиcти в.Укpaiнi ЗьттrtЩИJII,I B50 тис. €Bpеiв8. У зв'язкy з деITop-
тацiеto 3никaють IIpедсTaB}Iики нiмeцькoгo нapoдy' якi }ttили нa yкpa.
iнськиx зeI\{ЛЯх зi стapодaвнix чaсiв.

Питомa вaгa yкpaiнцiв пpoдoваttyвaЛa зни}rсyвaтись i в 1959 p. сTaIIo-
вилa 76,87o, тoбтo ix стaлo Меt{цIe нa 1',4vo, i це пpи ToMy' .щo дo Укpaiни
пpиrдIlaлoся Мaй)Itе 9 млн. HaсеЛенIIfl 3axiднoi Укpaiни, .цe чaсTкa yк-
paiнцiв бyлa знaннo бiльrшorо, нiэк в Укpaiнi.

Зa цeй пеpioд нaйшrвидruиN[и тefulгIaми зpoстaЛa кiлькiсть poсiян.
У 1959 p. iх бyлo 7,1 млн. oсiб, тoбтo в 2,2 paзa бiльшe, пirк y 1937 p. Heзвa-
)t(aloчи нa 3poстaIIHя кiлькoстi yкpaiнцiв мaйаке нa 36Vo, пиTolvla вaгa
poсiян сеpeд lraсeЛeння pеспyблiки зpослa з 3,5vо to \6,5Yo.

У 1959p. дoсить зIIaчниМи бyли дiaспоpи MoлtaBaн - 242 тис. осiб,
болгap -2I9 тис. oсiб, pyмyнiв - 101 тис. oсiб, гpeкiв - 104 тис. осiб, тa-
тap - 6l тис. oсiб тa iнших нapoдiв.

3мiни в нaцioнaльнoмy склaдi нaселeIIЕ{я llaшoi peспyблiки, якi вiдбy-
лися 3a 1939-1959 pp.' пpoдoB}fiуIJIуIcЯ. B нaстyпtlе тpидцятиpiччя. Haсe-
ле}lHя Укpaiни в 19B9p. зpoслo дo 51,4 млн. oсiб- нa 9,5 млн. oсiб (нa

.Paдянськa Укpaiнa. _ 1990. - 16 вepесня; It,уpнocoв B.o. / / УI}It. _ 1990. -
N9 2. - с. 84.

" IЛrotтл Bсесoюзнoй пepеписи Eareлeния 1959 г.: Укpaинскaя ссP. _ M.'
1963. -  с.  16.

" EукoвcъкuЙ A., Cу6mu,ъl+шй o.IJapиcu iстopii Укpaiни. _ Львiв, 1991. * с. 123.
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22,7|о)' yкpaiнцiв стaЛo 3?'4 МлIr. oсiб- tТa б,2 МлIl. oсiб (нa 16,2/o), бiлo-
pyсiв 440 тис. oсi6- нa 150тис. осiб (нa51-,7|o), poсiян 11,3 млн. oсiб- нa
4,2млIз'. осiб (нa 59,2Yo).

Haведенi,цaнi свi,цчaтЬ пpo те' щo' як i в пoпepеднi пеpioди vaсiв pa-

,цянськoi BЛaди' нaйбiльшr IIIBидItиI\{и теI\{пavIи в Укpaiнi tpoсTaлa зaгaлЬ-
нa кiЛькiсTь poсiян. БiльIпe Toгo' якщo зa бypxливий пepioд 1926-1959 pp.
ix питoмa вaгa сеpед IIaсеЛеIiIIя pеспyблiки 3poсЛa нa2vo, тo зa нaстyпнi
тридцять poкiв - нa5,ЗYa'

flкщo в 1926 p. poсiян було менrлe, нilк paзoм yзяTиx пpедстaвникiв
всix iнrпиx нapoдiв, кpiм yкpaiнцiв, y peспyблiцi - вiдпoвiднo 9,ЗYoтI0,1Yo,
тo в}ttе в 1937 p. це спiввiдI{oЦIeI{IIя змiцилoся нa lсopисть poсiян дo II,3%
пpoти 9'3|a, a в 1989 p. poсiян бyлo вeке 22,2|a, тoбтo y 4 paзи бiльIле, нiхt
пpe,цстaвникiв iнтшиx нapoдiв.

Пpoдoвrкyвaлa зpoстaти i зaгaльнa кiлькiсть iнrшиx нapoдiв. У 19B9 p.
fia зеIvIляx Укpaiни меIIIкaЛи шIoлдaвaни - 324 тис. oсiб, бoлгapи -
2З4тиc. oсiб, мaдяpи - 163 тис. oсiб, pyшIyrrи -135 тис. oсiб, тaтapи -
86 тис. oсiб, кpимськi тaтapи - 47 тиc, oсiб, нiмцi - 37 тис. oсiб тa iн.

3aгaльнa rк кiлькiсть rвpеiв скopoтиЛaся дo 486 тис. oсiб (нa 354 тис.
oсiб), пoлякiв - дo 2I9 тиc. oсiб (нa I44тиc. ocilб).

Poзглянyтi нaми змirrи в нaцioнaльнoмy склaдi нaсеЛeн}Iя Укpaiни зa
1926-19B9 рp. Дaloть пiдстaви.цЛя пеBIIИx виснoвкiв.

Пpoтягoм мaйэкe всьoгo пеpioду пepебyвaння yкpaiнськиx зeМeЛЬ
в склa.цi Paдянськoгo Coroзy спoстepiгaеTЬся стaлa тенденцiя дo пaдiння
питoмoi BaгИ кopiннoгo HасeЛеIlня. Бiльтп тoгo, пaдiння питoмoi Baги ylt-
paiнцiв зa oстaннr тpидцятиpiння бyлo бiльlд iнтeнсивним, нirк пpoтя-
гoм 1926-1959 pp.

Haвeденi дaнi - JlскpaBe свiднення нaслiдкiв pyсифiкaтopськoi пo-
лiтикуt щoдo yкpaillсЬкиx lзеMелЬ' ЯIсa пpoвoдИлaсЯ зa uaсiв пpиrднaннЯ
Укpaiни дo Patянськoгo Corозy.

Зa весь пepioд зpoстaЛa тaкoш( зaгaльHa кiлькiсть iнrrrиx нapoдiв
в Укpaiнi, aлe знaчнo пoBiЛЬнilЦе пopiBlrЯнo з poсiянaми. 3a poки pa.цЯIIсь-
кoi влa,ци Еa зеtvlЛяx Укpaiни сyTTсBo скopoтиЛaсЯ кiлькiсть i питoмa вaгa
евpeiв з 1,6 млн. oсiб дo 486 тиc. oсi6 (з 5,4 дo 0,9%) i пoлякiв з 476 тulc. oci6
дo 290 тис. oсiб (з |,6 дo 0,4|o).

З пpoгoлoтпeнняM в Укpaiнi незaле}Itнoстi в змiнax етнiчнoгo скЛaдy
нaселеIIIIfl вiдбyвaroться нoвi тeнденцii. Ha кiнeць 2001p.' тoбтo зa дBalra'ц-
цяTь polсiB' пpи 3aгaльIlolviy скopoченнi aбсoлютнoi чисеЛЬнoстi нaсeлerrня
деp}кaви IIe скopoTилaся кiлькiсть yкpaiнцiв. Пpиpoдно, щo зa тaкиx yМoB
ix питoмa вaгa нaвiть зpoслa з72,7|o дo77,67a' Зa цей пeрio.ц зMеI{IIIилaсfl ЯIс
aбсoлloтнa кiлькiсть, тaк i чaсткa poсiян - ix стaлo 8,3 млrr. (17,2va), aЛе цe
не е свiднeнIIяМ тoгo' щo Boни Maсoвo aalIИBfaJlтlукpaiнськi землi. B yмoBax
незaле}tснoстi y нaстини зpyсифiкoвaниx yкpaiнцiв пpoкинyлoсЯ пoчyтTЯ
нaцioнaльнoi гiднoстi, i вoни вi.цнoBиЛи сBoЮ пpинaлеrкнiсть,цo сBoгo нapo-
дy. Cyттсвo збiльrшилaся кiлькiсть paнiтле дeпopтoвa}Iиx кpиMсьIсиx тaтap'
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для якиx B yмoBax lleзaЛе?t{нoстi склaлися спpиятливi yMoBИ дЛя IIoBep-
IIеIiня дo Itpимy. Haвпaки, бiльrrr IJJBт,IДI<IINIII TеIVIгIaMи скopoчyвaлacя чИ-
сельнiсть i питoмa вaгa евpeiв. Boни зaлиIшaJtИ :нafi]У деp}rсaBy' ToMy щo
в пеpIIIе дeсятиpiння нaruoi незaлeEсIIoстi y нaс не бyлo сBoсчaсHo poзpoб-
ЛеIro пpoгpaмy eкoнoмiнIloгo сTaнoвлeння i пoдaлЬIl]oгo poЗвитIty крaiни, i
в бiльrпoстi нaселення пoгipruилoся мaтеpiaльне стaIIoвище. Cтoсoвнo
пpе,цстaвIlикiв iнtлиx етнoсiв в кpaiнi нe вiдбулoся сyттевиx змiн.

HaвеДений мaтеpiaл свiднить пpo те, IIIo зa нaсiв paдянськoi влaди
в Укpaiнi Пpo.цoв}кyвaЛaся аHтИyкpaiнськa pyсифiкaтopськa пoлiтикa
чaсiв Poсiйськoi iмпepii xvIII-xж ст. Лиrце зa чaсiв незaле}tснoстi в Ук-
paiнi склaлися спpИяTливi yмoви для вiльнoгo poзвиткy всix eтпoсiв, якi з
стapoдaвнix чaсiв хсили I{a нaIIIиx зeMЛяx' щo i пoзнaнт,lлIocЯ. нa пo.цaЛь-
rпиx змiнax, якi вiдбyлися в етнiчнoмy склaдi IIaсеЛeIIIIя.

$ 2. 3мiни в кiлькостi нaсeЛeння облaстей

Пpостerкити змiни в кiлькoстi нaсеЛеIIнЯ нa теpитopii oблaстей Ук-
paiни зa 20-30-тi poltИ пpaктичнo мaйrкe неMo}клиBo, oскiльки вiдбyвa-
лИся сyтт€вi змiни в aдмiнiстpaтиBllo-тepИтopiaльнoмy пoдiлi теpитopii
pеспyблiки. У нaс пeprшoгo BсeсоюзIIoгo пеpепиcу I926p. тepитopiя pес-
пyблiки дopiвнroвaлa 47B ттцc. км, i пoдiлялaсЯ нa гyбеpнii, кpai тa oкpyгИ.
Ha чaс пepеписiв 1937 i 1939 pp. тa ж теpитopiя пoдiлялaся нa 15 oблaстей'
oкpеMa Moвa пpo Aвтoнoмнy Peспyблiку Кpим'(тa6л. 11, 13).

У i939p. i 1940p. дo Укpaiни пpисtнaЛися землi Cxiднoi |alтинтtни,
Пiвнiчнoi Бyкoвини Ta чaсTинa Бeссapaбii, нa якi бyлo поrпиpено
aдмiнiстpaтиBllo-теpитopiaльний пo.цiл нarпoi pеспyблiки.

Bнaслiдoк тaкoгo пpиeднaнн'я теpитopiя peспyблiки зpoслa дo
5BB,2 тис. км,. 3a peзульTaтaМи Bсeсoюзнoгo пepeгIисy HaсеЛeIIIIя 1959 p.
бyлo зpoблeнo oцiнoннi пiдрaxyнки кiлькoстi нaсеЛеIlllЯ в 1939 p. y Мe}rсax
iснyrонoго нa 1959 p. пoдiлу теpитopii Укpaiни нa 24 o6лacтi й Aвтoнoмнy
Pеспyблiкy I{pим (без Зaкapпaття' яIсе дo 1945 p. нe Bxoдилo в Укpaiнy).

Цим a,цмiнiстpaтИвнo-теpитopiaльним пoдiлoм i кеpyсться aBтop.
У 1939 p. нa тeрИтopii Укpaiни в сyчaсниx Ме}кax vIеI]IкaЛo 40,5 млн.

нaсeлеIlIIя. Haйбiльruими зa кiлькiстю }iaсeлентl'я 6ули {онецькa oб-
лaсть - 3,1 млн. oсiб (всьoгo 7,7Yo нaсeлeння Укpaiни), Киiвськa -
2,6 млн. oc16(6,3Yo), Xapкiвськa - 2,6 млн. oci6(6,37o), Biнницькa - 2,3 млн.
oci6(5,6Ya), Львiвськa - 2,5 млн. oсiб (6%)тa o.цеськa - 2,1 млн. oсiб (5,IYa).
Haйменrrrе rкителiв бyлo в Хеpсoнськiй oблaстi - 742,9 тис. oсiб (I,B%),
ЧеpнiвецькiЙ - BI2,З тис. oсiб (2|o)'NIикoлaiвськiй -912,2тиc. oci6 (2'З|a),

Чеpез 20 poкiв, тoбTo B i959p., в peспyблiцi меrшкaлo 41,9 млн' oсiб
(без 3aкapпaтсЬкoi oблaстi - 40 949 тис. oсiб). oтrкe, якщo в 1939p. (бeз

'Itpимськo-тaтapськa Aвтoнoмнa Peспyблiкa нa тoй чaс вхo,циJIa дo скЛaдy PPФCP
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3aкapпaтськoi oблaстi) нaсeлeIIIlя Укpaiни стaIIoBиЛo мaйэке 40,5 млн.
oсiб, тo в 1959p.- 40,9 млн. oсiб, тoбтo зa дBaдцяTь poкiв вонo зpoсЛo JIи-
IIIе Ha 400 тис. oсiб.

I]e зpостaння вiдбyлося B oсIIoBt{oNIy зa paxyнoк oблaстeй.[oнбaсy.
У зв'язкy 3tсypсol\4 IIa пpискopeння темпiв poзBиTIty вaжкoj пpoмис-

лoвостi кiлькiсть rкителiв oблaстeй.{oнбaсy 3poстaЛa Hе ЛиIIIе 3a paxylroк
пpиpotlloгo пpиpoстy' a внaслiдoк пеpеселеHIrя.цo llиx меrпкaнцiв iнrшиx
oблaстeй peспублiки, a тaкo}t( iз сoюзниx peспyблiк IсoлиIIIIIЬoгo сРCP.
У.Цoнeцькiй o6лaстi кiлькiсть нaсеЛeIIIIя дoсягЛa 4,3 млн. oсiб, зpoслa i йo*
Io пиTovla Baгa y деpжaвi Дo I0,27o, в Лyгaнськiй oблaстi - 2,5 млн. oсiб
(5,B|o).3бiльrпилaсЬ тalсoэtс кiлькiсть меrпкaнцiв y Itиiвськiй oблaстi -.цo
2,B млн. ocl6 (6,7vo),.[нiпpoпетpoвськiй - дo 2,7 млн. oсiб (6'5Tо).3poслa,
aЛe мeншI нiхс нa 100 тис. oсiб y коrтснiй, кiлькiсть нaсеЛеIIня B oбЛaстяx:
Зaпopiзькiй, Itipoвoгpaдськiй, Mикoлaiвськiй, Хеpсoнськiй тa
в Кpимськiй peспy6лiцi.

Taким чиIIoшI' y B oблaстяx i в Кpимськiй pеспyблiцi зaгaльHa
кiлькiсть EaсeЛeння IIеpеBищилa piвeнь 1939p.3a цей чaс скopoтиЛaсь
кiдькiсть мeruкaнцiв зaxiдниx oблaстей: Львiвськoi - to 2,! млн. oсiб (нa
350 тис. oсiб), Tepнoпiльськoi - до 1,1 млн. oсiб (нa 32B тис. oсiб), Piвrrенсь.
кoi - дo 926,2 тис. oсiб (нa 131,4 тис. осiб), Boлинськoi - дo 890,5 тис. oсiб
(вaI4I'2 тис. oсiб), Чepнiвецькo\-,I74,\ тис. oсiб (нa 3B,2 тис. oсiб).3мен-
цIиЛaся й ix питoмa Baгa сеpед нaсеЛeння Укpaiни з 19,9 до |6,4Чo.

У скopoнeннi зaгaльнoi кiлькoстi нaселеIlIIя в зaxiдниx oблaстяx
виpiшaльнy poль вiдiгpaлa нiмецькo-фaшrистськa oк5rпaцiя' якa бyлa Зa чa-
сoм тpивaлirпa, нilк в iнrдиx oблaстяx, a тaкoэt{ мiгpaцiя ЕaсeЛeння 3llиx дo
.{oнбaсy нa poбoтy y гaЛyзЯx вarккoi пpoМислoвoстi, oсoбливo y вyгiльнiй.

Taкorк зшIeнIIIилaся кiлькiсть IIaсeлeнIlЯ в Пoлтaвськiй oблaстi нa
264,t тиc. oсiб, Cyмськiй - нa 192,7 тиc. oсiб, Biнrrицькiй - нa 136,2 тис.
oсiб, Хмeльницькiй - нa I27 ,7 тис. oсiб, Чepнiгiвськiй - нa 223,5 тиc. oc16.

.{eщo зменIIIиЛaся кiлькiсть нaсeЛeння y }Itитoмиpськiй, oдeськiй,
Хapкiвськiй, Чеpкaськiй облaстяx.

Bнaслiдoк гoЛoвtlи]\с чиIIoМ Bеличeзниx BTpaт нaсеЛення Укpaiни
B poltи .Цpyгoi свiтoвоi вiiлни у бiльrшoстi oблaстeй Укpaiни (15 oблaстeй)
не бyлo дoсflгIIyTo нaвiть дoвorннoi кiлькoстi нaселеHtIя.

У зв'язкy 3 кypсol{ Ha Ilpискopення темпiв poзBиткy гaлyзeй вaэккoi
пpoмисЛoBoстi певнy рoЛь у цЬol\,ly вiдiгpaлa i мiгpaцiя }IaсеЛеIIIIя 3 цИx те-
pитopiй дo.[oнбaсy, a тaкo}tс зa меrкi нarцoi pеспyблiки.

fкщo пpoтягoм 1939-1959 pp. гoЛoBIIy poлЬ y змiнax кiлькoстi нaсе-
лeHIIя oблaстей Укpaiни вiдiгpaлa Дpyгa свiтовa вiйнa, a тaкo}tс гoлoд
1946-1947 pp., тo пpoтягolvl Haстyпниx 30 poкiв сyTTrBиx потpясiнь, якi б
вiдбyвaлися нa teilIлЯx Укpaiни i впливaли нa змiни в кiлькoстi нaселеIl-
ня, не бyлo. Зa цей пеpiод кiлькiсть нaселення Укpaiни Зpoслa дo 51'7 млп.
oсiб, aбo нa23,37o.

Зpoстaння зaгaльнoi кiлькoстi нaселеIIIIя pеспyблiки вiдбyлoся в 19
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oблaстяx i в Aвтoнoмнiй Peспyблiцi ltpим. TTТвидкими тeМгIaMи зpoсTaJIa
кiлькiсть нaсeЛе}lllя iндyстpiaльниx облaстeй, збiльtпyеться i чaсткa ix
нaсeлеIlllЯ в Укpaiнi. У 1989 p. в.{oнецькiй oблaстi пpo}кивaлo 5'3 млн. oсiб
(10,3/o нaселеll}Iя B pеспyблiцi), Киiвськiй - 4,5 млн. oci6 (B'7|o),[нiпpoпe-
тpoвськiй - 3,9 млн. oсiб (7,\Yo), Хapкiвськiй - 3,2 млн. oсiб (6,2|o), JIу-
гaнськiй - 2,9 млн. oc16 (5,6Yo).

Haт7rrшвидtшиMи теIvIпaшIи зpoсJlo нaсeлeнIl'fl Aвтoномнoi Peспу6лiки
Кpим: з 1,2 млн. oсiб дo 2,4 млн. oсiб, тобтo вДвiчi, a йoгo чaсткa в Укpaiнi -
з 2'9va дo 4,7To,

.Цосить пoвiльнo зpoсTaлo IIaсeлeIIнЯ y rгaдaниx paнirпe зaxiдниx облa-
стяx Укpaiнv|' З Я'IИхлиIIIе y Львiвськiй тa Iвaнo-Фpalrкiвськй oблaстях ix
питoМa Baгa зpoсЛa вiдпoвiднo нa 0,3 i 0,||o, у Piвнeнськiй тa Чеpнiвецькiй
вoIIa не змiнилaся, a в Tepнoпiльськiй нaвiть зllИtилaсfl пa0,\Ya,

B 5 oблaстяx Укpaiни нaвiть скоpoтилaся зaгaлЬI{a кiлькiсть IIaселeH-
нЯ - y Biнницькiй, Etитомиpськiй, Cyмськiй, Хмeльницькiй тa
Чеpнiгiвськiй.

Зa 1959-1989 pp. lпвидки1\4и теMITaMи зpoстaлa чисeльнiсть i питoмa
вaгa B нaйбiльrшиx зa кiлькiстю нaселeIIн'я i пoтyrкнirпиx зa пpoMисЛoвиМ
виpoбництвoм oблaстяx: y.{нiпpoпeтpовськiй oблaстi - нa 1165 тис., ,{o-
нецькiй - Ha 1050 тис., 3aпopiзькiй 610 тис', Киiвськiй - Ila
548,6 тис., Лyгaнськiй - нa 434 тиc., Львiвськiй - Ha 619.19 тис..
oдеськiй 597,4тиc., Хapкiвськiй - нa 655,0 тис., Кримy - нa
1151,5 тис. fкщo в цiлoмy кiлькiсть HaселеIlнЯ Укpaiни зpoслa нa 9831тис.,
тo llaсеЛeння згa,цal{иx вoсь1\4и oблaстeй i Кpимy - нa 6831 тис. oсiб.

Якщo зa TpиtцяTЬ poкiв нaсeлення Укpaiни зpoсЛo вa 23,5|о, тo циx
oблaстeй -нa29,9Чo.

ГIpoцес пotaЛЬIlloгo зpoстaння кiлькoстi нaселеIIIIя кpaiни пpoдoв-
ЖyBaвс.гl i в нaстyпнi чoтиpи poки. Biн oxOгIив бiльrшiсть oблaстeй - Bo-
лиI{ськy' ,(нiпpoпетрoвсЬIty' .{oнeцькy, 3aкapпaтськy, 3aпopiзькy, Iвaнo-
Фpaнкiвськy, Киiвськy, КipoвoгpaдсЬкy' Лyгaнськy, Львiвськy, Микo-
лaiвськy, oдeськy, Пoлтaвськy' Piвнeнськy' Cyмськy, Tеpнoпiльськy,
Хapкiвськy, Хepсoнськy, Хмeльницькy, Чеpкaськy, Чepнiгiвськy тa Peс-
пyблiкy Кpим. ЛиIле B Tpьox oблaстяx кpaiни спoстepiгасться йoгo сItopo-
ченII.я. oскiльки IIpoцес зpoстalrнЯ нaсeЛеIlllя пpoдoв,кyвaвся в цiлoмy пo
Укpaiнi i в пеpeвar*снiй бiльtшостi ii oблaстей, тo мo)кнa вiдзнaнити лиrшe
пеprшi oзI{aки депoпyляцii.

oтlке, пpoтяIoм yсЬoгo пiслявoсннoгo пepioдy i дo пoнaткy 1993p.
пo всiй Укpaiнi i пеpeвarкнiй бiльцroстi ii oблaстей спoстеpiгaлoся пoстy-
пoBе зpoсTaIII{я нaсeЛеI{ня pеспyблiки.

Ha шсaль, пoчиIIaIoчи з 1993p. негaTиBHa тенденцiя' poзпoчaтa сгIo-
чaтIсy B тpьox oблaстяx, y нaстyпнi poltи oxoпилa всi oблaстi i Укpaiнy
в цiлoмy. Ha день BсeyкpaiнсьIсoгo пеpегIисy нaселе}II{я 5 гpyдня 2001 p.
в кpaiнi 6yлo вrкe 48457 

'| 
тис. шIeшIкaнцiв, тoбтo зa вiсiм poкiв вoнtr скopo-

Tилoся нa 3,7 млн. (7 ,Ivo) - цeй пpoцeс oxollиB yсi oблaстi. oсoбливo IJJBиIц-
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кo зNIeнlIIyвaлoся IIaсеЛеIrIIЯ y пpol\4ислoBo пoтy)rсниx oблaстях: ДнiгIpoгIе-
тpoвсЬItiй - нa 368,85 Tис.' ,цoнецЬItiй - Нa 524,7 тис., зaпopiзькiй - Еa
186,7тис., Киiвськiй - rra 152,4тис., Лyгarrськiй - нa 339,8тис., Львiв-
ськiй - нa 150,4 тис., oдeськiй - нa 170,1 тис., Xapкiвськiй - нa 267 ,9 тиc.
i Peспублiцi Кpим - нa 227,9 тиc. У цiлoмy пo цих oблaстях вoнo зМeнIuи.
лoсЯ нa 23BB,9 тис. oсiб.

oтlке, незвafitaЕочи Ha сyттсBi кoливaння у склaдi нaселенЕя peс-
пyблiки i oблaстeй, сaryIe в циx o6лaстяx i Кpимy пpoтягovl 1959-2001 pp.
бyлa зoсepe.ц}iсеIla бiльuriсть IIaсеЛеI{ня Укpaiни - вiДпoвi'цн o 22859 ,7 тиc,
(54,6Yo) i27692J туrc. (57 ,|To). Це вэкe свiдчeння Toгo' щo в нaIшiй кpaiнi aк-
тивIIo вiдбyвaсться IIpoцес депoпуляцii нaселеHI{я' Хo.ra для цьoгo ItеIvIae
нiякиx oб'ективниx oбстaвин.

$ 3. Haцiонaлънlлfll склaд peгioнiв тa oблaстей Укpa.iни

Bище poзгля,цaвсЯ нaцioнaльний склaд IIaселеI{IIя Укpaiни. oскiльки
нa ii земляx }1|т4IIт,| пpе,цстaBIIики piзниx етнoсiв, To, пpиpoднo, бaгaтo-
нaцioнaльними 6ули i ii pегioни тa oблaстi. Ife тaкoэtt нaoчIlo пiдтвеpд-
}кyrтЬс.E i пеpеписoм 1926 p.

Як i в pеспyблiцi, в yсix pегioнax нaйбiльlпим 3a чиселЬI{iстю бyв
yкpaiнський етнoс. 3 yсiеi кiлькoстi ЕaсeЛeнHя Пoлiсся - 2959 тис.
oсiб - yкpaiнцiв булo 2392,7 туlc. oci6 (B0,7Yo), нa ГIpaвoбеpеrкrкi
з8998 тис. oсiб yкpaiнцiв -774I,9 тис. oсiб (86%), нa Лiвoбеpеrrtэкi  з
7066,9 тис. oсiб - 6204,8 тис. oсiб {B7,1fo), y Гipни.roмy пiдpaйoнi
з20З6,2 тис. oсiб- 1221,B тис. oсiб (59,B|o), y,{нiпpовськoМy paйoнi з
2391 тис. oсiб - 19B3,4 тис. oсiб (B4,5To), y Cтепy - з 5568,2 тис. oсiб -
3в74,I тис. oсiб (65,9Yo). oтэкe, як i в xvIII - xlx ст., в eтнiннoмy
склaдi yсiх pегioнiв пepевaхtaли yкpaiнцi'(тaбл. 14' 15).

Paнiше зaзIlaчaлoся, щo yкpaiнськi землi зa eтнiчним сIсЛaдoм IIaсе-
леIIIIя з ,цaвнix .raсiв бyли бaгaтoнaцioнaЛЬними. Taк бyлo i зa нaсiв pa-

tяпськoi в.IIatИ.
Якщo poзгляIryти Пoлiсся, Лiвoбeperкэкя, Гipниний пiдpaйoн,

.{нiпpoвський пpoмисл oвиЙ paЙoн тa Cтепoвий зa нaйбiльrп числeHIIиI\4и
нaцiorraльнoст.яМи' тo слiдoм зa yкpaiнцяМи Tyт iдyть poсiянI4' 3a ътуINIуI-

' Пaticcя-Bolтlr.lський, Г.пyxЬськrлi, I{oнoтoпськlлi, I(oрстенськшl тa ЧepвiгЬcьtмit
oкрyп4. Пpaвoбеpеlnюя - Беptивiвськld, Бйoцеpкiвcъкиt1 Biнницький, Умaнський,
Itaм'янсьюй, Itиiвеький, MогипЬський, ПpoскypЬськlй, Tyль.rинсьrrтлl, lШeвнerпсiвський,
IПепетiвський oкрyги. Jliвoбеpеэюэюя - Itpeм'янeцький, Ityп'янcькиft, Луб'яtтcькиЙ,
Hiясинсьюlй, oзлемський, Пoлтaвський, Пpипyrркий, Poменсьrсий, Cyмський, Хapкiвський
oкpyrи Гipншнш&nilpaйan _ ApтeмЬськиil, Jlуaнcьктdt, Cтaлiяський olrpyп4. !шinpoвcь-
кlлirтpowwtслoвий paйoн_.{нiпpoпетpoвсьюй,3aпopiзькlлi,Itplвopiзький oкpуtw,Cmеn-
3iнoв'iвськlсi, Mapiyпo.тьський, Meлiтoпo.тъський, Mикoлaiвський, oдeський, Пеpвoмaйсь-
кий, Cтaрбaiвсьrшd, Хepсoнсьrсий oкpyшl тa Mo.rцaвська APCP.
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eвpei, нeтвеpT'|МуI зa чисельнiстю iдyть пoЛ.flI{и в Пoлiссi, Пpaвoбepeэкrкi
тa Лiвoбepе,tt,tсi' a в ,{нiпpовсьItoмy пpoмисЛoвoмy paйoнi, Гiprrиному
пiдpaйoнi i oсoбливo y Cтeпy - rriмцi.

3 yсiх oкpyгiв, нa якi бyлo пoдiленo Укpaiнy, ЛиI]Ie B oдеськoмy yк-
paiнцi нe сTaнoвиЛи 6iльtцoстi нaсeлеIIнЯ (4|,2vo)' Aлe i в цЬoМy oкpyзi вo-
ttи були нaйбiльIпoю eтнiчнoto гpyпoю нaселеIlнЯ. Зa gими зa кiлькiстro
йrшли poсiяни - 23,3To тa евpei - |9 ,7/o.

Ha дpyгoмy мiсцi зa чиседьнiстrо в yсix pегioнax iдyть poсiяни. Лwлe
нa Пpaвoбeperкакi зa чисельнiстro i чaсткoro tpУtИNIИЙдуть евpеi - 7,6|o,
a poсiян - 2,6%. B yсix 11 oкpyгax Пpaвoбepеrк}ItЯ дpyгoю нaцiеro зa чи-
сельнiстю бyли евpei (Бepдиviвський, Бiлoцepкiвський, Biнницький,
Умaнський, Itaм'янецький, Itиiвський, Mогилiвcькиiq Прoскypiвський,
Tyльнинський, TTТg3чggкiвський тa IIIeпeтiвський), Boни тaкoэк були дpу-
гими i B oкpeМиx oкpyгaх iнrrrиx pегioнiв: КpеменнyцьItol\лy' Лyбенськомy,
Hiжинськомy, Пpилyцькoмy, PoменськoIvIy (5 oкpyгiв з 6 Лiвобepeэкrrся) i
Пepвoмaйськoмy (1 з B Cтепoвoгo).

Пpoтягом 20-30-x poкiв в Укpaiнi вiдбyвся aдмiнiстpaтивнo-тepи.
тopiaльний пеpеpoзпoдiл земель. Укpaiнa, як i iнIцi peспyблiки, вiдiйrшлa
вiд гyбepнськoгo' oкpyшtlloгo тa пoвiтoвoгo пoдiлy дo oбЛaсIroгo тa paйон-
нoгo. Bсесоюзний пеpeпис I{aселeIIн.я 1939 p. ,цar нaM тaкиЙ нaцioнaльний
сItЛa.ц B yтBopеIIиx oблaстяx.

Ha тoй чaс дo скЛaдy Укpaiни BxoдиЛo 15 oблaстeй тa Moлдaвськa
Aвтoнoмнa Peспyблiкa. B yсix oблaстяx нarцoi кpaiни укpairrцi стaнoBиЛи
aбсoлютrry бiльIпiсть ix нaселення. Haвiть y Moлдaвськiй Aвтoнoмнiй Pe-
спyблiцi yкpaiнцi стaIIoBили 50'7vo, в тoй чaс Як l\цoлдaBaн бyлo 28,67o,
poсiян - I0,2vо.

3a нaявнiстrо кopiннoгo нaсeлellня oблaстi l\llo}кнa лoдiлитинa 3 гpyпи
(тaбл.14, 15, 16):

nеp1,Цa ?pуna',цo якoi Haлeя(aть oблaстi, дe yкpaiнцi cтaнoвили 90vо i
бiльшe мiсцeвoгo пaсeЛeння.,(o нei вxoдили лиrце oблaстi: Чepнiгiвськa -
92,I|o, Пoлтaвськa - 9L,6|o, Киiвськa - 9I,37o (3 oблaстi);

Оpуza epgno, (вiд 70 дo g07o): Biнницькa - 86,I/o, Кipoвoгpaдс
87,4|a'.(нiпpoпетpoвсЬIсa - 79,7|o, }I{итoмиpськa - 77,B|ц Cyмськa -
87,2Ya, Хмeльницькa - 82,9|o, Хapкiвськa - 7I,3|o i MикoлaiвсЬкa -
7 |,B7o (B oблaстeй);

Tnpеme ?panс (вiд 50 дo,I \va):,{онeцькa - б9'3Yo, Зaпopiзькa - 6 6,2%,
Лyгaнськa - 63,3Yo, oдeськa - 58,7|o (4 oблaстi) i м. Киiв - 53,2vo.

oскiльки aдмiнiстpaтивIlo.теpитopiaльний пoдiл Укpaiни поpiвнянo
з 1926p. змiнився' IIе Мoшснa пpoсте}кити тoчнo змiни в нaцioнaльнoмy
склa.цi нaсеЛеHI{.я зa теpитopiями. Aле мo}кнa BИcJIoBуlTт/IIIpиIIyщeннЯ' щo
склaд oблaстей нe зaзнaB сyттrBиx зMiн. Haпpиклaд, нaйнихснa чaсткa yк-
paiнцiв у 1926 p. спoстеpiгaЛaсЯ в Гipнинoмy пiдpaйoнi, дo ЯItoгo Bхoдiу1JIу.r
Apтeмiвський, ЛyгaнськиЙ тa Cтaлiнський oкpyги - 59,B|o, цi зeмлi
в 1939 p. BttЛЮчеIro в,[oнецькy тa Лyгaнськy oблaстi, щo yвiйrшли дo сrшa-
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дy тpeTЬoi гpуIIи' тoбтo з нaйItи}Itчиl{ Biдсoткoм y tlиx yltpаiHцiB.
Бiльlпiсть зeМeлЬ ГIpaвoбepeхсжя i Лiвoбере?к}fiя (зa пoдiлoм 1926p.)
в 1939 p. yвiйrпли дo склaдy oблaстей дpyгoi гpyпи.

y 1939 p. дpyгolo нaцioнaльнoЮ гpyпoю 3a IсiльIсiсTIo були poсiяни:
в Лyгaнськiй,,[rriпpoпетpoвськiй, 3aпopiзькiй, Itipoвoгpaдськiй, Mи-
кoлaiвcькiй, oдeськiй, Пoлтaвськiй, .[oнецькiй, Cумськiй, Киiвськiй,
Хapкiвськiй, Чepнiгiвськiй oблaстяx (12 oблaстей). eвpеi були дpуrи-
Mи B тaких oблaстяx: Biнницькiй, }ItитoмиpсЬIсiй' Xмельницькiй
(Кaм'янець-ГIoдiльськiй) (3 oбластi) i м. Itиевi. Tpeтiми вoни 6улп
в Лyгaнськiй, .{нiпpoпeтpoвськiй, Кipoвoгpaдськiй, Mикoлaiвськiй,
Киiвськiй, oдеськiй, Полтaвськiй, Cyмськiй, Хapкiвськiй,
Чеpнiгiвськiй ( 1 0 oблaстeй).
' У тalсиx oблaстяx, як н{итolvlиpсьI{a' Хмельницькa, тpетiми бyли пo-
JIЯII'уI, У 3aпopiзькiй - нiмцi, a в .{oнецькiй - гpeки.

TaкиЙ кopoткий oгляд нaцioнaЛьIloгo сIс.пaдy oблaстей Укpaiни зa пe-
peписoм 1939 p. ta Tpьoмa rraйбiльцr чисЛеIIIlиlvlи нaцioнaльнoстя}rи.

У нaстyпнi 20 pокiв пepеписiв I{e пpoBotиЛoся. 3a цей чaс, яI( y}Itе
paнiшe гoвopилoсЯ' вiдбyлися пoдii, щo безпoсеpeднЬo BплиIIyЛи Ira тepи-
тopiro Укpaiпи, кiлькiсть ii нaсeлeння тa нaцioнaльниit ск.пaд. Cеpeд ниx:
Дpyгa свiтoвa вiйнa, TиI\lчaсoBa oкупaцiя теpитopii нarrroi кpaiни, вели-
незнi втpaти нaсеЛеIlllЯ внaслiдoк вiftни, евaкyaцiя нaсeлeIIIlя нa сxiд Co-
ю3y' пpoдoBrtсeнIlя стaлiнськиx pепpесiй, гoлод 1946-1947 pp., дeпop-
тaцiя нaсeлення, пepeiзд нa poбoтy з Укpaiни дo Cибipy тa ltaзaxстaнy,
пеpесеЛеIIня дo нaIIIиx tеMeЛь IIaселеHIIЯ з Poсii, вo33'еднaння з Укpaiнoю
спoкoнвiчниx етнiчниx зеMeль' внaслiдoк якoгo бyлo yTBopеIIo pяд oблaс-
тeй: Boлинськy, 3aкapпaтсЬкy' Iвaнo-Фpaнкiвськy,,{рoгoбицькy (пiзнiIпе
oб'еднaнy зi Львiвськoю), Львiвську, Piвненськy, TеpнoпiльсьIty'
Чepнiвeцькy oблaсTi, з iснyroтиx ще в дoвo€Irнi чaси ви.цiлeнo Хepсoнськy
oблaсть (19aa p.).

У 1954p. дo сIqпaдy Укpaiни ввiйIшлa Itpимськa oблaсть, a iз земель
Пoлтaвськoi тa Itиiвськоi oблaстeй бyлo yтвopeнo нoBy oбЛaсTЬ - Чеp-
кaсьIty. Taким чиtIoM' яI(щo в 1939 p. в Укрaiнi нaлivyвaлося 15 oблaстей,
тo в 1959 p. ix бyлo вэке 25.

oскiльки IIевt{иx теpитopiaльниx змiн зaзHaли дo 1959 p. i облaстi, якi
iснyвaли y 1939 p., тo пopiвнЯ}Iltя t циlvl poкoM в aбсoлтoтrroмy o6.rисленнi
Ilе Mo}tснa BBaл{ати пoBIliстIo кopeктIlиl\4' aле BoIIo e дo пeвнoi мipи пpипy-
тTIьNIу|уI y вiднoсниx цифpax.

Poзпoдiл oблaстeй зa нaцioнaльIloю otнaкoю нaсеЛеHня нa згa,цaнi
тpи гpyпи в 1959 p. бyв тaкий:

nеpl'шo ?pana - Пoлтaвськa тa Чepнiгiвськa (тoбтo тi, щo i в 1939 p.),
Biнницькa, Чеpкaськa, дoBoсннa oблaсть Киiвськa, a тaкo?lt зaxiднoyк-
paiнськi - Хмельницькa, Boлинськa, IвaнO-Фpaнкiвськa, Piвненськa тa
Tepнoпiльськa (10 oблaстей);

Оpуza ?pana - .{нiпpопeтpoBсьIсa' }Itитoмиpськa, 3aкapпaтськa'
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Кipoвoгpaдськa, Львiвськa' MиItoлaiвсьrсa, Cyмськa тa xepсoнськa (B
oблaстей);

rnpеnxя, ?pana - ,{oнецькa, зaпopiзькa, Лyгaнськa, oдeськa, Чеpнi-
вецьIсa (ввiйurлa дo сIt.'Iaдy pеспyблiки в 1940 p.), Хepсoнськa i м. I(иiв (6
облaстей).

oкpемo вiдмiтимo Кpимськy oбЛaстЬ, дe yкpaiнцi стaнoвили мен-
rrriсть нaсeлeння.

Пeвнi змirи вiдбyлися в нaцioнaльнo]vly сrспaдi oблaстей Taк, слiд звep-
Iryти yвary нa тe' щo сеpед нaцioнaльH}D< гpyп oблaстeй вiдбyлoся Ilе лиIIIe
aбсoлютrrе збiльrцення кiлькoстi poсiян, a й зpoстaння ix питoмoi вaги.

Bнaслiдoк гelloцидy фarпистiв щoдo eвpейсЬкoтo ЕaсeлеI{IIя сIсopoти-
ЛaсЯ нe лиrпe aбсoлroтнa ix кiлькiсть в oблaстяx, a й ix чaсткa сeрeд lraсe-
лeIIHя.

Poсiяни стaJIи дpyгoю зa кiлькiстю нaцioнaлЬIlolo гpyпoю IIaселеHня

в 24 oблaстяx, Haвiть y тaкI/D(' де BoIlи в 1939 p. 6yли тpeтiми: Biнницькiй,
}Itитoмиpськiй, Xмeльницькiй тa м. Киeвi. У Itpимy poсiяни взaгaлi стaнo-
вили бiльrпiсть. Лиrшe в 3aкapпaтськiй oблaстi дрyгиIvIи бyли yгopцi.

3a нaстyпнi 30 poкiв кiлькiсть IIaселеHIIя Укpaiни зpoслa нa 9,4 млн.
oсiб, aбo нa 22,9vo. У 20 oблaстяx peспyблiки i мiстi ltиевi вoно збi.гьrпrаrroся,
a B п'Яти }rавiть сIсopoтиJIoся: y Biнницькiй, ?ltrтoмиpськiй, Cyмськiй,
Xмeльницькiй i Чеpнiгiвськiй.3a цeй пеpioд, як i в Укpaiнi, в цiлoмy в 15
oблaстяx сIсopoтиJIaся llитoilДa вaгa кopiннoгo IIaселеtIIlя: y Biнницькiй - з
92,1 дo 9\,5|o, flнiпpoпeтpoвськiй - з.17,B дo7|,6|o,,{oнeцькiй - з 55,6 дo
б0,7|o' 3aпopiзькiй - з 68,4 to 63,2Yo,Itиiвськiй - з 93 to 89,4Yo, Itipoвo-
гpaдськiй - з 88,5 to86,9Yo, Лyгaнськiй - з 58 дlo5I,9To, Микoлaiвськiй -
з B1,4 дo 75,6Yo, Oдеськiй - з 55,2 дo 54,6|o, Пoдтaвськй - з 93,2 дo 87 ,9%,
Cyмськiй - з 88,1 дo 8б,57o, Хapкiвськiй - з 68,7 дo 62,Bvo, Xepсoнськiй -
з B1,1дo 75,,IVo,Чеpкacькiй-з 94дo 90,5|a,ЧepнiгiвськiЙ-з 94,9 дo g|,5vo.

oсобливo знaчI{e пaдiння чaстIси yкpaiнфв вiдбyлoся в.{оrrецькiй тa
Лyгaнськiй oбЛaстяx.

.(o oблaстей' де питoмa вaгa yкpaiнцiв з6iльruилaся' HaЛeхсaть:
3aкapпaтськa - з 74,6 дo 7\,4|o,Iвaнo-ФpaнкiBськa - з 93,6 Дo 957o,

Кpимськa - з 22,3 Дo 25,87о, Львiвськa - з 86,3 to 90,4Yo, Tepнoпiль-
ськa - з 94,5 дo 96,8|o, Хмeльницькa - з 90 дo 90,4Yo, Чepнiвeцькa - 3
66'9 дo 

,I\,Bvoiм. Киiв - з 60,4 дo,l2,5|o (7 oблaстей).
Hе змiнилaся пиToмa вaгa yкpaiнцiв y Boлинськiй oблaстi - 94,6vo,

Piвнeнськiй - 93,37o Ta пpaктиllllo }Itитoмиpськiй - 85 i\47o (3 oблaстi).
Haвeдeнi мaтepiaли свiдчaть пpo те' щo вiдбyвся пeвний пеpеpoз-

пoдiл oблaстeй мirк гpyпaМи: Киiвськa i Пoлтaвськa oблaстi з пеplшoi гpy.
пи пepeйrпли дo дpyгoi гpyгIи' Львiвськa - IIaвпaк,с, a Чepнiвецькa i
м. Киiв з тpетьoi гpyпи пepeйrшли дo дpyгoi.

Хapaктеpнoю oсo6ливicтIo цЬoгo пepioдy бyлo те, щo в yсix тpьoх oб-
лaстяx Укpaiни, дe кopiнне IIaсeJIeIIня стaнoвиЛo близько 60% (.Цoнeцькa,
Лyгaнськa i oдeськa), вiдбyлoся i сyттeве сItopoчеI{I{я йoгo кiлькoстi.
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Tенденцiя дo зpoсTarrня питoмoi вaги poсiян llpиTalvlaннa як yсiй
кpaiнi, тaк i нaведeнiй 21 oблaстi Укpaiни. oсoбливo знaчнo чaсткa poсiян
зpoсла B тиx oблaстяx, дe вolla бyлa дoсить висoкoю: BopоIлилoв-
гpaдськiй - з 3B,B дo 44,B|o,.(нiпpoпетpoвськiй - з 37,6 дo 43,7|o, 3a-
пopiзькiй - з 26 дo З2,||o, Хapкiвськiй - з 26,4 Дo 33,27o.

Лиrце B чoтиpьox oблaстяx пиToмa вaгa pосiян 3l\,IеIlIIIилaс'Е: Львiв-
ськiй - з 8,6 до 7,I|o,Tepнoпiльськiй - з 2,5 to 2,3Yo, Чepнiвeцькiй - з
1 0,3 дo 6'Wo, I\pимcькiй - з 7 1,5 дo 67,1.vo i м. Itиeвi - з 23, 1 дo 2I,2/o.

.[pyгolo зa чисельнiстю нaцiею нe лишIе в Укpaiнi, aftу 24ii oблaстях
бyли рoсiяни. Bинятoк стaIIoBилa лиrпe ЗaкapпaтсЬкa oблaсть, в якiй дpy-
rими6ули vlaд.яpи - 1'5,9%, a poсiяни пoсiдaли тpeте мiсцe. Aле i тyT чa-
сткa poсiян зpoсЛa з 3,7 дo 4|a.

3ayвarкимo' щo зpoсTaIIня питoмoi вaги poсiян y циx oблaстяx 3нaч-
нolo мipoto, a в дeЯкиx з }Iиx B oсIIoBIroMy вiдбyвaлoся внaслiдок скopoчеIr-
ня кiлькoстi yкpaiнцiв (oсoбливo в,(нiпpoпeтpoвськiй, 3апopiзькiй,
Itиiвськiй, Микoлaiвськiй, Cyмськiй, Пoлтaвськiй, Хapкiвськiй, Хep-
сoнськiй, Чеpкaськiй тa Чepнiгiвськiй oблaстяx).

Taким чиIloМ' тeндeнцiя дo пaдiння питомoi вaги укpaiнцiв y склaдi
нaселенIlя кpaiни i зpoстaння зa ix paхyнolс чaстки poсiян, щo спoстеpiгa-
Лaся в 20-тi - 30-тi poки, пpoдoвэrсyBaлaся i в oстaннi тpидцять poкiв
iснyвaння нaIIIиx зeМeль y склaдi сPCP.

Бiльlп Toгo' вoIIa пpoxoдиЛa ще iнтенсивнirше. Taк, Якщo зa пеpioд
1926-1939 pp. чaсткa yкpaiнцiв сItopoтиЛaсЯ з B0 дo 76,2|o (нa |B|o),тo зa
тi rк oдинaдцять poкiв з 1959 p. пo 1970 p. BoEa tшIеIlIциЛaсь вiднoснo з 76'8
дo 7 4,3|o (нa 2,5%)' Зa цi rк пepioди питoilra вaгa poсiян вiдпoвiднo змiнилa-
сяз9,3 ДoII,\vо(нa2|o)тaI6,9voiIg,4|a(нa2,5|o) 'oтlке,ПpoцeсзМeIIIIIен-
ня укpaiнцiв вiдбyвся виклIoчIto 3a paxyЕolс з6iльrrrення poсiян.

Cлiд пiдкpecЛItTуI, щo пpoцeс pyсифiкaцii в пoвoeннi poки B Укpaiнi
пpoxoдив щe iнтенсивнirцими теМIтaМи. Якi эк змiни в нaцioнaльнoмy
склaдi oблaстeй Укpaiни вiд6улиcя зa двalraдцять poкiв пiсля пepeгплсy
19B9 p., t яItиx десять пpиIlaдaють нa }iсиTTЯ yкpaiнськoгo lrapoдy B yМoвaх
нeзaлеrкнoстi?

У гpyднi 2001 p. як в Укpaiнi в цiлoмy, тaк i в yсix ii oблaстяx зpoсЛa
кiлькiсть i питoмa вaгa yкpaiнцiв. У цЬol\ty poцi в Укpaiнi вoнa зpoслa 3,I2,7|a 

дo 77 ,8|o, тoбтo нa 5,I|a. ОcolлуIBo IIIBИц7\уIMи TеlvIпayIи Boнa зpoстa-
лa в нaйпoтyrкнirпих пpoМислoвиx oблaстях, ,це 3a пollеpеднi тpинaдцять
poкiв вiдбyвaBся пpoцeс ix pyсифiкaцii.

Iстoтнo, щo в бiльtпoстi з ниx теМгIи Iтpиpoстy IТеpeBищуBaли сеpеднi
pеспyблiкaнськi: в .{нiпpoпетpoвськiй - нa 7 ,2|o,.{онецькiй - tтa 6,2Yo,
3aпopiзькiй - нa 7,7|o, Лyгaнськiй - нa 7,I|o, o,цeськiй - нa B,2vo t
Хapкiвськiй - нa 7,9|o, У циx oблaстяx нaйбiльtuе зl\lеI{ц]yrTьсЯ пиTol\la
вaгa poсiян. flкщo пopiвътяти змiни питoмoi вaги зa цeй пepioд yкpaiнцiв i
poсiян, тo пoбaчимo' щo зpoстaflIlя чaстки yкpaiнцiв вiдбyлoся B oсIloBI{o-
My зa paxyнoк pосiян. Aлe цe зoвсiм Ilе знaчитЬ' щo цей пеpepoзпoдiл
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вiдбyвся BикЛючIlo зa paxyнoк вiдтoкy poсiян з yкpaiнськиx зеMеЛЬ дo
Poсii. {я тенденцiя дocиTЬ пpoстo oбrpунтoвyсться. B yMoвax Еезaлeхс-
нoстi дeprкaви вiдбyвся пpoцес деpyсифiкaцii yкpaiнцiв' y tlиx пpoкиIly-
Лoся пoчуття гop.Цoстi, пoBaги, гiднoстi дo свoгo llapo.цy.

B yсix oблaстяx кpaiни сItopoтилaся чaсTIсa сеpeд IIaсeлеHHя сBpеiB.
Boни виirкtЕtaloть дo свori нaцiонaльнoi деpжaви i дo CIШA, Hiмеччини.
Aдrке B yМoвax нeЗaЛeтсHoстi y нaселен}IЯ tнaчIlo poзlllиpиЛися ]\{o}Iсли-
вoстi для пepeсeJlення лroдей зa мeэкi Укpaiни.

oсoбливo вiднyтними e змiни в кiлькoстi нiмцiв. flкщo нaпеpедoднi
.(pyгoi свiтoвoi вiйни нa зеМЛяx УPCP ix бyлo IIoнaд 390 тис. oсiб,
тo в 2001 p. ix кiлькiсть дopiвнювaлa 33,3 тис., тoбтo ix бyлo МeHцIе oднiеi
,цесятoi. oснoвним мiсцeм ixньoгo МеIIIкaнIIя сьoгoднi r тaкi oблaстi: Зa-
кapIIaTськa - мaйrкe 3,5 тис., ,{нiпpoпетpoBськa - 6,4 тиc.,,Цoнецькa -
6,3 тис., 3aпopiзькa - 2,3 тис., Лyгaнськa - 1,3 тис., Кpим - 2,| тиc.,
Bсьoгo -26тиc.

Лиrпe в Aвтонoмнiй Pеспyблiцi Кpим спoстepiгaroться iнrпi тeндeяцii.
Tyт скopoтилaсЯ чaсткa yкpaiнцiв з26,7 дo24,3|o. Toтorrснa тeнденцiя спo-
стеpiгaеться i сеpeд pосiян - з 65,6 дo 5B,3Yo, xoчa Boни i пpодoвltсyють
ЗaJIИIлaTIпcЬ aбсoлlотнoro бiльIшiстro нaсeЛеIlllя aвтoнoмii.

oсoбливo тJ]BvIДIxvIN|И теlvlпaMи нa пiвoстpiв Пoвеpтaються ttpиIvlсЬIti
TaTapи' Зpoстalrня ixньoi пpиpoднoi кiлькoстi нaсeдeння Tе?tс гIpoxo,цить
iнтенсивнo. Toмy ixня кiлькiсть y Кpимy нaвiть пеpевищилa piвeнь з
218,9 тиc. oсiб y 1939 p. to 243,4 T1/1c.' a питoп4a Baгa сepед мiсцевoгo нaсe-
леIIIIя - з I,9Yo в 19Bg p. дo I2Yo в 2001 p.

Taким чиIiolvl' Укpaiнськiй деprкaвi слiд вpaxoвyвaти демoгpaфiннi
тендeнцii, Щo BуIЯг;ИJII4ся в нiй, ii oблaстяx i peгioнax, пpи плaпyвaннi
сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo' ItyлЬTyрI{oгo i пoлiтичнoгo poзBиткy деp}кaви.

$4. Haсeлeння Aвтoнoмнo.i Peспyблiки ltpим

Cклaдoвorо чaстиIIoIo пiвдня Укpaiни с Кpимський пiвoстpiв. iIoму,
як i всiм пiвденним зеlvIлЯM нarпoi pеспyблiки' пpитaМallнi як зaгaльнi
тeнденцii, тaк i сyттевi вiдмiннoстi. Зa нaцioнaЛЬIlип/r сIслaдoyl нaсeлeння
вiн бyв тa с чи нe нaйбiльlш стpoкaтим pегioнoм нaпpикiнцi ХХ i пoнaткy
ХXI ст. У скдaдi нaсеЛeння Кpиму чисЛeнHy гpyпy сTaнoBиЛи лIoдИ
yкpaiнськoгo пoxoд}ttеIlня. I]ьoмy спpиялo сyсiдствo Itpимy з 3еMлJ11VIи
Киiвськoi Pyсi, пiзrriшe - 3aпopoзькoi Ciчi тa iнtдими yкpaiнськими
зeшIЛяМи.

Пeвний BпЛив нa збiлЬЦIення кiлькoстi yкpaiнцiв мaли чaстi нaBaли
тypкiв, I(pиMськиx тaтap нa Укpaiнy, BиBезeннЯ дo Кpимy пoЛoнeниx-
yкpaiнцiв.

Ha стpoкaтiстЬ llaцioнaлЬIloгo скЛa.цy Кpимy тaкo)t( BгIЛиBaЛo пiдпo-
pЯдкyBaIIнЯ йoгo cyлтaнськiй Typеннинi, пoтiм Poсii.

Bигiдне геoгpaфiннe пoЛo)кеIlIIя пiвoстpoBa Ha пеpеxpестi тopгiвель-
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ниx шIЛяxiв спpиялo 3aцiкaBЛelroсTi B ItpиI\4сЬIсoMy l\{opсЬItoMy yзбеpе}кшti
Biзaнтiйськoi iмпеpii, щe paнiшre - iнurиx деp}rсaв Cеpедземнoмop'я тa
paйoнy Чopного мopя, якi нatсvIJIaIIуI нa пiвостpiв тopгiвцiв' прaгIryли oс-
вoiти yзбepе}tс}tся i зaкpiпити йогo зa собoю. Bсе це i бyлo пpининoю бaгa-
тoeтнiчнoго склaдy нaсeлeНHя l(paЮ.

3a дaними диpeктopa Iнститyтy yкpaiнoзнaвствa пpи Киiвськoмy
yнiвepситетi пpoф. ГI. П. КононеHкa' y ХVII ст. нaсeЛенIIя Кpимськoгo
пiвостpoвa сIслaдaлoся з 920 тис' oсiб, з якиx 640 тис., aбo 69,6Yо, бyли yк-
paiнцi'. Ha нaшy ДУмкУ, нaведенi дaнi викликaIoTь зaIIepeчeIIIIя.

Пpиеднaння ltpиму дo Poсii oсTaтoчI{o зaкpiплeнo дoгoвopoм мirк
Poсiеtо i Typeннинoю I,774p. (Кrovyк-Itaйrrapд*сийським миpoм), a Taкo}tс
Я[сським дoгoвopoпl 29 гpyдня 1791 p. oтlкe, Poсiя зaкpiпилa 3a сoбою
виxiд дo Чopнoгo й Aзовськoгo мopiв. f{e пpиеднaIIня сyTтeBo вITлиIlyЛo IIa
нaцioнaльний склaд нaсeлeI{IIя гIpиЛeглиx 3еMелЬ.

PoзпoчaлoсЯ ITеpeселеIrня нa цi землi мerrrкaнцiв eвpoпeйськиx гy-
беpнiй Poсii.

Miстa yзбеpeэкrrся I{aсeл.яЛи гpеItи' eвpеi, вipмени, гipськi paЙoни -
кapaiми, тaBpи' cтeпи пoблизy Пepeкoпa - ногaйцi' тaTapи тoщo. Cтепо-
Ba чaстиIIa Кpимy i Пiвнiчlra Taвpiя в дaвнi чaси пoстiйIIoгo нaсeЛеIlllЯ
мaйэке I{е ivlaЛи.

Бiльrцiсть гIoсеJIeIIь нaлiнyвaлa 5-7 6удинкiв, лиtпe дeкiлькa: Бax-
.rисapай, Кoзлoв, I{,apaсyбaзap, Aк-Meнeть - вiд 200 дo 500 бyдинкiв.

Haпpикiнцi ХVIII - B сepединi ХIХ ст. нaцioнaлЬIla стpyктypa Кpи-
пIy зaзI{aлa сyтTеBиx змiн. Tpивaлий pелiгiйниЙ i мirкнaцioнaльний
конфлiкт пpизвiв дO тoгo' щo дo 1778p. з Itpимy дo ГIpиaзoв'я виixaлo пo-
нaд 31 тис. xpисTиян - гpекiв, вipменiв, гpyзинiв. З кiнця xvIII ст. в Кpи-
l\lly' яIс i нa Пiвднi Укpaiни, гIoчинarться Illиpoкa кoлoнiзaцiя Poсiею незa-
сeлerroi йoгo стeпoвoi чaетини. Poзпoчaлас.Е lvtaсoBa eмiгpaцiя lсpимськиx
тaтap дo Typeнвиrrи. Пiсля Кpимськoi вiйни 1853-1856 pp. 3a кopдoll
виixaлo IIoнaд 230 туrc. oсiб, пeрeвaжнa бiльtшiсть нoгaйцiв. Haселення
пiвoстpoвa зпIеIIIIIиJIoсЯ мaйrке llaпoлoBиt{y.

У 1867p. y ltpиl,ry },reЦIкaлo лиlдe 15 тис. poсiйcьItиx сeлЯII. Пiзнirце
I]Iиpoкoгo poзп4axy нaбyлo зaселеIIIlя пiвостpoвa ITеpеBafitIIo yкpaiнцями,
a тaкo)tt гpeкaми' ttiмцями, бoлгapaми, вipменaми, пoЛ"flкa}lи' чeхaми тa iн.

ПepесeленцЯМ }Iaдaвaлися дJI.гI }ltиTTЕ тимчaсoвi пiЛЬгИ. iм видiлялo-
ся дo 65 дeсЯTиIl землi нa oдHе гoсIloдapсTBo' вOIIи I{a певний стpoк
звiльнялися вiд вiйськoвoi пoвиннoстi, пoдaткiв' oдеp}кyвaлуI rIoЗ14I{I4 fla
пiльгoвиx yмoBax.

3 кirrця ХVIII ст. Крим пpиrд}Iaвся дo yкpaiнськoi eтнiчноi теpитopii.
З цьoгo чaсy пpaBoп{ipнa йoгo нaзвa - Пiвдeнпa Укpaiнa.

3гiднo 3 IIеpеI]исol\{ 1B97 p. в Taвpiйськiй гyбеpнii }IeIЦкaли 762,8 тиc.

HaсеЛеIIIIя' в тolvly нислi yкpaiнцiв - ЗI4,2 тиc. oсi6. Boни сTaIIoвили
нaйбiльшry чaсткy ii нaсeлeння. - 4I,6Ya, 3a Ну|gИ йrшли кpимськi тaтa-
pи - \3|o, нiмцi - 5,4|o, евpei - 3,B%, бoлгapи - 2,B|o тa iнl '

Пеpeсeлeнськa пoлiтикa щoдo Кpимy сyTTrBo зIvIiЕIoBaЛa llaцiolra-

лъlcий. склaд йoгo нaселення. 3a пеpeписoм HaсeЛеIIIIя 1915 p. тyт lvtеlш-

кaлo ?71 тис. oсiб, нaйбiльlпими нaцioнaльIlиylи гpyITaMи туT бyли тaтa-
pи - 294 294 ocoби (ЗB,|Yo), pосiяни - 1B0 B00 oсiб (23,47a), yкpaiнцi -
64 400 oci6 (B,4vo), нiмцi - 56 B40 oсi6 (7,4|o), eвpei - 23 468 oсiб (3%),
вipмeни- B 317 oci6(I,1,To),гpеки _ 17 I|4ociб(2,2To), бoлгapи -7 450
oci6 (IYо),.

Cклaднi пoлiтичнi пpoцеси вiдбувaлися нa пiвoстpoвi пiсля }I{oвтнe-
Boгo пеpеBopoтy' в pol{и lpoшIaдfiIrсЬItoi вiйни 1918-1920 pp. У сiчнi 1918 p.
вiйськa тaтapсЬIсoтo Itypyлтaro llaМaгaлися' aлe нe зIVIOгли зaxoпити Cевa-
сToгIoЛь' У цьoмy мiстi зaгoни aнapxiстiв-мaтpoсiв зaapеIIIтyBaли мiсцeвo-
гo мyфтiя Челебiсвa i pозстpiлялиЙoto paзoМ з 500 poсiйсьItиMи oфiцepa-
МИ 3a нal(aзoM гoЛoBи I]К Itpимy Гaвeнa.

21 6epeзня 1918p. в Кpимy yтBopюrться Paдянськa Coцiaлiстичнa
Peспyблiкa пiд нaзвoю Taвpидa як скЛaдoвa чaстинa PPФCP. Aле вrкe
y квiтнi 191B p. тaтapи pозстpiлtоють бiльrшoвицькиЙ ypяд Paдянськoj Pе-
спyблiки Taвpиди. Tiсi lк весни нiмцi Зaxolтили Кpим.

У тpaвнi 1918p. нiмецький пoсoл y Poсii Mipбax y нотi дo IIapoдIIoгo
кoмiсapa iнозeмниx спpaв Poсiйськoi Федеpaцii писaв, що Itpшvr мaе бyти
IIpeдМетoIvI дoгoвopy мirк Poсiею i Укpaiнoю.

17 неpвня 191Bp. генеpaЛ Cyлькeвин (литoвський тaтapин) сфopмy-
Baв ypяд Кpимy. Biн 21 ЛипIIЯ 1918 p. зBеplryвсfl дo Hiмеччини, щoб ствo-
pт,lTvl B l(pимy нeзaле}ttl{е тaтapсьItе xaIIсTвo. 2-3 lтl,tпня нa нapaдi
iмпеpськoгo yрядy i вepxoвнoго ГoлoвнoкoМalrдyloчoгo Hiме.rтини бyлo
зBеpIIуTo yвaly' щo Ha Itpим пpетelrдyють Poсiя i Укpaiнa.

Пiсля oстaтoчIloгo BстaнoвлеIlЕя paдянськоiвлaди в Кpимy IIaпpи-
кiнцi 1920p. opгaни BЧК пpoвeли мaсoвi pепpесii. У Cевaстoполi бyлo
poзстpiлянo сoтt{i зaЛo}Itникiв-тaтap i гpекiв.,{oкyменти свiднaть, щo бу-
лo poзстpiлянo близько 25 тт,rc.офiцepiв. У Cевaстoполi poзстpiли вiдбyвa-
лисJl дo серпIrЯ 1921p. Ha мiсцi Хeрсoнесa бyлo yтвopeнo кoIIцTaбopи.

У тpaвнi 1921p. Пoлiтбropo PкII(б) пpиймaе piшeння пpo yтвopeнrrя
Itpимськoi Aвтoнoмнoi Peспy6лiки в склaдi PPФсP,.

11-17 ЛисToпaдa 1921 p. Bсeкpимський yстaнoвчиfт' з'iзF, Paд po-
бiтниниx, селянсЬItиx' чepBol{oapмiйськиx i флoтськиx депyтaтiв пpoгo-
лoсиB Itpимську Aвтoнoмнy Paдянськy Cоцiaлiсти.rнy Peспyблiкy,
пpийняв ltонститyцiю B нaдaIIIIям (paвеrrсTBa IIpaB нa свoбoднoе paзBи-

, Иcтopия сссP. - 1965. _ Nq1. - C. 33.
, Taм сaмo.
.' Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1991. - 5 гpyдня.
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123



Tие Bсex нaциoнaЛЬнoсTeй кpьIl\4a>.,цepE€BIIиl\4и МoBaMи пpOгoJIoшy-
IoтЬся poсiйсьI€ i тaтapськa.

Tpaгедiеlо дЛЯ кpи}'сЬI(иx тaтap сTaв гoЛoд 1921-1923 pp. 3aгинyв
кoeкний тpетiй iз ниx, a Bсьoгo зaгиIlyлo 106 тис., y ToI\,Iy числi Ь зoнi Cевa-
стoIIoЛ.tI - 20 тиc. oсiб. Cклaднiсть пoлягaлa ще й y тЬмy, щo poсiйськo-
MoBIIe нaсeлeЕнЯ Itpимy oтpиМyBaлo дoпoMoгy з-3a Iсopдoнy' a TaTapськe
сiльське нaсеЛеIl}lЯ ii не мaлo нi вiд кoгo.

Як згaдyвaлoся' нaпpиItiнцi ХIХ ст. нaйбiльtпиM 3a чисeльнiстю бyлo
yкpaiнське IlaсеJIеIlIl.я. Aлe це lle вЛalЦToвyвaЛo paдянський ypяд
y Мoсквi. Toмy, зa TpaвIIeBиM пepеписolu 1921p" 

""oд,,u"" 
зaгaльний пo-

кaзник' дo Якoгo вклIoчeHo poсiян, yкpaiнцiв тa бiлopyсiв' ЯItиx нa тoй чaс
6у лo 5I,5|o, тaтap - 25,97o, евpeiв - €i,9vo, нiмцiв -_ 5,g7oi'a iн,

Пpoдoвэкен}IЯ aнTиyl(paiнськoi перeселeнськoi пoлiтики llpoT"Eгoryr нa-
стyпнoгo п'ятиpivня пpи3Beлo дo Toгo' щo 3a пеpеIIисoм 1926 p..,p, 

"*.",,"-Iroмy скopoченнi нaсeлення Кpимy дo 713,8 тис. oсiб чaсткa yкpiiнцiв скo-
poтиJlaсЯ дo I0,87o (77,4^уc'99i6), тoбтo y 4 paзи пopiвнянo з йiнцeм xIХ ст.,
зaте poсiян cтaлo 42,2/o (301,4 тис.). Caме poсiянИ с"IaIII. зa кiлькiстю
нaйбiльцrolo eтнiчнoю гpyпolo сepед MеIIIкa,'цi" Itp,*y. (oскiльки нa цеЙвaс.в Кpимy poсiяни cтaлц rтaЙliльIlloю чaсTиIIoю сеpед нaсeJIeння' тепep
дaнiлpo I{иx y}ке пoдaloть oкpeМo вiд yкpaiнцiв тa бiлopyсiв.)

Hoвий етaп зaселення Кpимy, тoч"irде Iтеpесeлel{ня дo llЬoгo пepе-
вa}кнo poсiян, oсoбливo aкTивIlo пpoBoдився з 20-x poкiв ХХ ст., a пiк йo-
гo llpипaдae lra дpyгy пoлoBиIIy 40-x-50-тi poки.

.(o Кpимy BвoзЯTься з pеспyблiк сPсЁ еIIIeлoни нaселeннЯ. З 1926
пo 1939 pp. зaгaЛЬЕe нaсеЛеIlня Itpимy зpoстar з 713,8 TvIc.
дo I|26,4тис., тoбтo мaйэке нa 413 тис. oсiб, Ьоo нa 57,BYo,a poсiян - з
30I,4 тиc. дo 55B,5 тис-. oсiб' тoбтo нa 2B7 ,I тие. oсiб, aбЬ нЬ 96,,Тvo, yкpa-
iнцiв - з77,4тиc. oсiб дo I54,I тиc,, ixня чaсткa дoсЯгar 13,7|овiд-уiьo-
гo Еaсeлeння (тaбл.16, 1B).

-. 
Bнaслiдoк пpисIсoрениx темпiв зpoстaIIHЯ кiлькoстi poсiян вiднoснo

збiльrrreння зaгaльнoi кiлькoстi нЪсeлення Bo}lи стaли Ire ЛиIII.
нaйбiльrпим нaцioнaльниl\д зaгoIloNI' a й фaктиннo aбсoлtoтнoю бiльцriстю
нaсеЛ_eHI{Я Itpимy (42,2vo в 1926 p.i49,6/oв 1939p.),.

У дpyгiй пoлoвинi 20.x-30-тi poки мiсцеЪе IIaселeнIIя IIрotoв}Iсу€
вiдuyвaти суттсвi екoнoмiчнi та пoлiтичнi утиcкуl.

У перioд кoлeктивiз-aцii з Кpимy бyлoЪиселено 30 тис. TaTap.
Ha пoнaткy 1930 p. }IкB!: yTBopиB y Itpимy 9 кoнцтaбopiв, де yтpимy-

вaлися B oсI{oвHoMy тaтapи. Cюди пpoдoв)IсyстьсЯ пepеселellня люднoстi зт-IeнтpaлЬIloевpoпейськиx oблaстей. У 1930 p. тyт yтвoploeтЬся
16нaцioнaльниx paйoнiв' y тoМy числi 5 

'a'apськйx' 
9 poсiйЪьких i лиrпe

- 5 гpyдня; Чтo делaть? - 1990. _ Листoпaд.
- 5 гpyдня.

пo oдIIoMy yкpaiнськoмy тa евpейськoмy. B 1935p. yTвoplоються нoвi pa-
iлottи - 6 poсiйськиx, 1 нiмeцький, lкoднoгo yкpaiнськoгo. У 1939p. тa-
тapсЬIty писeмнiсть пepеBедeHo нa poсiйський aлфaвiтl.

Tяrкким випpoбyвaнням для мiсцeвoгo llaсeлeння стaлa дeпopтaцiя
зa }Iaкaзoм,{еprкaвнoгo комiтетy oбopoни вiд 11 тpaвня 1944p. Кpимсь-
ких тaтap зBиI{rBaчyBaIIуI B aIстиBIroМy спiвpoбiтництвi з нiмeцькими
oкyпaцiйни}rи BлaсTяMи. Cпиpaюнись IIa Taке звиIIyBaчeIII{я' кoмiтет
пoстaI{oBиB: (...всеx тaтap вьIсеЛить с тeppиTopИу| Itpьlмa и пoсeЛиTь иx
нa пoстoяIlнoe Mестo }tсиTельсTBa B кaчесTBe спецпoселeHцеB B paйoнax
Узбeкскoй ссP...o У листi дo Й.Cтaлiнa вiд 29 тpaBнЯ 1944 p. зBиIryBaчy-
ються y спiвпpaцi з нiмцями Taкoнt бoлгapи, гpeки Ta вipмени' I.{e стaлo
пiдстaвoю дo Bиселеllllя з Кpимy всiх пpeдстaвникiв циx нapoдiв. Ha ви-
кoнaH}IЯ цiеi пoстaнoви з Кpимy бyлo Maсoвo деIIopToвaIIo 18 тpaвня
I944p. 183,15 Tис. Itpиl\llськиx тaтap' незaбapoм ixню дoлю poздiлили
11 тис. вipмен, 12 тиc' бoлгap, 14,б тиc. гpeкiв, a 61 тис. нiмцiв Bислaли ще
15 сepпня 1941 p. oтхсе, з пiвoстpoвa бyлo вислaнo гIpедсTaвIIикiв п''tтьox
piзниx етнoсiв. Bеpxoвнa Paдa Кpимy в 1993 p. пpийнялa спeцiaльнy пoс-
TaIroBy пpo щopiннe вiдзнaнeння 18 тpaвня як.{ня пarvI'ятi }кepTB дeпop-
тaцii з Кpимy,.

У книзi nУкpairrський eтнoс>, виДaнiй y 1998p.' aвтop IIaBoдиTЬ зa-
гaЛьIIy кiлькiсть депopтoBallиx 1B тpaвня|944 p. - 228,5 тис. oсiб, a тaкoхс
кiлькiсть кpиMсЬItиx тaTap. У цiй книхtцi гIoдaнo yтoчIreнy кiлькiсть
кpиMсьItиx TaTap' a тaкoжt вИсеЛеtlиx вipмен, бoлгap тa гpeкiв. Усi дeпop-
тoвaнi Iraрoди }Iе e aBтoxтoнaми' BклЮчaючи i I(pиМсЬIсиx тaTap. Aдже aв-
тoxтollaМи мo}кнa вBaEсaти тaвpiв, a сеpед дeпopToBallиx - гpeкiв, кoтpi
oпинилиёя в Itpимy щe дo нarцoi еpи й yтвopиBЛи гpeцЬкi мiстa - нoсii
aнтичнoi кyлЬTypи.

3 мeтoro зaпoвHити цIo пpoгaЛинy нa пoчaTкy 1945p. дo кpиMy бyлo
пеpeсеЛеHo пol{a.ц |7 тиc. сiмей, нaвeснi 1946 p. 3aве3ли 11 тис. сiмeй, яким
бyлo видiленo 56 млн. кapбoвaнцiв, a зa 1950-1954 pp. ще 57 тис. сiмей,.
Чaстиrra з тиx' щo пepeiздили до ltpимy, пoBеp}ryлися дo piдниx мiсць aбo
мiсць кoлиtпIlЬoгo MеIIIкa}IIIя.

Cлiд тaкoэк 3a3нaчити' щo to TpaBIIя I944p. нaсeленIIя Кpимy стaнo-
вилo 7B0 тис. oсiб, a пiсля депopтaцii мaйrке 300 тис. TУT J|\IтIIуIJIИся близь.
кo 500 тис. Кpiм тoгo' зa .raсiв oкyпaцii гiтлepiвцi знищили 25 тис..свpeiв,
мaйжe всix' xтo не був евaкyйовaний, a тaкo}fi I{ечисЛeнHy нaцioнaль-
нiсть - кpимvaкiв, oскiльки з дaвнix чaсiв вoни спoвiдyвaли iyдaiзм.
Близькo 300 тис. ,цopoслoгo чoлoвiчoгo }IaсеЛeIIня вoloвaлИ нa фpoнтax, i
пiвостpiв мaйrке oбeзлIoднiв.

. Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1991. - 12 гpyлня.
, .{eнь. - 2004. - 19 лютoгo'; Itpьlмскaя llpaвдa. - 2004. _ 21 aпpeля.
'Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1991. _ 12 гpyдня; Чтo делaть? - 1990. - N9 1.

,Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1991
, Лiтepaтypнa Укpaiнa. - 1991
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Улiткy 1944p. в бiльIпостi IсpиNIсЬкиx сiл нe бyлo кoмy збиpaти Й
мiзеpнi вporкai. Aдrке яItщo B 1940 p. плoщa пiд посiв y I{pимy сTalloвиЛa
9B7 ,4 тиc' гa, a oзимoi пlпeницi 447,5 тИс. гa, тo нaвiть в 1950 p. - вiдпoвiднo
881'9 тис. гa i 257,5 тис. гa; гIлoщa сaдiв змeнrпиJlaсь нa 6 тис. гa; сеpеднiй
ypoхсaй зepнoвиx ItyлЬтyp стaIIoBиB 10,7 ц/гa i 3,9 ц/гa. Itpим скopoтив
pi.tний пpoдaпс зepнa мaйшtе в 5 paзiв, oвoчiв - yдвiui i тroтroнy - втpинi.
Haпpикiнцi 1953 p. в Itpимy бyлo лиlше 3 xлiбниx MaгaзинИ' 13 - м'ясo-
Ilpoдyltтoвиx, B - мoлoчниx' 2 - ткaнин тa п4aлa кiлькiсть мaгaзинiв
Bзyття' кIIиэltкoBиx, будiвeльниx тoщo.

Глибокoi oсeпi 1953 p. Пeprший сeкpeтap цIс I{IТPC M. C. Xpyщoв
вiдвiдaв Кpим. Biн бyв вparкeний безпpoсвiтнiстro, якy тaм пoбaчив.
Хpyщoв теpмiнoвo пoBepIIyвся,цo Itи€Ba, пpoвiв poзlvloBу з кеpiвництвoм
pеспублiки' гoлoBIIoю теIvIoю якoi стaли кpиМськe питaIIня тa непpиемнi
вpa}IсенIrя вiд пoiздки. Хpyщoв ylvloвлЯв yкpaiнцiв дoпoмoгти вiдpoд-
,tсеIIIlIo кpимськoi зeмлi. TaкцЙ (пoдapyнoк> Укpaiнi зpoбив ypяд CPCP
тa PPФCP.

Aле щe дo.тoгo vасy Кpимськa oблaсть бyлa в екoнoмiчнoмy пpo-
стopi Укpaiни. ii пaливнo-eнepгeTиtlний кoмплекс' MеTaлypгiя, мalпинo-
бyдyвaння, лeгкa пpoмислoвiсть тa зaлiзничний тpaнспopт бyли фaк-
тичHo oб'еднaними з Укpaiнoю' якa lraдaBaлa Кpимськiй oблaстi BелиIсy
дolloМoгy y вiдpoдrкеннi мостiв, вiдбyдoвi зaвoдiв тa фaбpик, BoдoIIoсTa-
нaннi, бyдiвництвi. Пpo дoпolvloгy yкpaiнцiв y вiдновлeннi Кpимy гaзeтa
<Кpьrмскaя пpaвдa) писaлa 17 сiчня 1954p. oтlкe, нapoд Укpaiни
вiдiгpaвaв Bеличeзнy poль y тot\ty' щo Кpим стaв пoтy}tсIlиlvl пpol\llислo-
вим pегioнoм' яскpaвиN{ мirкнapoдниM lсypopтoM, де лiкyються i вiдпoни-
вaюTЬ мiльйoни гpoМaдяIl з Укpaiни тa yсЬoгo свiтy'.

У пoвoeннi poки еIсoнoМiкa Кpимy бiльrпе, нiхt цe бyлo paнirrrе' зpoс-
лaся 3 екoнoмiкoro Укpaiни. Пoстaчaння Boди' елекTpoенеpгii lraдxoди-
лo з нaIпоi pеспyблiки. Бyдyroтьcя CiмфepoпoльсЬкe тa Cтapo-Кpимсь-
Iсе вoдoсхoвищa, Пiвнi.rнo-I(pимськиf,t' кaнaл' Метaлypгiйнi зaвoди Ук-
pairrи пpий}taloть aглoмepaт iз Кep.ri, флroси - з БaЛaклaBськoгo pyд-
никa. Cпiльнiсть eкoнoмiки, тepитopiaльнa близькiсть, тiснi гoспo-
дapськi тa кyлЬTypнi зв'язки мirк Укpaiнoю тa ltpимol\4 сTaли rpyнтoМ,
нa пiдстaвi якoгo гoЛoви мiсцевиx Paд Ciмфеpoпoля i CeвaстoпoлЯ пo-
cTaв.ИJIтt питaнI{я IIpo пpи€дIraння Кpимy дo Укpaiни.

Згiднo 3 yкaзoМ Пpeзидii Bepxoвнoi Paди CPCP вiд 19 лrотoгo 1954 p.
<Пpo пеpедaння Кpимськoi oблaстi зi склaдy PPфCP дo сIслaдy УPCP>
тa aнaлoгiчнoю гIoстaнoBoIо' яI(y пpиЙняlтa Bеpxoвнa Paдa УPCP 26 квiт-
ня 1954 p., Кpим офiцiйнo стaе сI(ЛaдoBoЮ чaстинoro Укpaiни.

Пiсля Bxoд}ltеIlIIя Кpиму дo сIслaty Укpaiни lтpoцес пеpeсeЛeння нa

I Boлъвaч П., Itacъяненкo М. / / .{eнь. _ 2004, - 4 тa 1 9 лютoгo; Itулънuцъ-
кшй C' / / ,{зepкaлo ти}lfi{я. - 2004. - 14 лютoгo.
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пiвoстpiв тpиBaв' y ToМy числi i з o6лaсTей Poсii. Taкa пoлiтикa пpизBe-
Лa дo дaЛьIIIих змiн y склaдi НaсeленIlя пiвoстpoвa.

.Цо 1959 p., тобтo зa 20 poкiв (з 1939 p.), зaгaльнa кiлькiсть IIaселеIIня
Itpиму зpoслa дo I2О2 тис.' сepeд якиx poсiянИ cTaНoBу|JI:t^ B5B,3 тис. oсiб
(,?|,57o), yкpaiнцi - 267,7 тис. oсiб (22,3Yo).3а цeй пеpioд питoмa Baгa
poсiян зpoслa нa 2I,9|o, yкpaiнцiв - нa B,6vo. У зв'язкy з дeпopтaцiями
1941 тa 1944 pp. зIIикaIoтЬ з пiвoстpoвa нiмцi, кpимськi TaTapи' вipмeни,
бoлгapи тa гpеItи'

3a цi poки дpyгoю зa кiлькiстю гpyпolo сepeд нaсeЛеIlllя зaLIlсTЬ тa-
тap сTaли yкpaiнцi, нa тpeтr мiсцe пepемicтилиcя евpеi' xoчa ix taгaль-
Ha кiЛЬкiсть скopoтиЛaся нa 29,1 тис. oсiб, a пиToшIa Baгa зМенIIrIlJIacfl З
5,8To Дo 2,2Yo.

Пpoцeс змiн нaцioнaльIloгo склaдy HaселеHHЯ Кpимy тpиBaв i в нa-
стyпний пepioд.

У 19B9 p. (тoбтo чеpез 30 poкiв) зaгaЛьнa кiлькiсть кpиl\dчaн сTaIIoBи-
лa 2430,5 тис. oсiб, y тoMy .rислi poсiян - 1629,5 тИс. oсiб' yкpaiнцiв -

626 туl'с. oсiб' 6iлopyсiв - 50 тис. oсiб. ПpoдoB}fiyвaлoся скopoчellнЯ
кiлькoстi eвpeiв - дo 1B тис. oсiб. 1959 p. IIoчиIIa€TЬся пoBepнeнIrя дeпop-
тoBaниx нapoдiв. У 1989 p. кpимськиx тaтap стaлo 38,1 тиc. (|,9|o),

нiмцiв -2'iтиc.(O,\Yо),вipмeн -2,4тис.(0,Ivo), бoлгap - 1,B тис. (0'I%)

i гpекiв - 2,5 ттлc. (0,I7o). Bнaслiдoк тaкиx зpyIIIеIrь пpoвiднorо гpyllo}o
сеpeд нaселeнrrЯ тTpoдoв)fiyвaJlи зaлиIIIaTисЯ poсiяни - 67 ,I|o, aлe ix пи-
тoilIa Baгa сеpед lraсeлення ltpимy скopoтиЛaсянa 4,4|o, дpyloЮ гpyпolo
бyли укpaiнцi, ix нaсткa зpoслa to 25,BYo (нa 3'5%). З вiднoвлення}r нeзa-
леtкнoстi в Укpaiпi тенtенцii дo змiн y нaцioнaльIroМy сIшaдi якi спoс-
теpiгaлися в пoпеpедIrьoMy тpидцятиpivvi, нaбyвaroть бiльIп iнтенсив-
Hoгo xapaктеPy. Цe стoсyеться нaсaмпеpeд IloвepненнЯ ltpимсьI(иx тaTap
з Узбекистaнy тa iнruиx зеIvIeль' Iсyди BoIrи бyли пpимусoвo пepeселeнi
в I944p. У 2001p. ix тyт стaлo 243,6тис., тoбто 6iльure, нirк зa чaсiв
ixньoгo BисeленItя.

Якщo в 1989 p. ixня чaсткa сepед мiсцевoгo llaсeлeння стaIIoвиIIa Jwt-
ule I'9|o, тo вoнa пiдвищилaсь to I2vo, xoчa i Hе дoсЯглa дoBorнIloгo piвня.

Aлe слiд пiдкpeслити' щo' як i дo вiйни, кpимськi Taтapи нe сTaнoBили
бiльlцiсть мiсцевoгo IIaсеЛeння. PaнiIп тyт бyв кoэкний rт'ятиfц TaтapиII'
a в 2001 p. - лиIIIe кorкний вoсьмий.

Пpoцес змiн y rraцioнaльнoмy склaдi нaсeлеHHя Кpимy не зyпиIlЯB-
ся i нaдaлi. B 2001 p. нa пiвoстpoвi вrкe oceлИЛИcя вipмени - 88 тис.
(0,47o), бoлгapи - 1,9 тис. (0,|Yo) (ixня кiлькiстЬ нe змiнилaся), гpeки -
2'8 тиc' (0,t7a), нiмцi - 2,5 тиc. (\'IYо). Taким чиltoшI' 3a poltи нeзaЛeхс-
нoстi з yсix нapoдiB, яIсi дo дeпopтaцii ?кIIJIуI B Кpимy, нaЙтлвидтлими
тelvrпaми IIoBepTaлися кpимськi Taтapи' ix кiлькiсть iстoтнo пepеBищиЛa

дoвorнЕy. Aле не менrпi пpaвa нa пoвеplIeння МaЮTЬ i вipмeни, бoлгapи,
гpeки тa нiмцi.
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$ 5. Нaсeлeння ltисвa

У пpoцесi iстopиuнoгo poзвиткy кoэкний eтнoс свiтy ПoстyпoBo ствo-
pтое свiй екoнoмiчний' бaзиc, o,цнoчaснo з ним фopмyютьсЯ нaцioнaльнa
ItyлЬтypa' дyxoвнiсть, звинai, oбpяди, трaдицii, мoвa Toщo.

Barrtливy poль y цЬoмy вiдiгparoть мiстa, якi стaють цeнтpaми
нaцioнaльнoi кyльтypи. Згoдoм ееpед rrиx вИЯвляIoтЬся тarсi, щo 3 тиx чи
iнrrrиx сyспiльнo-пoлiтичниx oбстaвин стaloть пpoвiдними цeнтpaп4и ду-
xoвнoстi, сyспiльнo-пoЛiтиuнoгo, екoнoмiчrroгo тa aдмiнiстpaTИвItoгo }I(ит-
тя, нaбyвaють звaнIIя стoлицЬ свoгo нapoty.

Ix pоль, мiсцe в шситтi Hapo.цy lvlo}rсyть змiнювaтися. Якщo нapoд пе-
pебyвae пiд пaнyвaнIIяM IIe свoеi нaцiонaльнoi дерrtсaBи' тo BoHи втpaчa-
ють свoi aдмiнiстpaтивнi, пoлiтиuнi фyнкцii, деякi з ниx нaвiть зниI(aють.

З чaсiв утBopеrrlrя Itиiвськoi Pyсi i дoтeпep Киiв - пpoвiдний центр
yкpaiнськoi кyльтypи' дyxoвнoстi, пoлiтичнoгo )I(иття нaIIIoгo lrapoдy.

Пеpeбyвaro'rи пiд пaнyBaн}Iяt\[ iнIлих нapoдiв, Itиiв втpaнaв свiй
aдмiнiстpщивниilr вплиB нa yкpaiнськi зeмлi. I]e сyттeвo впЛивaЛo нa чи-
сeльнiсть i нaцioнaльний склaд мiстa.

Пaнiвнi кpaiни, пpaгнyчи Tpи1vlaти в пoкopi yкpaiнський етнoс' }IaМa-
гaлися йoгo дeнaцioнaлiзyвaти, зaстoсoByloни piзнi зaсoби (пpo щo B}Itе гo-
воpилoся). I]e стoсyвaлoся i нaселення стoлицi yкpaiнськoгo нapoдy.

З чaсiв Itиiвськoi Pyсi i щe paнiше нa нarui poдrо.ri i бaгaтi нa пpиpoднi
кoпaлиIIи зeмлi пpиxoдили кiммеpiйцi, скiфи, сapMaти' пененiги, пoловцi,
плеN{eнa Beликoгo Князiвствa Литoвськoгo, Пoльщi, Aвстpiйськoi, Poсiй-
ськoi iмпepiй тa iн. Boни зaселяли нaшi землi пpедсTaBникaМИ сBoгo llapo.
,цy' oсoблиBo це сToсyBaлoсJI стoлицi. Знaннy poль y зaселeннi стoлицi
вiдiгpaвaли i мirкнapoднi зв'язки нaIIIиx ЗеI\IеЛь з нapoдaми Cxoдy, Зaxoду,
Пiвнovi, Itaвкaзy i нaвiть Cеpедньoi Aзii. Toмy ще з стapo,цaвнix чaсiв нarцi
землi бyли бaгaтoнaцioнaЛьIlиIvIи. I{е стoсyстьс"Е l{aсaмпеpeд стoлицi.

oскiльки бiльrш-менrп ToчIIиx.цaниx зa IХ-XIХ стoлiття щo,цo }Iaсe-
ЛeIIЕЯ Itиrвa I{еMaс' To Ba}rскo poзгЛядaти змiни цьoгo пеpioдy.

Пpaктиuнo IIеMo}ttливo пpoсте}Iсити тeнденцii, BиIЯBуITИ ЯкiсЬ зaкo-
нoмipнoстi в змiнaх кiлькoстi тa нaцioнaльIloгo скЛa,цy Itисвa гIpoTягoM
пepiltoгo двaдцятилiття ХХ ст. Ha IIиx BПлиBaли тaкi тимчaсoвi фaктopи
в хситтi нaсeлеI{I{Я' як Пеpшa свiтовa вiйнa' змiнa влaди в Itиевi IIpoтЯгoM
1917-1920 pp. oтже, зa цей кopoткий пpoмirкoк в iстopii мiстa Itисвoм кe-
pУв,aJIIl: Poсiйськa iмпepiя, Tимчaсoвий ypяд, I-{ентpaлЬI{a Paдa, Пaвлo
CкopoпaдськиЙ, [иpeктopiя, чoтиpи paзи' 3 дoпoМoгolo Poсiйськоi
сoцiaлiсти.lнoi федepaцii, до влaди лpvIхotИJIИ бiльrпoвики (тaбл. 17).

3гiднo з перIIIиNI Bсеpoсiйськиlvl пеpеписoм 1B97 p. y мiстi нa тoй чaс
гIpo}fiивaлo 247 ,4тиc, меruкaнцiв, з кoтpиx poсiян бyлo пpи6лизнo 138,3 тис.
(56%), yкрaiнцiв - 54,5 тиc. (22fa), евpeiв - 31,B тиc. (|2,B|о). oтэкe, Itиiв зa
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нaцioнaльнolo oзIlaкoю не бyв стoЛицеIo yкpaiнськoгo llapo,цy. Tе сaмe
1\4oх(нa стBepд}IсyBaти i пpo мiстo oдесy. Boнa нa тoй чaс зa чисельнiстrо нa
yкpaiнськиx зеMЛЯХ бyлa нaйбiльIлoю i зaймaлa четBеpте мiсце сеpед мiст
Poсiйськoi iмпеpii пiсля Петеpбypгa, Moскви тa Baprпaви...

Taкoэк, як i в ltиевi, сеpед I{aсеЛеIlHя oдеси yкpaiнцi бyли нe
нaйбiльtцим зaгol{oм. Tyт poсiян 6улo 5З|a, свpеiв 32|o, a yкpaiнцiв лиlлe
6/о. У тpетьo},{y зa кiлькiстю HaсеЛен}Iя м. Хapкoвi poсiян тaкorк бyлo
бiльrце (5BYо), a yкpaiнцiв - 25vo.

Киiв i зa чисельнiстю нaсеЛеtlня не бyв тoдi нaйбiльrпим мiстoм нa
тиx yкpaiнсЬItИx 3е1vlЛяx, якi вxoдили дo Poсiйcькoi iмпepii' Ha тoй чaс
в oдесi МelДкaЛo 405 тиc, oсiб. Бiльrш Toгo' B 1914 p. в Киевi бyлo нaселен-
ня 626,3 Tт,пc,, a o,цеситiв y 1915 p. - 655,9 тис.

I{i пiдpaxyнки Ilе Мo}ltнa BBa)I(aти тoчIlиMи з piзниx пpичиIr. Aлe нa
склaд нaсeЛеIlня сyTTсBo BпЛиIlyЛи мaйэке 250 poкiв pyсифiкaтopськoi
пoлiтики щoдо yкpaiнсЬItoгo нapoдy' Якy пpoBo'цуtllи Pociйlcькa iмпеpiя i
зaгapбники пoпеpеднix нaсiв.

ХХ ст. виявилoся дyrке бурxЛиBип4,цrlя yкpaiнськoгo етнoсy. Haвiть пpo-
TягoI\iI oкpеMиx ltopoтIt],l;( пеpioдiв спoстеpiлaroться iстoтнi зрyllIеHtIя y склaдi
нaсeЛеHIIЯ стoлицi. Ha ньoгo сyTтсBo Bплинyлtи Пеplпa свiтoвa вiйнa, нaстyпнi
пoдii, pевoлюцй в Poсii, визвo.тьнi зпtaгaнIlfl yкpaiнськoгo нapoдy тa iн.

Toмy aвтop пpoпol{yс poзгЛЯIryти змiни y склaдi Киевa 3a тaкl
пpoмirкки: 1917-1923 pp., 1923-i926 pp., 1926-1939 pp., 1939-1959 pp.'
1959 * 19?9 pp., 1979-1989 pp. i зa чaси Hезaлеrкнoстi дo 2001 p.

Зa пеpioд з кiнця ХIХ ст. дo 1917 p. зaгaЛьнa чисельнiсть стoлицi
зpoсЛa бiльru нirrt нa 200 тис' oсiб. Кiлькiсть yкрaiнцiB Te}к зpoслa. Aле
oскiльки зaгaЛьI{a кiлькiсть iпrпиx нapoдiв збiльIлyвaлaсЯ IIIвидIIIe' тo гIи-
тoшIa вaгa yкpaiнцiв y стoлицi 3Hи3Илaся мaйэке нa 6vo. Бiльrц Toгo' ЯкЩo
зa чисельrriстю yкpaiнцi нaпpикiнцi ХIХ ст. 6ули дpуrими пiсля poсiян,
тo зa цей пеpioд вoни пeремic.|vIJIvIcя' нa тpетr мiсцe.

Haстyпнi Tpи poltи бyли нaсoм бypxливиx зMaгaHь yкpaiнськoгo нa-
poдy зa вiднoвлення свoеi деpакaви. Boни зaкiнчилися llopaзкolo' BстaI{oв-
лrIIIlяIvI BJIaДvI бiльцroвикiв 3дolTonloгoю вiйськoвoi cилиPociЙськoi Фeде-
paцii в 1920 p. Ha чaс BсTaIIoвЛеIIня бiльIшoвицькoi влaди нaселення мiстa
зMeIIIIIилoсЯ нa 100 тис. i стaнoвилo 366 тис. oсiб, a питol\{a вaгa yкpaiнцiв
ще зntенIIIилaсЬ дo I4,З|a, рoсiян стaлo 171,7 тис. oсi6 - 47Yo. ЛиIпе
кiлькiсть свpеiв, нaBпaки' збiльIпилaся дo 117 тис. oсiб, щo спpиялo зpoс-
тaнню ixцьoi чaсTItи дo32Yo' oтжсe, в нaцioнaльнoмy склaДi столицiнiчoro
пpиI-IципoBo не змiнилoся. Укpaiпцiв сepед нaсeJIеHIIя сTaлo MеIlЦIe I{a
2,||a, Якщo в 1917p. кorкний тllocттqЙ. п,IeшIкaнець мiстa бyв yкpaiнцeм,
тo в 1920 p. ЛиIIIе кorкний cьoмий.. Укpaiнцi пpoдoв}IсyBaли зa кiлькiстю зa-
JIуIIJJa.rIlc я тpетiм нaцi oнaльниM зaгolloМ стoлицi.

Bнaслiдoк ПepIлoi свiтoвoi вiйтти нarшi зeмлi бyли пoдiленi мirк voтиp-
мa евpoпей с'ьI<ИNIуI кpaiнaми : Paдянським Cоtoзoм, Пoльщero, Pyмyнiсio
тa Чexo-CлoвaччиIloЮ.
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fкщo дo Пеprпoi свiтoвoi вiйни пepевarкпa бiльrrriсть yкpaiнсьItиx
зelvleЛь бyлa в складi Poсiйськoi iмпepii, тo пiсля ii зaкiнченrrflBo|1у1o{7И-
Ilилися в склaдi сPсP.

Пpoтягoм нaсTyIIIIoгo тpиpiння пpoдoB'rсyBaлoсЯ пoглинaнHЯ
Poсiйськoю Фeдеpaцiсlо Укpaiнськoi сoцiaлiстиннoi peспyблiки. Boнo
зaкiнчилoся IIpoгoлoIIIеtIIrяM yтвopeння CPCP 30 гpyдня I922p., куди
yвiйlплa i Укpaiнa.

Ha пepioд 1921-1923 pp. пpипaдaе пeprпий гoлoд' якиЙ oхoпив yк-
paiнськi землi y ХX ст.3a тoй чaс зaгинyли сoтнi тисяч меIдкaнцiв Ук.
paiни. Фaxiвцi BBa}кaють' щo oсIIoBниIvlи гtpичиЕaп4и гoЛoдy бyли стpa-
ЦIeннa пoсyxa' a Taкo'tс бiльшroвицькa Bлaдa.

Ha цей пepioд llpипaдae i вiднoвлeння ,Iсиття B ylvloBax миpy. oс-
TaIIнr спpиЯлo зpoстaHIIЮ чисeльItoстi нaсeлeння Укpaiни i ltиевa.

У 1923p. кiлькiсть IIaсeлеI{llя Itиeвa xoчa i зpoслa дo 39B тис. oсiб,
aле нe дoсяглa piвня 1917 p. У стoлицi yкpaiнцiв стaлo 101,2 тис. oсiб, aбo
25,67o. Упеpшe з 1B9?p. зpoстa€ нe ЛиIIIе кiлькiсть yкpaiнцiв y стoлицi,
a ixня гIитoIvIa Baга сеpед нaсеЛеI{I{Я. Cepед мerшкaнцiв мiстa пpoдoвrкy-
вaлa зIvIeнцIyBaтисЬ не ЛиIIIe кiлькiсть, a i питoмa вaгa pосiян -дo
144'2тиc, (36,27o), кiлькiсть свpеiв дещo зpoсЛa -дo !26,2 тиc. (3|'1Yo).
Aлe i нa цeй нaс yкpaiнцi стaIIoBиЛи y стoлицi лицIe ЧвepTь ii нaсeленrrя
i пpoдoвrrсyBalII4 зaЛИтllaтисЯ лиrшe тpетiм етнiчним зaгolloМ стoлицi.
3a нaстyпнe тpиpisня спoстepiгaeться xoчa дoсиTЬ пoвiльнe, aле чiтке
зpoстaнI{я.Iсiлькoстi нaселеttllя тa питoмoi вaги yкpaiнцiв сepед вaсеЛeII-
Ilя стoлицr.

3a дaними пepшIoгo Bсeсoюзнoгo пеpеписy HaсeЛeння 1926p. B сTo-
лицi меrцкaлo 512 тис. oсiб. Aлe сepед Hих xoчa i зpoслa зaгaЛЬнa
кiлькiсть yкpaiнцiв, ix питoмa Baгa дещo 3МеIIIIIилaся. Boни 3aIIтI'JJaJIИ-
сJI тpeTil\4 rraцioнaлЬниM зaгollolvl y стoЛицi, тaкa жс тенденцiя спос-
тepiгaеться i y кiлькoстi тa нaстцi евpеiв. Boднoтaс зpoстaс }Iе лиIIIе
кiлькiсть, a i питoмa вaгa poсiян.

Haстyпний пepioд oxoпЛю€ тpиIIaдцятЬ poкiв - 1926-1939 PP., чa-
cуr Й|т/ITTЯ в yмoBax Mиpy. Ha нaсeлeння нarцoi кpaiни в.гIJ:rтIв,aJI|4
стaлiнщинa, пoлiтикa нaцioнaльнoгo вiдpод}IсeнЕЯ' йoгo poзстpiл,
iндyстpiaлiзaцiя, кoлективiзaцiя, гeнoцl'tд 1932-1933 pp.' a тaкo)tt
стpaцIний Tеpop 1937-193B pp.

Cyттeвy pOль y нaцioнaльнiй пoлiтицi вiдiгpaлo й те, щo tо стoлицi
y зЕaчHиx poзмipax IIадсилaюTЬ кеpiвнi кaдpи з PPФCP, a тaкoхс щo
пpoтЯгoM 20-x-30-x poкiв i в нaстyпнi тпiстнaдцять poкiв в peспублiцi
пepшoю пoстaттIo' пpaктичIlиI\4 кеpiвникoм peспyблiки бyв пеpший сeк-
peTap цIt ItП (б) Укpaiни' пpичoМy ?I(oдеII iз ниx не бyв yкpaiнцем 3a пo-
xoд?IсеttHя]vl.

Пopiвнюtони змiни y склaдi }IaсeлеHIlя зa цей чaс' слiд вiдзнaнити

IIpoдoB,кeнIrя зpoсЬaння aбсoлютнoi кiлькостi нaселеtlIIя ltиевa.

B 1939p. тyт MеIIIкaЛo 846,7 тиc. oсiб, тoбтo ix стaлo 6iльIпe y двa 3
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лиIllкol\{ paзи. Iстoтнi змiни вiд6yлися в нaцioнaльHoмy склa.цi меrп-
кaнцiв мiстa. Укpaiнцiв стaлo 450,6 тиc., вoни BпeрIIIе 3a чaси paдянськoi
BJтatуI стaли aбсoлтoтнoro бiльIrriстto нaсeлe}Iltя стoлицi - 53,27o. Xoчa
Bсьoгo нa 4,7 тиc. oсiб скopoтилaся кiлькiсть poсiян, ix питoмa Baгa сеpeд
IlaсeлеIlllя зI\4eIIIIIилaся бiльtце нiэк y двiнi, з 36,3|o Дo I6,5Yo. Hезвaяtaro-
чи IIa зpoстaння кiлькостi свpеiв дo 224,2 тис. oсiб, ix питoмa Baгa скopo-
тилaсЯ Дo 26,5Tо, тoбтo зpoстaнHя чaстки yкpaiнцiв y стoлицi вiдбyлoся
внacлiдoк пatiння чaстItи як poсiян' тaк i свpeiв.

Iстoтнi зpyIIIеIrня .як y Чисельнoстi, тaк i в нaцioнaльнoмy склaдi
стoлицi вiдбyлися пpoтягotvl нaсTyIIIIиx tвaдцяти poкiв. Ha пиx BпJrинy-
ли людськi BTpaTи peспyблiки 3a чaс.{pyгoi свiтoвoi вiilтти, гoлoд 1946-
1947 pp., пoлiтикa paдянськoi BIIaд.уI щодo Укpaiни, нiним не випpaвдaнi
IIеpеселeння yкpaiнцiв I{а oсBoeннЯ цiлинниx i пеpeлoгoвиx 3емель' oс-
BoеIlня нaфтo- i гaзopoдoвищ Ira теpитopii Poсii, зaлyчеHня yкpaiнцiв дo
дepхснaбopy нa нyrкi землi, нeoбrpyнтoBa}ra дellopтaцiя дo Cибipy кo-
лиruнix членiв oУH, ixнix po.циH' a тaкoжс iм спiвнyвaloчиx. I цe вiдбyвa-
ЛoсЯ y тi vaси, кoли yкpaiнськi зeмлi вiднoсили дo нaйбiльrш lloстpa)rсдa-
лиx вiд.{pyгoi свiтoвoi вiЙни, a чисeльнiсть ix нaселeння нaвiть y 1959 p.
нe дoсяглa IIеpедBoеIII{oгo piвrrя. Укpaiнa в пiслявoеннi чaси сaмa вiднy-
Baлa гoстpиЙ пoпит нa тpyдoвi peсypси. У нaс знaчнo зpoслa диспpo-
поpцiя сIсЛaдy IlaселеI{Hя зa стaTTIo. Якщo в 1939 p. rкiнoк 6улo 52,2|o,
тo в 1959p. мaйэке 56%. Цe IIегaTиBHo пoзнaчилoся нa lrapoд}кyвaнoстi,
пpиpoдIloмy зpостaннi тpyдoвиx peсypсiв тoщo.

Певнy poЛь y чисеЛЬHoстi нaселення вiдiгpaлo ще й Te, щo to
Укpaiни пpиrдI{aлoся нaселеItll.fl Cxiднoi Гaличини y 1939p., Пiвнi.rнoi
Бyкoвини y 1940 p., 3aкapпaття y 1945 p., пpиблизнo пoIIaд 9 млн. oсiб.

Haвiть гIри вeличeЗIlиx лIoдсьItиx Bтpaтax' яIсиx зaзIlaлa нaцIa
кpaiнa (B,5 млн. нaселення), вiднoвлeння кiлькoстi нaсeJIеIIIIя в стoлицi
вiдбyлoся тJJBуIДIJIиINIтI теl\llпaми' нirк y цiлoмy в Укpaiнi' У Киевi IIa ITo-
чaткy 1959 p. MеIIIкaЛo 1104,3 тис. oсiб, aбо нa 25B,1 тис., пa30,5|o бiльrпe,
нirк в 1939 p.

Зa пеpioд iз 1939 p. пo 1959 p. iстoтнo змiнився i нaцioнaльниil cклaд
нaсeлеIlня. Кiлькiсть yкpaiнцiв y Киевi зpoслa мaйэкe дo 663,9 тис. oсiб,
пpoдoв}t{yBaлa збiльruyвaTися i ixня пиToMa Baгa' сягIlyвтли 60,I/o,
кiлькiсть poсiян зa цi роки збiльrшилaсь дo 254,3 тис. oсiб, нa I!4,7 тиc.
осiб пpи зpocтaннi питoмoi Baги дo 23,||o.

Гeнoцид, зaстoсoBaний нiмецькo-фaIпистськими зaгapбникalvlи дo
свpeiв пiд нaс.{pyгoi свiтoвoi вiйни (Бaбин Яp), тa iпцri чI4|1|1ИIlл| пpизвe-
ли дo тoгo' щo в Кисвi евpeiв y 1959 p. стaлo l53,5 тис. oсiб, aбo за цi двaд.
цять poкiв ix стaлo MeI{цIe нa 70,B тис. oсiб, a пиToMa Baгa знизиЛaсь дo
|i|'9|o, aбo мaйrrсe вдвiчi.

Пpoтягoм нaстyпниx TpидцяTи poкiв нaселeння Укpaiни rкилo
в yмoBax миpy. 3poстaЛa зaгaлЬнa чисельнiсTЬ нaсeлeння ii oблaстей i
м. Itисвa. flк i в пoпepeднiй пеpioд' теMпи зpoстaнHя кiлькoстi киян Пepе-
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Bищyвaли TеMпИ збiльIшення IiaсеЛеIlIIя кpaiни. Зa цeй чaс IIaселеIIIIя

стoлицi стaIIoBИЛo вжe 2572,2 тис. oсiб, aбo виpoслo нa 1467,9 тис. oсiб,
y 2,3 paзa, a крaiни - wa 23,5|o.

Iстoтнi змiни вiдбyлися i в нaцioнaJlьHoMy склaдi Кисвa. Tyт
кiлькiсть yкрaiнцiв зpoсЛa дo 1863,7 тис. oсiб (y 2,B paзa)' a пИтo}Ia Ba-
гa -,цo 72,5va. Пpи зpостaннi кiлькoстi poсiян дo 536,7 тис. oсiб ix питo-
I!,Ia Baгa зMeIIIIIилaся дo 20'9Ta' Пpoдoвакyвaлося пaдiння чисельtloстi i
питoмoi вaги евpeiв сеpед IIaсеЛeння ltиевa вi.цповiДно дo 100,6 тис.
oct6 - З,9vо.

oтхсе, пpoт.flгol\{ пepeбyвaння Укpaiни в склaдi Paдянськoгo Coюзy
кiлькiсть меrпкaнцiв стoлицi бeзпеpepвнo зpoстaлa (зa виняткoм poкiв
.{pyгoi свiтoвoi вLftпи). ЗбiльlшyвaлисЬ чИсеЛьIIiсть i питомa Baгa yкpa-
iнцiв. Якщo в 1923 p. в стoлицi ix бyлo BсЬoгo 25,6%, тo в 19B9 p. - 72,5|o.
B 1923 p. y стoлицi ЛиIIIе ltorttllий veтвеpтий бyв yкpaiIIцеM' a в 1989 p. ix
бyлo мaйже тpи.rвеpтi. 3a цим пoкaз}Iикoм стoлицЯ мaйr*сe зpiBнялaся 3
IIaсеЛeнIIЯM кpaiни, де в 1926 p. yкpaiнцiв булo 80|a, a в 19B9 p. - 72,7Ya,

Пpoцес змiн y склa.цi Нaселе}II{я стoлицi пpo/цoв}кИBся i в poки незa-
лeэкнoстi.

oскiльки Киiв бyв невiд'емноto сIслaдoвolo чaсткoЮ ,цеp}IсaBи' тo нa
I1Ьoгo сyттеBo впЛиI{yли тeнденцii, якi вiдбyвaJwIcяB цiлoмy в кpaiнi.

Biдпoвiдь нa цeдaЮTь рeЗyлЬTaTи Bсеyкpaiнськoгo llеpеПисy IIaсе-
ЛеIIня' гIpoBеtеIIoгo в гpуднi 2001 p.

Зa цeй пpoмirкoк нa ниx BIIJIт,IъIУJIII вarкливi пoдii. Укpaiнa стaЛa не-
3aле}1с}loЮ .цеpЖaвoю, i це спpиялo aктивiзaцii poзвиткy нaцioнaльнoi
ItyЛьтypи' свiдoмoстi' пoчyTт.fl гopдoстi зa свiй нapoд' деpжaву тa iн.

Ha жсaль, Iteвизнaчe}Iня чiткoi екoнoмiчнoi пpoгpaMи пo,цaЛьIlloгo
poзBиткy пpизBелo .цo тoгo' щo мaтеpiaЛЬIlе стaнoBище пеpеBarкнoi
бiльшroстi Еaсeленl{я нaшoi Бaтькiвщини сyттевo пoгiptпилoся.

Caмe вepeз цe з 1993 p. y нaс poзгIoчaлoсЯ зaгaЛьIlе скopoнення кiль-
кoстi нaселення. fкщo IIa пoчaткy 1993p' в Укpaiнi МeIIIкaЛo 52,2 млн.
oсiб, тo зa taНvINIт,l пepeписy y 2001р. iх стaлo лиrпe 48,5 млн. I{e сyTтеBo
Bплинyлo i нa змiни в склa.цi нaселе}I}Iя кpaiни.

Кiлькiсть yкpaiнцiв зa пеpioд з 1989p. пo 2001p.зpoслa з 37,4 млн.
oсiб дo 37,5 млн. oсiб, a iхня питoмa вaгa сepед нaсeлeння вiдпoвiднo
збiльrпилaсь з 72,7Yо to 77 ,7Yo,

Ha фoнi зaгaльнoгo скopoчеIlllя чиселЬ}loсTi нaсeлeння Укpaiни зpo-
стaннЯ кiлькoстi укpaiнцiв вiдбyлoся не внaслiдoк ix фaктичIloгo
збiльtленця, a скopiruе зa Bсе y нaс ПpoхoдИть пpoцес деpyсифiкaцii yк-
paiнствa, кoли чaстинa 3 IIиx пoвеplryлa сoбi спpaвrкIIЮ I{aле}fiIIiсть .цo
сBoгo етlloсy, У TIИх пpoltиI{yлoсЯ пoчyтт.fl нaцioнaльнoi гiднoстi, гopдiсть
зa сBoю дyxoвнiсть.

,{oсить сyттевi змiни вiдбулися в чиселЬiloсTi тa питoмiй вaзi poсiян
тa евpeiв. Кiлькiсть poсiян y рeспyблiцi зменrпилaсь з 11,3 млн. oсiб дo
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B,3 млн. oсiб, a ix питoмa вaгa вiдпoвi днo з 22,2|o to I7 ,3Ta.3a цi двaнaд-
цять poкiв нiякoго вiдтoкy poсiян з Укрaiни не спостеpiгaЛoсJl.

oсoбливo сItopoтилися кiлькiсть i питoмa вara евpеiв. I.{я тeндeнцiя
чiткo виявиЛaся в пoвoеннi poки. B чaси paдяIiськоi влaди .цo пoчaTкy
,{pyгoi свiтoвоi вiйни в Укpaiнi ix пporкивaлo 6лизькo 1,5 млн. осiб.
Bнaслiдoк генoциty щoдo евpейсьItoгo нaселеIlня пiд нaс oкyпaцii Ук-
paiни фarпистaмИ ix кiлькiсть скopoтИлaся' 3a .цaниш{и пеpеписy 1959 p.,
дo B40 тис. oсiб. З yтвopенн.flМ ,цеp}кaви Iзpaiль у 1'947 p. poзпouaвся ix
пеpeiзд ,цo нei в цiлoмy з Paдянськoгo Coroзy, тaкoжс i з Укpaiни. Toмy
чеpе3 Tpиtцять pокiв ix кiлькiсть в Укpaiнi скopoTилaся дo 490 тис. oсiб.

ТIей пpoцeс aкTиBIIo llрoдoB?fiyвaвся i B IIaстyпIIий пepioд. Ha-
пpикiнцi 2001p. кiлькiсть евpеiв сIсopoтиЛaся в Укpaiнi дo 1b3, 6 тис.
ociб (0,27o).

Tiснo пoв'язaнi з пpoцесaми' щo вiдбyвaЛИсЯ в Укpaiнi, змiни
y склaдi IIaсeлеI{Ея ii стoлицi. Aлe xoчa кiлькiсть нaселенIlя y кpaiнi
3MеllIIIиЛaсь' 3a двaдцять рoкiв кiлькiсть rкителiв стoлицi зpoсЛa 3
2602,8 тис. oсiб дo 261I,3 тис.

Зa двaнaдцять poкiв кiлькiсть pосiян стoлицi скopoтилaся з 5З6,7 тиc.
oсiб дo 337, 3 тиc. oсiб' a гIитoМa Baгa з 20,9|о дo IЗ,||o. Зa цeй перioд ще
бiльrл тnв;,rtI<ИNIИ TeМпaп,Iи зMенIIIyBaлaсь кiлькiсть eвpеiв - вiдпoвiднo з
103'6 тис. oсi6 дo |7 

'9 
тиc. oсiб, a ix питoмa вaгa стa}Ioви лa 3,9|o i 0,7|o,.

Зa цeй пepioд кiлькiсть yкpaiнцiв стoлицi зpoслa дo 21 10,B тис. oсiб,
a питoмa BaIa .цo B2,27o i стaлa бiльrпoЮ, нilк y цiлoмy пo кpaiнi. oтэ*сe,
пpoцес yкpaiнiзaцii стoлицi вiдбyвaвся бiльrш IJ1Bт,LДI<ИNIИI темпaми, нilк
y цiлoмy по Укpaiнi.

Taким чиI{oМ' пpoтЯгoМ ХХ ст. y склaдi нaсeлellнЯ стoлицi Ук-
paiнськoi .цеp}*сaBи вiдбyлися iстoтнi змiни. Йoгo чисeльнiсть збiльшryвa-
лaся 3 467,6 тиc. oсiб y 1917p. дo 2611,3 TуIc.У 2001p. oсoбливo iстoтнi
змiни вiдбyЛися B йoгo нaцioнaЛьтIoMy склaдi.

Ha пoнaткy ХХ ст., тoбтo зa чaсiв Poсiйськoi iмпepii. мaйэке 507о
нaсеЛеIIII.я Киевa вBa}кaли себе poсiянaми i лиrше oд"i 

-oс'u - 
yк-

paiнцями.
3a цим пoIсaзEиItoI4 мiстo нaвряд чи Mo}кнa бyлo ввaжaти сTOлицеIо

yкpaiнськиx зeMеЛЬ. I.{e свiдтeння бaгaтoсoтлiтньoi рyсифiкaтopськoi
пoлiтики щoдo yкpaiнцiв' якy пpoвoДиЛa Poсiйськa iмпеpiя.

Лиrце нaпpикiнцi тpИtцяTих poкiв ХX ст. бiльtп Як ПoЛoBи}la МеIII-
кaнцiв ltисвa B}Iсе Bвaхtaли себе yкpaiнцями, a нa пoчaткy ХXi ст. пolraД
Ч0тИpи п'ятИx йoгo меrцкaнцiв бyли yкрaiнцями. Biдтутнy poлЬ y цьOl\Iy
вiдiгpaвaлo те' щo Укpaiнa стaЛa незaЛe)кнolo ,цep}Iсaвolo.
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$ 6. Haсeлення CeвaстoIIoля

Cевaстoпoдь зa кiлькiстIo нaсeле}II{я бyв дpyгим мiстoм нa Кpимсько-
мy пiвoстpoвi. Йoгo iстopiя бyлa дyrке 

"*Ьд,,o', 
щo пoзHaчилoся IIa чи-

сельнoстi тa нaцioнaльIroпly склaдi йoгo нaсeлення.
Taк сaмо' як i ltиiв, вiн бyв бaгaтoнaцioнaЛьIlиM мiстoм. Tyт нa пoчaт-

кy ХХ cT'}I<vIJtvI poсiяни, yкpaiнцi, кpимськi тaTapи' бoлгapи, вipмeни, гpe-
ки тa iнIшi llapotи.

Зi встaнoв.тrer*rпvr paдяrrськoi влaдz Ceвaстoпoль i пpипеглi to IIьoгo теpи-
тopii посцтloвo пеpgгBoploвarпrся y вйсьrtовo-мopськy бaзy нa Чopнolтy мopi

У 20-тi - 30-тi poки цей прoцeс Пpoxoдив дoсить пoвiльнo, щo пotнa-
чилoся нa кiлькостi йoгo нaселення. Зa пеpioд з 1926 p. пo 1937 p. нaселеIl-
ня CeвaстoпoЛя зpoсЛo з 68 тис. oсiб дo BB,7 тиc. (нa З0,5|a), a Aвтoнoмнoi
Peспyблiки Кpим вiдпoвiднo з 698,4 тис. oсiб дo 996,8 тис. (нa 42,7%),.

У пaстyпнi poки CeвaстoпoЛь' як i вся eвpoпa, пеpе}ltив Дpyгy cвiтo-
вy вiйнy. Кpiм тoгo, в 1944p. нa HЬoгo пoдiялa депopтaцiя з Кpимськoгo
пiвoстpoвa пoнaд дBoxсoT Tисяч мiсцевoгo нaселeIIIIя. Ha кiлькiстЬ }Iaсe-
ЛеIlHЯ мiстa тaкorк BIIЛиtIyЛa (xoлoдIla вiйнa> мiэк CPCP i кaпiтaлiстич-
ним свiтом. ГIoчaтoк iй, як BвafitarTЬся' пoкЛaв пpем'сp-мiнiстp Aнглii
У. Чepнiлль, кoтpий' Bистyпaloчи y м. Фyлтoнi (CIIIA) в 1946 p.' зaKЛиIсaB
дo свiтовoгo Iloxoдy IIpoTИ <кoмyнiзмyu.

I{e пpизвелo ,цo тoгo' щo зaвеpIIIилoся фopмyвaнн.я Cевaстoпoля як
пpoвiдпoi вiйськoво-мoрськoi бaзи CPCP нa Чopномy мopi з вeЛикolo
кiлькiстro вiйськoвиx чaсTиII y мiстi.

Ha зpoстaння .шrсeльнoстi нaсеЛeнIIя мiстa впlштнyЛo тaкoхt yTBopенHя
спефaльниx сepeднix тa BиЦ{Iд( нaвчaльниx зarшaдЬ. Cлiд тaкorк Bpaх)rвaти
i тe, щo пeвнi кaтегоpii вiйськoвиx' flкi шpи виxoдi нa пeнсiтo мa.rшr пpaвo oби-
paти мiсцeм пoсеЛеIlI{я будъ-яwtil paйoн Paдя}lсЬItoгo Coтозy, oсеJlялисЬ
в Кpимy, Ceвaстoпoлi. Кpiм тoгo' зIIaчI{a чaсTиIIa вiйськoвrо<, яrсi зaвepшyвa-
ли слyхсбy в мiстi, 3aJI/n]7aJI'1cя' B IIЬoIvгy нa пoстiйнe пpo}кивaн}Iя. Цi тa iнrшi
чинники iстoTtto BгIлиBaли нa чисельнiсть тa етнiчний сIilra,ц нaселerшrя мiстa.

Toмy зa пеpioд з 1937p. пo 1959p.' i{езBa}I(aючи нa те щo в 1944p. з
Кpимськoi oблaстi булo дeпopтoвaнo близькo 300 тис. нaсеЛeH}Iя' зaгaлЬ-
нa кiлькiсть нaсeЛеIlня oблaстi i мiстa зpoслa вiдповiднo дo |202 тиc.
(нa21',6Чa) i 14B тис. (нa59,3|o).

Boенний гIсиxoз Ilpoдoв}кyвaBся в HaсTyпнi 30 poкiв, кoли Укpaiнa i
CеBaстoпoль пepебyвaли y склaдi сPсP.

У 1989 p. нaсeЛellня мiстa стaнoвилo 395,2 тис. ( зpoслo нa 167|o), a o6-
лaстi - 2035,2 тис. (нa 69'37o).

У пacтyпнi 12 poкiв y Itpимy i мiстi, як i в Укрaiнi, пoчaЛoся скopoчеIl-

ня зaгaЛЬIloi кiлькoстi нaсеЛеIIIIя. Пpинoмy цe змеIIIIIеIIня вiдбyвaлoся
y Cевaстопoлi rпвидrшими TeпIпaМи' нiEс в aвToнoмii. Taк, y 2001p. в мiстi
пpo)киBaЛo З77 ,2 rиc' (_4,6vо), a в oблaстi - 2024,I тvtc. (_0,6%).

Пeвний iнтеpес стaHoBить вiднorпення кiлькoстi нaселеIlня Cевaстo-
пoля дo всiеi лroднoстi Кpимськоi oблaстi. Йoro питомa BaIа Bи.яBлясTься
y пpямiй зaлerrсностi тeмпiв змilr меrцкaнцiв мiстa вit кiлькoстi экителiв
oбпaстi. У 1926p. rrиToмa Baгa IIaсeЛення CевaстoпoЛя сTaнoвилa Bсьoгo
9,|-Yo,У 1937 p. -  B,9Yo,1959 p. -  |2,3|o,1989 p. -  |9,4|o, a в 2001 p. -  |8,6|o.

3гa,цarтi B,{rце ITpI4t{иIrи вгIJIиBaли яIс rra кiлькiсть нaсeлeння' так i нa йoго
eтtr щшй скJIa.ц. Ha }rсaль, вiдсyтrti дaнi пpo eтнi.rrий склaд нaсeЛeння Ceвaс-
тoпстLfl в 20-тi i 30-тi poки' щo IIе дaе мorк:п,вoстi цpoсTе?t{Wrи змiни зa дo-
вoен.ri нaси. Toшry п{и 1\4o}ttеI\4o шшrre поpЬrповaти дaнi зa 1939 p. пpo етнi.rшй
скJIaд IIaселення Кpшиськoгo пiвoстpoBa з ДaНI/{gл зa 1959p. I{e пopiвняння
свiднтtть пpo Te' щo oбЛaсть пiсля вiт7дrи пеpеBa}кнo зaсeЛя.]Iaсь poсiянaМи, To-
Ivгy зpoслa IIитoIvIa Baгa poсiян. У 1959 p. poсiян бyлo 858,3 тиc.{7|,57o), yкpaiнф
6уllи дpуwtми 3a чисeльIliстlo - 267 ,7 тwc. (22,3Yo), eвpei - 26,4 тvlc. (2,27о),
бiлopyси - 21,7 тиc. (|,B%) тa iн' У Cевaстoпoлi poсi.шr вiднoснo бyлo бiльrше,
rrirк в oблaстi, - 113,7 ттлc'(I1vo),укpa.ilщЬ мeнrпe -25,2тиc.(|7|o),aкpиIvlсь-
III/D< Taтap нe булo нi в oблaстi, нi в мiстi (тaбл. 18).

Пopiвняпня етнiчнoгo склaдy Кpимськoi облaстi i Cевaстопoля
свiднить, що мiсто бyлo бiльтlт pyсифiкoвaне, нiltt oбдaсть'

Чеpeз 30 poкiв, тoбтo y 1989p., в Ceвaстoпoдi xочa i змепrдилacflflI/I-
ToI\4a Baга pосiян дo 74,4|о, poсiяни нaйбiльIп нисленнi, ix питoмa вaгa
нaвiть зpoслa пopiвнянo з oбЛaстIo. Укpairrцiв y мiстi cтalo 20,7|o (a в oб-
лaстi - 26,7vо), Bпepше зa пiслявoеtlътийlчac пoвepllyлися нa piднi зeмлi
кpимськi тaтapи - 1,9 тис. oci6 (0,97о) в oблaстi i пpиблизrro 300 oсiб у мiстi
(O,IYт). Oтlке, 3a чaси paдЯнсьItoi Bлaди як в oблaстi, тaк i oсoбливo B CeBa-
стoпoлi нaйбiльrпе бyло poсiян' a дpyгиMи бyли yкpaiнцi.

3a нaстyгпri 12 poкЬ, кoЛи нaшI llapoд,Itив B )nvloBax незaЛeхtнoстi, тeн-
деrщii, poзпoнaтi в пoпepeдrй пеpioд, нaб;rвaroть пoдaЛьilIoгЮ пoIIIиpеItI{Я.
Пpoдoвrкyе Пaдaти чaсTкa poсiян яrt в oблaстi, тaIс i B lvliстi, пpинorшy цей пpo-
цeс в oблaстi пpoхoдlrть шBИД|IJи1\|IИTII\шIaIVIи: у 2001 p. в oблaстi ix бyлo 5B,3|o,
a в мiстi _7I,6|o. ПpoдoвэкyвaЛa зpoстaти IIитoMa вагa yкpairщЬ y Cевaстo.
пoлi -дo 22,47o.Ha етнiчrrr.lr\ сIсJra,ц нaсeлеIIIIя як Itp,*y, тaк i облaстi вrшrи-
}lyJlo Taкo}lt пepетBopеIIII"я Кplшrськоi облaстi B aBToнolшIry pеспyблiкy.

.[eмoкpaтиннa пoлiтика llезaлe}кIloi Укpaiнськоi дep}кaви сTвopилa
спpиятливi )rMoви длfl пoBеpIIеI{нЯ нa землi Itpимy кpиMськиx тaтap.
Ha 5 гpyдня 2001p. ix тyт бyлo 243,3тиc'(24,3%), тoбтo бiдьlцe, нiэк бyлo дe-
пopToвaнo в 1944 p. У Cевaетoпoлi ix yrке бyлo нa тoй чaс 1858 oсiб (0,5|a).

Taким чиIIoM, poзглядaloчтл змiIlи в кiлькoстi i етнivнoмy склaдi нaсe-
ЛеHня мiст Киевa i Cевaстoпoдя' Мo)iснa зpoбити BисIIoBIIи' щo BoI1и пpoxo-
дили вiдпoвiДнo дo зaгaЛьниx зaкoнoмipнo cтett', вlтacrиBиx нaсeЛенню Ук-
рaiни. Кpiм тoгo, людностi кo}tt}Ioгo з мiст влaстивi i oсoбливoстi, зaлеrкнi
uiд геoгpaфi.rниx, клiмaTичHиx тa iнurиx умoв.
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' Bсeсoюзнaя пepeпись нaсeЛения 1 937 гoдa: Кpaткиe итoги. - M', |991. - c' 27 .
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Po3Д'IJI Vl
шtI[IItи y сIсЛA'цI IIAсЕЛЕHI{.fl

$ l. }Itiнки y свiтi, ItoлиIlIIIьoмy CPCP
тa йoгo сoк)3llих pеспyблiкaх

o,цнiсio з нaЙвatкливiIлиx xapaктepистиIс HaсеЛеIlI{Я r стaTeвo_вiкo-
Ba стpyктypa. Boнa зIIaчнoю мiporo вiдбивaе сTaI{ нaсеЛення, йoгo пpa-
цездaтнiсть, бeзпoсepедIrьo вплиBae нa зaгaЛьний пpиpiсT HaсeЛeIIIIя'
тpyдoвi peсypси тoщo.

Hаселeння 3a стaттЮ пoдiлясться нa тpи кaтегopii: voлoвiки, rкiнки
i гepмaфрoдити. oскiльки oстaннЯ грyпa I{еtIIaчнa зa кiлькiстю i y стa-
тистицi вiдсyтня, ii пpи aнaлiзi демoгpaфи не врaxoвyloтЬ.

Cклaд нaсeлel{ня 3а стaттю фopмyсться пiд впливoм демoгpaфi.r-
ниx, сoцiaльHo-еItolloмiчшиx тa пoлiтичниx фaктopiв. .[o дeмoгpaфiнниx
фaктopiв нaлeяtaтЬ: Irapot}IсyвaIriсть, спiввiдIloцIeнIIя мilк xлoпчикaми i
дiвнaткaми сеpeд l{oвolrapoд}rсениx i нaдaлi, piвень смepтнoстi чoлoвiкiв
i rкiнoк, мiгpaцiя тa iн.

Пiд сoцiaльнo-екoнoмiчними фaктopaми poзyмiroться poзмiщення
пpo.цyктИвI{vIх c'lII' стaн rкiнки в сyспiльствi, викopистaн}Iя rкiнoчoi
пpaцi нa вирoбництвi, вiftни, в Якиx сеpед зaгиблиx бiльIше нoлoвiкiв, тa
iншi фaктopи.

Biдoмо, щo бaзoве спiввiднorцення мirк кiлькiстro чoлoвiкiв i rкiнoк
вiднoснo стiйке i мaе мaлo вiдмiннoстей y piзниx кpaiнax i peгioнax.
У свiтi нa 100 IIaрoд}I(еIIиx дiвнaтoк пpИпaДaс 104-106 хлoпчикiв. Ha-
стyпнi пiсля нaрoд}ttеtlllя змiни цьoгo спiввiднorueння 3a вiкoвими гpy-
пa]\,Iи зaле}ltaть вiд piзниx piвнiв смеpтнoстi чoлoвiкiв i экiнoк.

У зв'язкy з тI4уI' щo в Укpaiнi сеpед пoмepЛиx' a тaкo}l{ зarи6лиx з
piзниx пpичиIr пеpеBa}кaють чoлoвiки' спoстеpiгaеться Iтoстyпoве
виpiвнювaння спiввiднoIIIеI{I{я мirк чoлoвiкaми i экiнкaми. a в стapirпиx
вiкoвиx гpyпax y}Iсе пеpеBa,IсaIoтЬ rкiнки.

ХapaктepнoюдЛя poзBиI{yTИx кpaiн r бiльrц Bисoкa смеpтнiсть vo-
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лoвiкiв пopiвнянo iз rкiнкaми. Toмy в циx кpaiнax чи1\4 стapiшa 3a сe-
peднiм вiкoм гpупa IIaсeлeI{нЯ' тИ1\4 MeншIa piзниця y спiввiднotпeннi мiэк
чoлoвiкaми тa ?кiнкatr,Iи' Яrсa нa.цaЛi перexoдИтЬ y пepевaгy rкiнoк IIaд чo-
лoвiкaми (пpиблизнo дo 18-20 poкiв спiввiдItoIIIенIlЯ мirк чoлoвiкaми i
rкiнкaми виpiвнюеться' a y бiльrп сTapIIIиx вiковиx гpyпax IlеpeBa,{сar
чaсTкa rrсiнок).

Бiльшr сIIpияTлиBoЮ вBa}кaeTЬс.я тalсa сTpylсTypa зa сTaтTIo' в якiй
кiлькiсть чoлoвiкiв IIepеBищyс кiлькiсть rкiнoк. Це мorrснa пoЯсIIити TиIVI'
щo пepeBaгa кiлькoстi чoлoвiкiв Haд кiЛькiстю rкiнoк не бyвaе ЗнaЧнolo 3
пoгЛflдy Iплrобнoстi, a 3нaчитЬ i нapoдrкyвaнoстi. Taкorк пo3итивнolo с
бiльtш Bисoкa чaсткa чoлoвiкiв y склaдi TpyдoBиx peсypсiв.

У тaбл. 19, 20, 21 poзглядaeTься склa.ц зa rтaTтЮ в oсIloвниx pегioнax
свiтy.

Taк, у 50-60-тi poки y свiтi питомa вaгa чoлoвiкiв стaнoвилa50/-
50,З|a' Ha кiнeць 60-x poкiв ix бyлo бiльшre, нilк экiнoк, нa 12 млн' oсiб.
Aлe в кoлиIIIIlьoMy CPCР rкiнок бyлo нa 19 млн. oсiб бiльtпе' B зaкop-
дoннiй eвpoпi - нa 15 млн. oсiб, в Aфpицi - чoлoвiкiв MенIIIe на 500 тис.,
Aмepицi - нa 4 млн. oсiб, B зal(opдolrнiй Aзii вrке чoлoвiкiв бyлo бiльrше
нa 50 млн.

Hiчoгo пpиIlципoвo не змiнилoся i в 7O-x-пеprшiй гIoЛoBиIIi B0-x poкiв.
Taк, y свiтi в 1970p. нa 1000 rкiнoк бyлo 1002 нoлoвiки, a в CPCP -

лиurе B55, зaкopдoннiй eвpoпi - 945, Aфpицi - 989, Aмepицi - 9B5, зa-
кop.Цoннiй Aзii - 1041. Maйrrсе нiчoгo пpиHципoBo нe змiнилoся i
в 1985 р.' xoчa цЯ диспpoпopцiя дeщo зMеIIIпилaся в CPCP - дo 891 uо-
ловiкa нa 1000 э*сiнoк.

3a Дaними ooH, y 1985p. y свiтi пеpeвaгa чoлoвiкiв нa.ц хсiнкaми
стaнoBилa 22 млн., aЛе цe пoвнiстro було дoсягнyтo зaBдяItи Aзii, де тo-
лoвiкiв бyлo бiльtше нa 58 млн. B зaкopдoннiй eвpoпi вrкe rкiнoк бiльrше
нa 12 млн., в Aфpицi ix бiльrцe нa 4 млн. oсiб, в Aмepицi - нa 6 млн. i
oсoбливo в CPCP - нa 17 млн.'

Звеpнeмo yBaгy Цa тe' як BIтлиBaс нa спiввiднoшIeltl lя мirк чo-
лoвiкaми i rкiнкaми тaке яBищe, як вiйни' в potси яItиx Bтрaти
чoлoвiкiв зIIaчнo бiльrпi, нirк экiнoк. I]е нiткo пpoсTе?KyeтьсЯ' нaITpи-
кЛaд' зa нaслiдкaми Пeprшoi свiтoвoi вiitни, Taк, якщо в 1897 p.
Ha теpиTopii мaйбутньoгo CPCP IIитoштa вaгa хtiнoк стaнoBИлa 50,3%,
тoбтo ix бyлo бiльrпе, нirrс чoлoвiк iв,  пpиблизIIo нa 31.2 тиc.,
тo внaслi.цoк втpaт 3a poки вiЙни .цИспpoпopцiя зa сTaTтIо змiни-
лaсь - знaчIIo зpoслa. Haвiть y 1926 P.,  кoли внaслiдoк пepеBaги
y rraрo,цEtyвaнoстi xлoпчикiв зa тпiсть пiслявoeнниx poкiв ця дис-
пpoпopцiя дещo зMeIIIIIилaсЬ' rкiнок булo 5I ,6|o - пopiвнянo з
1897 p. ix чaсткa зpoсЛa нa L,37o, rкiнoк стaЛo бiльшe мaйэке нa

l Haсeлeниe миpa: .[eмогpафи'rеский спpaвoнник. - M., 1989. - с. 277' 272,27 4' 27B'
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860 тис. oсiб, a пpи збеpеrкеннi спiввiд}IolIIеIIIlЯ 3a стaTтю 189? p. iх
мaлo бyти бiльtпе BсЬoгo нa 44I тиc',

.{eщo iнure спiввiднorпення мirк чoлoвiкaми тa rttiнкaми нaпpикiнцi
ХIХ ст. спoстеpiгaлoся в Укpaiнi. Taк, в Укpaiнi сеpeд lloвoнapoД}fielrиx
чaсткa xлoпчикiв сTaнoвиЛa в 1 886 p. 5I,5|o,в 1 890 p. - 5I,67o,в 1 900 p. -
5I,1Yo i в 1910 p. - 5L,4vo, сеpед МеpTвoнapoд}tсениx вiдпoвiднo - 68,2,
57,7, 57 'I i 52,87o. У тi эк чaси диспpoпopцiя нa кopисть xлoпникiв бyлa
бiльtпotо в yтpoбi мaтepi. Boнa збеpеглaся i пpoтЯгoМ XХ ст.,

Haпpикiнцi ХIХ ст. в Укpaiнi чoлoвiкiв сеpед lraсеЛeння бyло бiль-
IIlе - 50,3Ta. ПеpIпa свiтoвa вiйнa тa pевoлюцiйнa бopoтьбa yкpaiнськогo
Ilapoдy зa lreзaле}ItНiсть сyттсвo BПлИIIУJIу|чIa склaд IIaсeлeIIIl'Е Укpaiни за
стaттЮ. 3a taними I]еpeIIисy }IaселеI{I{я 1920 p., якиit oxoлив не вii землi,
нa 1000 чoлoвiкiв пpипaдaЛa вrкe 1061 }rсiпкa, aбo экiнoк 6Улo 5|,5Yo3.

Haявнi дaнi пo peспyблiкax сPCP свiднaть пpo Tе' щo в 1926 p. спo-
стepiгaетьсЯ пеpеBaгa кiлькoстi экiнoк як y цiлoмy в CPCP, тaк i
в PPФCP, Укpaiнi тa Бiлopyсi' пpoTе в Узбeкистaнi тa Tуpкмeнiстaнi цe
спiвпiднorпel{Ilfl пpoтиЛе}ttllе - экiнoк вiдпoвiднo 47,| i 46,B|o (тaбл. 20).

- 
Якщo poзгл'яIryти стpyктypy нaсeлення зa стaттю в CPCP тa peс*

пyблiкax в 1939P., тo слiд зaзнaн'.TИ, 
'IJo 

пopiвнянo з 1'926p. uo*'*
сyттеBиx змiн не зaзнaлa.

B евpoпейсьItиx слoв'яIlcЬItиx pеспyблiкax Coюзy тaкoэк, як i
в кpaiнi в цiлoмy, дещo збiльtпуIJIacЯ' питo&Ia вaгa lкiнoк - в CPCP нa
0,4|o,Poc1i - нa 0,6|o, Укpaiнi - нa 0,8|o i Бiлopусi - нa I|o, тe сaп4e Ми
спoстepiгaемo i в Узбекистaнi i Taдeкикистaнi - вiдпoвiднo нa 0,9 i |,2|o.
У 1939 p. в CPCP, Poсii, Укpaiнi, Бiлopyсi, Литвi, Лaтвii тa Естoнii чaст-
кa rкiнок пeревa}кaлa чaсткy voлoвiкiв; в yсix pеспy6лiкax Cеpедньoi
Aзii, Itaзaxстaнi, Aзepбaйдrкaнi тa Bipменii спoстеpiгaе'"ся oбеpнe"e
спiввiднorпeн}Iя' a в Гpyзii тa Moлдoвi - 50 l50Yo.

- 
oтакe, Iraпepе,цoдHi flpyгoi свiтoвoi вiйllив кpaщol\4y стaнoвищi бyли

тi pеспyблiки' де питolvla Baгa чoлoвiкiв llеpeвa}кaЛа чaсткy rкiнoк, тoбтo
Cepeдня Aзiя, Кaзaхстaн i двi peспyблiкl,г3aкaвкaззя, u 

" 
бi,'* скpyт-

нolvly сTaнoBищi пеpeбyвaли слoв'янськi pеспyблiки тa peспyблiки Пpи-
бaлтики.

Biдомo, щo пeprпий пiслявorнний Bсесotозний пеpепис ЕaсеЛеI{IIя
бyлo пpoведенo в 1959 p., тoбтo нepез 14 poкiв пiсля зiкiнчeння ,{pyгoi

,Hapoднoe хoзяйствo CCCP зa 70 лeт. - M., 1987. - C. 379; Итoги Bсeсoюзнoй
пepeпиcи IIaселeния 17 декaбpя 1926 г. - M., 1928. - Bьш. Iv. - с. xxvl. 38-42.
(Пiдpаxoвaнo aвтopoм).

, Мaтepиaльt пo eстeствeннo}ry дви}ItеIlию нaсeлel{ия Укpaиньt 186?-1914 гг. _
Хapькoв. - C. 26-33.

, Пtnуta M. B. o теснoте связи Mе}*,дy po*сдaеМoстью и смepтнoс тьlo / /Coвeт-
скaя дeМoгрaфия зa 70 лeт. - M., 1987. - с. 61.
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свiтoвoi вiЙни, зa цей чaс кiлькiсть нapoд}Iсeниx хЛoпчиI(iв пеpeвarкaла
кiлькiсть дiBчaт, вiдбyлoся пeBHе виpiвнтoвaння piзкoi диcIlpoпopцii мitк
чолoвiкaми i экiнкaми, щo yTBopиЛaся внaслiдок вiйни.

Hезвaэкarочи нa це' зa 20 poкiв мiэк двомa I]epeIIисaМи диспpoпоpцiя
мirк кiлькiстto чoлoвiкiв i пtiнoк в CPCP i в yсix peспyблiкax Coroзy знaн-
нo збiльrцилaсь. У Paдянськoму Coюзi нe зaЛиIIIилoсЯ ?ttoдноi pес-
пyблiки, де 6 нaсткa чoлoвiкiв пepеBa}кaЛa rкiнoк.

У сPсP пиTovla вaгa rкiнoк y 1959 p. стaIIoвилa55vo. Haйбiльше бyлo
rкiнoк в Укpaiнi, Бiлоpyсi, Лaтвii тa Естoнii -пo567o, У Coюзi rкiнoк стa-
лo бiльruе, нirrс чoлoвiкiв, нa 20,7 IvIЛн.' в Укpaiпi - нa 4,,I млн. oсiб.

Taкa диспpoпopцiя 3a стaттю сyттсBo вплиBaЛa lra пpиpoдIre зpoс-
TaI{нЯ нaсeлe}Iня i тpyдoвиx peсypсiв, щo oсoбливo вiдvyлoся' кoJIи IIa
виpoбництвo пirпли дiти Дтeй вorннoгo пoкoлiння.

Heзвaхсaючи IIa тe' щo в Cepeднiй Aзii тa Зaкaвкaззi тerк сyттеBo
пoгiprшилася стpyктypa tlaсеЛеIIIlя зa стaттIo' тyт зaгaлoМ ситyaцiя бyлa
3нaчIIo кpaщoю. Taк, y Taдrrсикистaнi экiнoк 6улo бI|o, в Aзеpбaйдэкaнi,
Bipмeнii, Typкмeнiстaнi тa Узбекистaнi - 52Yo.

Haстyпнi 30 poкiв, тoбтo дo 1989p', тpиBaB пpoцес виpiвнroвaння
в CPCP i peспyблiкaх спiввiднoIIIеIlнЯ мirк чoлoвiI<a\ДI4 Ta акiнкaми.
У CPCP чaсTкa rrсiнок дoсяIлa 52,9vo.

oсoбливo сItopoтилaсЯ диспpoпoPцiя в yсix peспyблiкax Cеpeдньоi
Aзii, i чaсткa экirroк стalloвиЛa: в Typкменiстaнi - 50,7Тo, Tatэlсики-
стaнi - б0,37o, Узбекистaнi - 50'6|o, a Taкo}tс Bipмeнii - \IYo тa Aзеp.
бaйдrкaнi - 5t,2|o. Ife стaлoся У TуIх peспyблiкax' де спoстepiгaеться
бiльшa lrapoд)tсyвaнiсть пopiвнянo зi слoв'ЯнсЬItиMи peспублiкaми Ta pe-
спyблiкa ми Пpибa лтики.

Ha экaль, з yсix сoЮЗних peспyблiк нaйdiльrua диспpoпopцiя спoс-
теpiгaлaся в Укpaiнi -53,B|a, тoбтo нсiнoк бyлo бiльrше нa 3 млн. 957 тиc.,
xoua piзниця i стaлa МеIlIlIoIо' нirк в 1959p. (в 1939p.- 1,9 млн. oсiб).
Teнденцiя ,цo скoрoчeнIlя дисIlpoпopцii мilк чoлoвiкaми i rкiнкaми пpо-
дoыrсyBaЛaся в нaIпiй кpaiнi i в пoдaльrдoмy яIс об'сктивне вiдoбparкення
тoгo' щo ITpи lrapoд}rсеннi кiлькiсть xлoпчикiв пepeвищyе дiвнaтoк. Taк,
y 2001 p. питoМa вaгa rкiнoк y склaдi нaсeлeння ще зIrизилacь to 53,Wo.

oтэке, зa пеpioд з 1959 p. пo 2001 p., тoбтo 3a сopoк дBa poки' диспpo-
пopцiя 3a стaттЮ зМeIIIIIиЛaся мeнrш нirк нa 2Чa' Ha сьoгoднi спiввiднo-
IIIeHIIЯ зa стaтTю в Укpaiнi нaйгiprшe y свiтi пopiвIlянo з potгЛflIryTиl\4и
pегioнaми тa кpaiнaми.

Якщo цей пpoцес вiдбyвaтимеTься тиMи }t{ Te]vlпaryIи i нaдалi,
тo нaвiть .цOBoeннe спiввiднorпeння (a Bollo нe бyлo oптимaльним) бyдe
дoсЯгHyте пpиблизнo y сepeдинi XХI ст.

TaкиЙ сKЛaд нaсeЛеIlttЯ 3a сTaттЮ безпoсеpeднЬo BплиBar нa нapoд-
rrсyвaнiсть, пpиpoдIrе зpoстaHIIя IIaселеIltlя i тpyдових pесypсiв, a зIIa-
чить, i нa пoтенцiйнi мorкливoстi сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, пoлiтиvнoго i
lсyльтypнoгo poзBитIсy кpaiни.

139



Iстoтнa рiзниця в Укpaiнi y спiввiдноtпеннi мirк чoлoвiкaми i экiнкa-
1lIи пpизвoдИ"rь Дo тoгo' щo чолoвiки N{aюTь мoэкливiсть Зa }киTTя
дeкiлькa paзiв oдpyэкyBaтисЬ' тoбтo веде .цo пeвнoi ix poзбещенoстi, з
o/ц[toгo бoкy. З Дpyгoгo, Maючи гIpиpoдHе тяхсiння .цo стBopеIrIrя влaснoi
сiм'i, дiтей, экiнкa IIе зaB)Iсди BиxoдитЬ зaмiэк зa чoлoвiкa ii мpii. A нo-
лoвiки Bвaх{aютЬ' щo Boни тaкi poзyмнi, кpaсивi i нapiвнi.

Tяrкiнrrя rкiнки,цо сiм'i i сyттевa oбмеrкенiстЬ Мo}IrЛиBoстeй ii ствo-
pеIrI]Я в Укpaiнi вiдiгpaють IIе oстaHню poль y ToМy' щo пpoтягo1vl
oстaннix семи poкiв rкiнки 3aЛИuIaIoTЬ нarпy Бaтькiвщинy, як свiднaть
мaтepiaли Miэкнapoднoi opгaнiзaцii мiгpaцii.

З цьoгo llpиBoдy слiд звеpнyTи yвaгy нa знaчЕo кpaщe спiввiднo-
IIIеIIнЯ в pеспyблiкaх Cеpедньoi Aзii, Itaзaxстaнi i в 3aкaвкaззi.

flкщo в Укpaiнi тaкa сTpyltTyрa I{aсеЛенII"E 3a сTaTтЮ сПpИяe poзбе-
щeнoстi нoлoвiкiв, якi мorкyть пo декiлькa paзiв oдрyrкУBaTИcя,' 

'o " 
ц,*

peспyблiкaх е iнrпa пpоблемa - як знaйти экiнкy Для oдpyжeння. oсoб-
лИвo цЯ пpoблемa мo}fiе зaгoстpуl"|Иcя y зв'язкy 3 Дo3BoЛoM нa бaгaтoакeн-
сTвo' BЛaстИве iслaмським кpairraм. Toмy тaм i плaтять кaЛИM зa rкiнкy нe
лиIЦе 3a тpaдицiею, a i внaслiдolс BплиBy стpyктypи нaсeлellнЯ 3a стaTTIо.

Barкливy poль y дeмoгpaфi.rlrиx пpoцесax вiдiгpaе скЛat llaсeлeння
зa вiкoм. Biн безпoсеpедHьo вiдбивae мor*сливoстi суспiльствa в сoцiaль-
нo-eкoнoмiчIloп4y тa кулЬтypнoMy йoгo poзBиткy' плaнyвaннi йoгo нa
мaйбyтнe.

Cклa.ц нaсeленIIя зa вiкoм 1\4o}lснa poзглЯДaTи в piзниx вимipax.
Зa пpинципoМ пpaцeздaтнoстi вcе нaсeЛення пoдiляетЬся I{a тpи гpyпи:

I гpупa - oсoби, мoлoДrлi пpaцeЗДатHoгo вiкy. - Це xлoпцi тa дiв*a-
тa' яIси1\4 дo 16 poкiв;

II гpyпa - oсoби y пpaцездaтнoмy вiцi: rкiпки - 16-54 poки i чo-
лoвiки - 16-59 poкiв;

III гpyпa - oсoби, стaрIшi пpaцез/цaTl{oгo вiкy: rкiнки - 55 poкiв i
стaprui i чoлoвiки - 60 poкiв i стaршi.

IIa lкaль, oскiльки taшИхпеplЦoгo Bсесoюзнoгo пеpеписy нaсeлeнIlя
1926 p. пo CPCP з цьoгo aсIТeктy y нaс нe*{ar' тo Mи poзгЛядaсryro ЛиIIIe Ea-
сеЛеHIlя Укpaiпи (тaбл. 21).

У 1926p. в Укpaiнi осiб дoпpацeз.цaTl{oгo вiкy бyлo 39,7To, y Пpaцe-
зtaтнolvly вiцi - 52,7Yо i сTapIIIиx пpaцeЗдaтIroгo вiкy - 7 ,6vo.

Чеpeз 13 poкiв скЛaд нaселeIIня зa вiкoм сyттrвo змiнився. У 1939р.
MoЛoдЬ дoпpaцeз.цaтнoгo вiкy стaнoвиЛa вл<e З4,B|o, ЕaсеЛeнн.я y пpaцe-
3ДaтIIoMy вiцi - 57 ,|7о i oсoби, стapшi пpaцeздатI{oгo вiкy,- 8,1|o,iaким
чиIloI\4' зa цей пepioд мaйr*сe нa 5/o скopoTl/IЛacя чaсTI{a мoлoдi дo 16 poкiв,
щo l{aoчIto вiдбивaс пaдiння нapoд}I(yBaIIoстi в цi чaси. Зa paxyнoк цiei кa-
тегopii зpoсЛa питoмa BaIa ДBox гpyп oсiб -y пpaцездa'нoму вiцi тa
стaprЦиx. Mи мoэttемо кoнстaTyBaTи' щo B цiлoмy нaсеЛеIlнЯ Укpaiни зa
цeй пepioд пoстapirшaлo' B пoдaльIIIoМy це fuIaлo сItopoтиTи пoпoBIIеIlI{я
гpyпи oсiб y пpaцездaTнoмy вiцi, тoбтo тpyдoBиx pесypсiв Укpaiни.
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Ha тaкy ситyaцiro BпЛ:,7ътУJIт/r, нaсaмпеpед, кoлективiзaцiя, гoлoдo-
мop 1932-1933 pp., стaлiнськi pепpесii, депopтaцiя нaсеЛeння з Укрai-
ни дo Cибipy. Bнaслiдoк тaкиx пoдiй тaкoeк скЛaJIися yМoви l{eспoкoЮ
I{aселеtlн.a зa свor мaйбyтнe, щo безпoсеpeднЬo вплиBaлo lra Hapo'цяty-
вaнiсть.

3a пepioд з 1939p. пo 1959p. вiдбyлися щe бiльtu вiдuyтнi змiни
y вiкoвoмy склa,цi нaселеllнJl'

У 1959 p. IтиToI\4a Baгa NloЛoдi ,цoпpaцeздaтнoгo вiкy с!(opoтилaсfl ,цo
2,Ivo (нa I2,7|o), зa ii paxyнoк збiльrrrилaся чaсTкa oсiб y пpaцездaтHoMy
вiцi - to 59,57o (нa 6,8|o), a тaкo}tt oсiб пенсiйнoгo вiкy - дo 13,57o (нa

5,9Yo). Як1 ?tt гIpичиrrи пpизBеЛи дo тalсиx зpyrпeнь? Ha ниx BIIЛиIIyли

Дpyгa сBiToBa вiйнa, пpoдoB}I(еIII{Я дeпopтaЦii з Укpaiни' гoЛoд 1946-
1947 pp. тa iн. Ha збiльrueннi чaстки oсiб пeнсiйнoгo вiкy ПoзнaЧилoсЯ
зpoстaння сepeдньoi тpивaлoсTi ?IсиTTя I{aсeленtlЯ.

3poстaння llитoМoi вaги oсiб y пpaцез.цaTrroп4y вiцi вiдбyлoся внa-
слi,цoк скopoчеIlllЯ нaсaMITepед llpиpoдIroгo пpиpoстy ЕaсеЛеIlllЯ' скopo-
чeнHЯ IIapoд}IсyBaHoстi (Дoклaднitпе .цив. Дaлi).

Taк, якщo в 1926-1927 pp. сеpeдrrя тpиBaЛiсть }itиTтЯ нaселеllllft

дopiвнrовaлa 47 poкaм (нoлoвiкiв - 45, rrсiнoк - 49 poкaм), тo в 1958-
1959 pp.- 70 poкaм (uoлoвiкiв - 66, rкiнoк - 74 poкaм).'

.{o кiнця B0-x poкiв сIloстеpiгaeться Tе}i,цеIlцiя .цo yпoвiльнення зрo-
стaнIIя сеpeдньoi тpивaлoстi 21<I41Tя' якa в 1989-1990 pp. дoсягдa 71 po-
кy' y тolly числi чoлoвiкiв - 66 i экiнoк - 75 poкiв. Пpoтягoм нaстyпIlиx
lIIести poкiв poзпoчaвся пр0цес сItopoчеHЕrя тpивaлoстi }iситт,1' Якa
в 1995-1996 pp. стaновиЛa B}ке B сepедI{ЬoМy 67 poкiв, y тoмy числi чo-
лoвiкiв - 62 pоки i rкiнoк - 73 pоки, тoбтo зa цей кopoткий пepioд ми
втpaтили в тpиBaЛoстi rкиття B сepeдHьoмy 4 poки, нoлoвiки - 4,
rкiнки - 2 poки.

.fкщo пopiвняти вiкoвy стpyктypу IIaселeнH.Е Укpaiни з iнrпими pe-
спyблiкaми, тo в 1959p. Mи Мa€Mo тaкий стaн. Чaсткa мoлoдi в Укpaiнi
пopiвнянo з iЕЦIипlи peспyблiкaми 6у лa Maйэке нaйниrrtчoю - 27 Yo (лиure

в Естoнii -2З,9Yo, Лaтвii - 23,3Чo)' B CPCP мoлo,цi цiсi гpупи 6улo30,4|o,
Poсii - 30%, Бiлopyci - 3|'2Yo, y pеспyблiкax Cеpeдньoi Aзii тa Кaзax-
стaнi - 36,4% - 39,9% (УзбеItистaн - }B,BTa, Typкмeнiстaн - З9,|Yo,
Taдrкикистatl - 37 ,9|о).

Cepед yсix сotoзних pеспyблiк в Укpaiнi бyлa нaйбiлЬIДa пиToI\,Ia Ba-
гa oсiб y пpЬцездaтнoмy вiцi - 59,5%, в Poсii - 58,3|o, Бiлopyсi - 5б,3Ta.
Haйниrкчa ЧaсTкa цiеi кaтeгopii нaселення бyлa в peспyблiкax' дe бyЛa
tlaЙбiльrцa пиToMа вaгa oсiб дoпpaцездaтнoгo вiкy: в Узбeкистaнi -

49,2Ya,Itиpгизстaн i - 49 ,B|o, Taдeкикистaнi - 50,2Yo тa \н.
3 цьoгo Mo}кнa зpо6ити виснoBolt' щo в pеспублiкax, дe питoмa Baгa

l Hapoдне гoспoдapствo Укpaiнськoi PCP. - к., 19B7. - с. 236.
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oсiб y пpaцезДaтI{oшIy Biцi бyлa бiльrпoю' Мaлo i rкиття 6ути6 кpaщиM'
яItщo BиxoДт/tTvI З oб'eктивниx екoнoмiчниx зaконiв }ltитт.я pегioнiв
в oднiй дeprкaвi.

Зa paxyнок скopoчеIiня питoмoi вaти мoлoдi дoпpaцeздaтнoгo вiкy
збiльrпилaся чaсткa oсiб як y lТpaцезДaтнoмy вiцi, тaк i y пенсiйнoмy.

У 1959 p. пиTonda Baгa l{aсeлeння пeнсiйнoгo вiкy в Укpaiнi сTaIIoви-
лa I3,5/o, вoнa бyлa бiльrпoю, нirк y цiлoму в Coюзi - I2,2Vo, БiльIшe, нirк
в Укpaiнi, пенсioнepiв бyлo в Лaтвii - |B,5|o, Eстoпii - IB,Wт' Литвi -
|4,6|o тa Гpyзii - 13,6To.

Пpoтятoм нaсTyIIIlиx 30 poкiв TpИBaJ|''змiни y спiввiднorшeннi нaсe-
лeIIIIя циx вiкoвиx гpyп.

У 19B9-p. в Укpaiнi питolvla вaгa осiб дoпpaцeздaтнoгo вiкy скopoTи-
лaс'я .цo 237о (щe rтa 4|o), скopoтилaсЯ тaкoхс i чaсткa oсiб y пpaцез,цaтнo-
мy вiцi - Дo 55,Bvo (нa 3,7|o). Caме зa paxyнoк циx кaTeгopiй зpoслa пи-
ToMa Baгa oсiб пепсiйнoгo вiкy - дo 2|,2|o.

Чaсткa oсiб цiei кaтегopii cтaлa пaЙвуrщoю сepе.ц yсiх кoлиIпнiх сo-
юзIlиx pеспyблiк, тoбтo з п'ятoгo мiсця, яке Укpaiнa пoсiдaлa, в 1989p.
вoнa вийrrrлa нa гIepIIIе мiсце.

Ha rrtaль, негaтивнi тeнденцii пoпеpеднix нaсiв пpoдoBx*<ИIIIкcяi в pо-
ки lleзaле}кнoстi. Зa ДaНИ:otIИ llepеписy llaсeлeннЯ 2001p. зa 12 poкiв пи-
тovla вaгa молoдi /цoпpaце3дaтнoгo вiкy пpoДoв}кyBaЛa скopoчyBaтИся
a?I( дo IB,1|o, збiльrцилaся чaсткa oсiб y пpaцезtaтнoмy вiцi дo ьB,|уo i
сTapIIIиx - дo 23,B|o.

Poзвитoк Taкиx тeндeнцiй пpиtBoдитЬ дo зaгaльнoгo стapiння нaсе-
ЛеIlIlя Укpaiни, щo пiдвищyе <дeмoгpaфiчнe нaвaнтaяtellll,я) Ira пpaцe-
3.цaтне нaселеtII{я.

Taк, якщo в 1959p. нa 1000 oсiб пpaцeз.цaTнoгo вiкy бyлo 683 oсoби
дollpaцездaтнoго i пенсiйнoгo вiкy, тo в 19Bg p. - 793, a в 2001 p. - 723.
Cклaдaеться вpafiteнIrя' щo 3a oстaннi 12 poкiв спoстеpiгaютЬс"s пpoгpe-
cивlti pиcи - 31\4е}lшIeння демoгpaфiчнoгo нaBaнтa}IсеIIня пopiвнянo 3 пo-
пеpеднiм тpиtцятиpiччям. Aлe, якщо poзгляIlеМo змiни в склa.цi
HaселeнI{я зa ЗгaдaI{иI\{и вiкoвими гpyпaМи' тo oцiшкa бyдe дeщo iнrrroro.
Taк, сepед yсЬoгo нaсeленЕя oсiб y пpaцездaTнoмy вiцi в 1959 p. бyлo
б9,SYo, y 1989 p' - 55,9|o, тoбтo вiдбyлoся пaдiння ix питoмoi вaги, a зa
poltи }Ieзaлeэкrroстi ix чaсткa y 2001 p. зpoслa дolq,I|o.3a цi сopoк двa
pоки стiйкими були лиIIIе TеIlдeнцii до пaдiння питoмoi вaги oсiб
дoпpaцeздaтнoгo вiкy вiд27Yo дo 23vо i нaвiть Дo 1,B,1'7o' A цe свiднення
тoгo' щo в нaйблиrrсчиЙ чac цe oсIIoвIlе д}IсepеЛo тpyдoBих pесypсiв
3МеIIIIIить iх пoстaчaння'.

'.{емoгpaфiннa ситуaцiя нa Укpaiнi: Maтepiaли кoнфеpeнцii (}Itoвтeнь 1993
p.' м. Itиiв)' - к.' 1993. - ч. I. - C'7; Hapoднe гoспoдapствo-Укpaiни. - It., 1993. -
C. 5?; Cтaтистиvний щoрiяник Укрaiни зa 2002 p. - к.'Ъоoз. - с. З7B.
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Зa тpидцятиpivний пepioд (1959-1989 pp.) питoмa вaгa oсiб
пeнсiйногЪ вiкy зpoслa як y цiлoмy в CPCP, тaк i в Poсii - дo IB,\Yo,
Бiлoрyсi _19,5Yо, Кaзaxстaнi - IL,IYт тa Гpyзii, Moлдoвi, Литвi, Лaтвii,
BipмЪrrii, Естoнii. Bонa скopoтиЛaся лиIIIS B Узбeкистaнi, Киpгизстaнi,
Taдrкикистaнi тa Typкмeнiстaнi - дo 7,6-9,9%,тo6тo люteй цiеi гpyпи
IIaсeЛe}Iня бyлo в 2,3-2,5 paзa ryIeншe, нilк в Укpaiнi. Cкоpo.reння ii
вiдбулoся B oсIIoBIloMу внaслiдoк зpoсTaIIHя кiлькoстi мoлoдi дoпpaце.
з,цaTl{oгo вiкy, a Taкorrс пpaцездaтнoгo }IaсeJIен}Iя.

B oсoбливo сIсЛaдIroшIy стaнoвищi oпиttилoся сiльське гoспoдapстBo
Укpaiни. Ha пoчaток 1996 p. сepед MеIIIкaнцiв сeлa oсo6и, стapшi IIpaце-
3,цaтнoгo вiкy, стaнoвили 29,I|o Bсьoгo нaсeЛellня' IvloЛo,ць ,цoпpaцездaт-
нoгo вiку - 22,0Yo, a oco6и y IIpaцез,цaTIIoMy вiцi -всьoro 4B,9Vо, в тoit
чaс Як y мiстax цi пoкaзники стaIIoвляTь вiдпoвiднo 19,2, 59 i2l.,BYо.

oсoбливy yBaгy деp}ItaBa Maс зBepIIyти нa теIrдеHцirо, poзпо.raтy

у 90-x poкax' дo зpoсTaЕIIЯ сepед гIolvlеpЛиx осiб пpaце3дaтнoгo вiкy. Ix
кiлькiсть сеpед lloМepлиx стaнoBить 2б|o, тoбтo y B paзiв Bищa' нiж цe
бyлo в 1990 p.'

Зa 10 poкiв кiлькiсть пенсioнеpiв зa вiкoм в Укpaiнi зpoслa з B,5 млн.
oсi6 y 1986 p. дo 9,7 MЛII. y 1996 p., Itoли питol\{a вaгa oсiб пенсiйнoго вiкy
в Укpaiнi стaIIoBиЛa IB,9|о уcьoгo нaсeЛеIll{я' a зaгaль}ra кiльIсiсть
пeнсioнеpiв - Ivlaй}rсе 14,5 млн. oсiб, тoбтo 2B,27o нaсeлення. Cлiд
пiдкpеслитИ, Щo з yсiei кiлькoстi пенсioнеpiв 5,5 млн. IVIеIIIкaли
в сiльськiй мiсцевoстi. oсoбливo llaстopo}кyr фaкт швидItoгo зрoстaНнЯ
сepед цiеi кaтегopii нaселення пенсioнepiв зa iнвaлiднiстro. Зa згaдaнi 10
poкiв кiлькiсть ix зpoслa з 1352 тис. oсiб дo 1B14 тис. oсiб, a ix пpoцент сe-
peд пeнсioнеpiв вiдпoвiднo з II,37o Дo I2,57o. Ha цrвидке зpoстаIIIIя
iнвaлiднoстi в Укpaiнi вгIЛиIryЛa Чopнo6ильськa тpaгeдiя2.

Haйбiльrшa чaсTкa пенсioнеpiв сеpед нaселеIIIIя пpипaдaе lra тaкi oб-
лaстi, як Biнницькa - 31',9|o,,{oнeцькa - 30,I|a, }Itитoмиpськa - 3I,4%,
Itиiвськa - 30,6Yо, Лyгaнськa - 3I,4|o, Пoлтaвськa - 30,.l Yo, Cyмськa -
30,9%, Хмельниць кa - 30,2|o, Чepнiгiвськ a - 35,7 Yo',[о нaймoлoдlllиx зa

циM IToкaзIIиItoI\с Moхснa вiднeсти oблaстi, B кoтpиx IIитOMa Baгa
пeнсioнеpiв Еe пеpевищуе 267o. I]е нaсaмпеpед 3aкapпaтсЬIсa - 2I,6Чo,
Iвaнo-Фpaнкiвськa - 25,B7o,Льiзiвськa - 25,2%, Mикoлaiвсь кa - 25,4To,
oдeськa - 25,2|о, Хepсoнськa - 25,4Чo тa ЧepнiвeцЬкa - 25,9Yo,
м' I(иiв - 2|,2Yo,

3pостarrня чaстItи oсiб пенсiйногo вiкy сеpед IIaсеЛеItIlя Укpaiни
свiдчить IIpo ПoсTyпoвe йoгo стapiння. Aле вонo вiдбyвaеться IIе зa рaxy-
lloк tpoстalrня сеpедньoi тpивaлостi rкиття (вoнa скоpouyсться),

, Фaктьr. _ 199B. - 27 фeвpaля.
, Cтaтистичний щoрiнник Укpаiни зa 1995 p. - К'' 1996. - с. 52-56
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a Bllaслi,цott рiзкoгo зNIеIIшIeЕнЯ нapot}кyвalloстi' сItoрoчeння B скЛaДi I{a-
селеItll.я oсiб пpaцеЗ.цaтHoгo вiкy, питoмoi вaги мoлo.цi.

Taким чиtIoM, гIpoтЯгoм всьolo paдяI{сЬItoгo пеpioдy в Укpaiнi спoс-
теpiгaсться сTaлa тeндeнцiя пoгipIшення вiкoвoi стpyктypи I{aсеЛеЕI{Я.
B йoгo склaдi вiдбyвaеться скopoчellня питoмoi Baги }vloЛoдi дoпpaце-
здaтЕIoгo вiкy, тoбтo мaйбyтнix пpaцiвникiв, внaслiдoк чoгo зpoстar
чaсткa oсiб, стapIлиx пpaцездaтЕIoгo вiкy, вiдбyвaстЬся пpoцес стapiння
нaсeле!{Н,I нaтпoi ДepЖaBи.

I{е вимaгae oсoбливoi yBaги нaшoi деprкaви. Aдeкe згaдalla теIIДеII-
цiя пoтpебyе тepмiнoвoгo ii пpизyпИHеHIIя' a в гIo.цaЛЬIIIoмy i пoдoлaння.

$ 2. IПлIоби' poзЛyчeIIIIя'

Еapo,цэкyBaнiстЬ, пpиpotllе зpoстaння IIaсeЛeIIIIя

BatклуtвиЙ BплиB нa дeмoгpaфiuнy ситyaцirо, нapoдrкyвaнiсть, пpи-
po.цrrе зрoстaння IIaселеI{нЯ MaIoTЬ uIЛюби тa рo3лyчеI1ня.

У кoлиIшньoмy CPCP зaкoнo.цaBствo пpoTягolш 1927-1944 pp. piвня-
лo фaкти.rнi Iплтoбнi стoсylrки ЗЮpvltvIчttИми. Tiльки 3a укa3o\4 Пpeзидii
Bеpxoвнoi Paди CPCP вiд B липня 1944p. сiмeйними вiднoсинaми BBa-
rrсaЛисЯ IIIлIоби' якi тоpидиннo офopмленi. IПлroб ПoкЛa.цaB lra IIoдpу}K?ItЯ
взaемнi пpaBa i oбoв'язки,знaчнa кiлькiсть сiмей, Якa lopИдичllo щe 3.цo-
вoeIIIIиx чaсiв не зaperсTpyBaЛaся' пiсля згaдalloгo yl(aзy пoчaЛa Юpи-
дичнo офopмляти свoi сiмейнi вiднoсини'

Toмy спoстеpiгaeться квибyx> Iллюбнoстi y пeprпi пiслявосннi poки
пopiвнянo З дoBorIIIIИMи. Taк, Якщo B Укpaiнi в 1940 p. нa 1000 oсiб Eaсr-
ЛeIIIIя пpИпaДaлo 7,3 rплrобy, тo в 1950 p.- 11,7 тплroбy.

Починaтoчи з 1950 p. дiе стiйкa тен,ценцiя,цo зpoстaння чисЛa poЗлy-
нень вiднoснo Iллroбiв (тaбл,22)' Taк, якщo в 1940 p. нa 7,3 шлroбy бyлo
0,9 poзлyнеllня IIa 1000 осiб нaселeння' a в 1950 p. нa 11,7 шлюбy булo 0,3

рoзлyчеIIHЯ, тo в 1960р. -  в iдпoвiднo 10,7 i  | ,2, в 1989p. -  9,5 i  3,7,
в 1991p.- 9,5 i  3,9, 2001p. -  6,4 i  3,7.

Cпiввiднotлення мiэtс шлroбaми i poзЛyчeIIIrями бiльrц-MeIIпI
стaбiлiзyвaЛoсЯ нa piвнi 19B9 p. Aле гIoчинaloчи з 1992 p. BoIIo сЯгHyЛo 7'6
i 4,3, тoбтo кiлькiсть poзЛyчelrь y}ке пеpевищилa50% шлтобiв.

Цю тен.цeццiю aэк нiяк не Moхtнa вiднести,цo ПoзитиBIIиx. Aдэтсе не-
пoBIIa сiм'я негaтивIio BплиBar lra нapo,цEtyвaнiсть тa Bиxoвaння мaйбут-
ньoгo пoкoлiння'

.[oсить сyттeвa рiзниця спoетeрiгaетЬся y Згa,цalroшry спiввiднo-
тпеннi мiэк rtсителями мiстa i сiльськoi мiсцевoстi. B мiстax бiльrше oДpу-
экeнь i сyттrвo бiльrпe poЗЛyченЬ. Taк, якщо в 1970 p' в мiстax зaфiксo-
вaнo 11,1 шлюбy i 4,5 poзлyнeннЯ' To в сiльськiй мiсцевoстi B,3 i 0,B. I]я
piзниця спoстеpiгaеться i нaдaлi. Haпpиклaд, y 2001 p. в мiстax це
спiввiднorшеIltlя стaнoвилo 6,B i 4,5, a в сiльськiй мiсцевoстi - 5,4 i2,!.
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Зa кiлькiстю poзЛyчеIlЬ нa 1000 oсiб Укpaiнa пoсiдaлa чи не пеplпe
мiсце сеpед кoлицrнix peспyблiк сPсP.

3a висЛoBЛIоBaнняМ демoгpaфa Л. Чyйкo, Деякe зpoстaнIlя
кiлькoстi tпдюбiв y 1995 p. Мo}fiнa пoJIсIIиTи зpoстa}IliяМ кiлькoстi гpo-
MaдяII в Укpaiнi, якi пеpебyBaIoTЬ y нaйкpaщoмy дЛЯ уклaдaнIrя
Iллюбiв вiцi y зв'язкy з <бyМoМ) Irapot}кyвaнoстi, який l]pипaдaB fla се-
pe,цинy 70-x poкiв.

Пopяд з тендeнцiсrо дo oфiцiйнoгo збiльrпeIrIIя poзлyчellь в Укpaiнi
зpoстar кiлькiсть пoзaцrлroбниx зв'я3кiв тa oфiцiйнo неoфopмлeних
rплюбнo-сiмeйних сoroзiв, чИcJlo яItиx стaнoвить пpи6лvtзнo I2-I\va вiд
piнноi кiлькoстi зaреeстpoBaниx rллюбiв. I{e пpизводить .цo зpoстaIIHя
кiлькoстi пoзarшлтoбниx дiтей, I{eпoBIIиx сiмeй, a Taкoэr( випaдкiв вiдмo-
ви вiд Iroвoнapoд}fi еHиx.

Bapтo зBеpIIyTИ yBaгy IIa тe' щo тенденцii ,цo зpoсTalrня кiлькостi
poзЛyчеI{Ь' пoзarдлюбних зв'язкiв i, вiдпoвiднo,,цiтей влaстивi бaгaтьoм
цивiлiзoвaним кpaiнaм. Taк, MoЛoдЬ CIПA прaгне сгIoчaтку здo6ути
oсвiтy, дoсягти дoбpoбyтy, BI4ЗНaчI4TI4 Bлaснy гIeрспeктиBy, a пoтiм уrке
мaти сiм'Ю. Кoжнa л, flтa дИтиl1a нapo.ц}ttyсTЬся гIoзa rллroбoм, a серед нe-
гpИTя}lсЬItolo HaселеIlIlя тaкИx дiт efi 7 \Ya.

Cлiд пiдкpеcIIvITИ' щo яK зa чaсiв кoЛиIJIIIьoгo Paдянськoгo Coюзy,
тaк i сьoгoднi oдне з пpoвiдниx мiсць щoдo poзЛyчеHЬ flaЛе}ItИть i стoлицi
Укpaiни. B Киевi зa 1996p. бyлo зapеrстpoвaнo 23124 одpyакення i
13 614 poзлyчеIIЬ' нapoдилoся 20 204 нeI\4oBЛяти' a пoМеpЛo 28 322 oсoби'.

Пpивертae yBaly й те, щo в pеспyблiкax' .цe питoмa Baгa }кiнoк нa.ц
чoлoвiкaми бiльтлa, тaм бiльrrrе i poзлyнeнь. Хoчa нa кiлькiсть poзЛy-
ЧенЬ BпЛивaroть й iнш:i фaктopи: 1) пiдвищення yнaстi экiнoк y сoцiaль-
нo.eкoнoмiчнoмy i сyспiльнo-пoлiтиннoмy lкиттi; 2) зpoстarочa eкo-
нoмiчнa нeзaлerкнiсть шсiнки вiд.roлoвiкa; 3) pелiгiя; 4) rкитлoвo.пoбy-
тoвi yмoви тa iн.

3poстaння кiлькoстi poзлyЧеllь тa непoBItих сiмeй здiйснюe безпo-
сеpeднiй BпЛиB нa скopoЧеIllr"s нapoд}ttyвaнoстi.

Cпoстepiгaеться сyттrвa piзниця y спiввiднorшеннi шrлro6iв Ta poз-
Лyчень мilк слoв'янсьI(И1!Iи pеспyблiкaми i пpибaлтiЙcькими, 3 o,цIloгo
бокy, i peспyблiкaми Cеpедньoi Aзii, Кaзaxстaнoм тa ЗaкaвIсaзз.яlvI' 3
iнrцoгo. B oстaннix pегioнax чaсткa poзлyченЬ зI{aч}Io I{иEсчa.

Hегaтивнo вiдбивaлoся lra нapotж(yвaнoстi тaкo}tt те' щo сеpед IIaсе-
ЛеtIнЯ ЗpoстaЛa lie лИIIIе aбсoлЮтнa, a й вiднoснa кiлькiсть oдинaкiв. Taк,
якщo B 1939p. в Укpaiнi бyло 406,1 Tис. o,цинaкiв, якi сTaЕIoвили ЛиIIIе
1,3%, нaсeлeння peспyблiки, тo в 1959 p' ix зaгaльнa кiлькiсть зpoслa ,цo

'  ,Цень. - 1997. - 30 сiчня. - No15; 1997. - 31 ciчня. - Nsl6.
2 Итotц Bсесoroзнoй пеpeгIиси нaсeлeния 1939 гoдa: oснoвньтe итoги. - М.,

l002. _ с.  90.
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1,9 млн. oсi6, i вoни B'ttе стaнoBиlти 4,57o нaселeння', II{o Мo}I{rrа бyло пo-
яснити lraслiдкaMи flpyгoi сBiтoвoi вiillни. Aлe ця тeнденцiя пpoдoB-
}ttyсться i в нaстyпний пеpioд. з 1959p. пo 1989p. кiлькiсть oдинaкiв
зpoслa дo 3,1 млн. oсi6,, a пиToIиa вaгa дo 6,17o.- 

У 2001 p. одинaкiв yэкe бyлo мaйэке B млн., |6,5Tо" населeння. Tен-

денцiя дo збiльrrreнllя нe лицIe aбсoлютнoi кiлькoстi oдиHaкig в Укpaiнi,
a й ix питoмoi вaги серед IIaселeIIнfl' IIopяд з iнIцими фaктopaми, вкpaй
IIегaтиBII9 пo311aчaeтЬсЯ нa нapo,цэкyвaностi, a oтfiсe' i в нaйблиrкнoмy
мaйбyтньoмy lra зpoстarrlri нaселeння i тpyдoвиx peсypсiв кpaiни. Maе
нaстopo}Iсити it тoЙ фaкт, щo пpoтягol\л 1959-2001pp. спoстеpiгaеться
тенденцiя сepед oдинaкiв дo 3poстaцIrя IIе лицIe aбсoлroтнoi нисельнoстi,
a i чaстки чoлoвiкiв вiдпoвiдтro з 464,5 тиc. (24,7|o) дo 4433,4 тис. (б5,6|o).

Зpoстaння кiлькoстi poзлyчеItЬ' oдинaкiв тaltofit негaтиB}Io вгIЛИBa-
лo IIа llapoд}IсyвalriстЬ i зpoстaння кiлькoстi нaсeЛeIIIIя pеспyблiки.

Пpямим нaслiдIсoМ IIегaTиBнoi дeмoгpaфiвнoi ситyaцii' щo склaЛaся
в peспyблiцi, с скоpoненrrЯ сepeдIrьoгo poзмipy сiм'i. У 1959p. сеpeднiй
poзмip сiм'i в Укpaiнi сTaнoBиB 3,5 осoби (тaбл. 23). Biн бyв менlпиM, нi}к

у цiлoмy пo CPCP. 3a сеpеднiм pозмipoм лиIше сiм'i в Лaтвii та Естонii
бyли мeнrпими. Зa 30 нaстyпниx poкiв сepедня сiм'я в Укpaiнi зMeIIIIIи-
лaсЬ ,цo З,2 ocoflvr,IvlеIlцIolо вoнa бyлa ЛиIIIе B Eетoнii - 3,1 oсoби, тoбтo зa

циI\4 IIoкaзниIсolш IIaшIa pеспyблiкa пepeсyllyЛaсь lra пepедoсTaннiй щa-
бeль в сPCP. Aнaлoгiчнa тенДeнцiя спoстеpiгaсTься B PPФсP' БPCP,
Eстoнii. B iнurиx 10 peспублiкax сepедIrя сiм'я збiльrпvIJlacь aбo не змiни-
лaсЬ. IIa сьoгоднi сepедrriй poзмip сiм'i в Укpaiнi ще менurий.

oсoбливo сyTтrBo з6iльrцилaся сepедrrЯ сiм'я в Taдrкикистaнi, Typк-
мeнiстaнi, Узбeкистaнi тa Киpгизстaнi' B fl||v|хУ 1989 p. ii сеpeднiй poзмip
стaнoBиB 4,7 - 6,I oco6уI, в тoй чaс як 30 poкiв тol\{y - 4,2-4,7 oсoби.

Biднyтнi змiни вiдбyлися B гpyпyвaннi кiлькoстi сiмей зa ix poзмipa-
ми (тaбл.23,24,25).

У 1939 p. в Paдянськoмy Corозi сiм'i з кiлькiстrо членiB 2-3 oco6и cтa-
tтoвуllм437o,4oco6ц-2I,9vo,a5 i бiльrцe - 35,lvo.B Укpaiнi вiдпoвiднo 46,4,
24,I i 29,57o. Aнaлoгiчнi зa кiлькiстю сiм'i в Узбекистaнi, Taдrкикистaнi i
Tуpкменiстaнi стaнoвиlпд вiдпoвiдно 33,4_40,37o,20,2-22,2|oi3B,9-46,4Yo.
Taюlпr чиIlolvt' rraпepeдoдIri flpyгoi свiтoвoi вtilмтлв Укpaiнi 6ув тlail1tльutий
вiдсoток сepeд pеспyблiк CPCP сiмeй, нaйlrлеItIIIиx 3a кiлькiстro.rлeнiв (2-
3 oсoби), i нaйментдa чaсTlda сiмeй з кiлькiстrо 5 i 6iльцlе чолoвirr II]е бiльшa

, Итoгуt Bсесoroзнoй пepeписи IraсeлeIIия 1959 гoдa: Укpaинскaя ссP. - M.,
1963. _ с. 197.

r IIaсeлення Укpaiнськoi PCP: (За ДaНИ\!|91 Bсeсoroзнoгo пepеписy нaсeЛeпня
19B9 pокy). _ к.' 1990. - C.234.

] Cклaд нaсeленI{я Укpaiни зa rплro6ним стaнoм: (3a дaними Bсeyкpaiнськoгo
пepеписy нaсeлeI{IIя 2001 poкy). - к., 2003. _ C.40.
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piзниця циx пoкaзникiв спостерiгaсться пpи пopiвняннi Укpaiни зi згaдaни-
ми peсгryблiкaми Cepедньoi Aзii нepeз 20 poкiв.

У 1959 p. у Paдянськoмy Coloзi Mалиx сiмeй (2-3 oсoби) cтaлo52,|vo.
Toбтo ix стaлo нa l0,9vo бiльruе, a 3 чисЛoM 5 oсiб i бiльlце c.aлo 26,2Yo (нa
B,97o менцrе)'

B Укpaiнi сiм'i з кiлькiстю члeнiв 2-3 oсoби сTaнoBили б5,57o'4 oсo-
би- 22,67o' 5 oсiб i бiльrпe - 2I,9|o. oтlкe, зa цей нaс y нaшiй кpaiнi
збiльrшилaся чaсTIсa Maлиx сiмeй нa 9,I7o i скopoтилaся питoMa Baгa
сiмей з 5 i бiльшe oсiб нa 7,6|o, тo6тo спостеpiгaлaся тендeнцiя, aнa-
лoгiчнaвCPCPyцiлoмy.

Пpoтилeхснi тендeнцii спoстеpiгaлися в peспублiкaх Cepeдньоi Aзii.
B Узбeкистaнi питoмa вaгa сiмей з 2-3 oсiб дopiвнювaлa 3б,5|o, тoбтo скo.
poTиЛaсЯ нa 3|o, y Taдrтсикистaнi - 33,67о (нa 1,B/o), Typкмеttiстaнi - 37 ,9|o
(нa2,4to), a сiм'i з 5-6 осiб i бiльIпe rpoсли вiдпoвiднo - дo 45,3, 47 ,5,63,||o.

У нaстyпнi 30 pокiв y pеспy6лiцi, як i y цiлoмy пo CPCP, мали мiсцe
тi эк тендeнцii, якi спoстepiгaлися B пoпеpеднe двaдцЯтиpiння. 3бiльrши-
лaсь питoп4a вaгa сiмей iз 2-3 oсiб i зменIдилaсь чaсткa сiмей iз 5 oсi6 i
бiльrцe. B Укpaiнi пpoцеIrт Maлих сiмeй зpiс Дo 62Yo, aбo нa 6,5Yo, a ciмeй,
з 5 i бiльIшe oсiб зменrпиBс'Е дo I3,5|o, a6o tтa 87о.

Tендeнцii IIoперeд}IЬoгo пеpioдy збepeглися y peспyблiкax Cеред-
ньoi Aзii, вiдбyвaлoся скopoчeнIlя питомoi ваги сiмей з кiлькiстю 2,3, 4 \
нaвiть 5 oсiб. Caме зa ix paxyнoк зpoслa пиToilIa вaгa сiмей з кiлькiстro
6 oсiб i бiльrпe, тoбтo тиx, якi зaбезпечylоть зIIaчI{o poзIIIиреIIe вiдтво-
peння нaсeлeння. Якщo в 1959 p. ix бyлo 27 ,6-Зt'2|a, тo в 19B9 p.- 43,B-
б0,2vo веiеi iх кiлькoстi, поpiвнянo з Укpаiнoto iх пpoцент бyв y s-10
paзiв бiльIлим (в Укpaiнi ix бyло всьoгo 5,2ft).

Heгaтивнi тендeнцii, щo нiткo BИlНaчvIJIIпcя зa чaсiв oстaннЬoгo Tpид-
цятиpiн.rя paдянськoi BлaдИ' пpoдoB}flyвaлись i B poки незaлехснoстi.
У 2001 p. пpoдoв}rсyвaлa збiльrдyBaTись IIиToI\4a вaгa сiмeй з кiлькiстю 2-
3 ocoби Дo 65,|Yo (тaкa нисельпiсть сiм'i нaвiть не зaбезпeчyе пpиpoдIloгo
3poстaнI{я кiлькoстi нaселення), тaкo}tс зMеIIIIIиЛaся чaсткa сiмей з 4 i
tlcoбливo з 5 осoбaми. Лицre сiмeй з 6 i бiльшe oсoбaми стaЛo teщo бiльrце.
Aле це зpoсTaIIIIя arrt нiяк Irе пepeкpилo пaдiння ]vlaлиx сiмей тa з 4 i 5 oсо-
бaми'. Лицrе сiм'i з кiлькiстю oсiб 6 i бiльIпе 3рoсЛи пa 0,5|o.

lAвтop пpи пiдpaхyнкaх за 2001 p. змyrueний бpaти не сiм'ю зa poдиIIниMи
ltш'язкaми, a дoп,IoгoспoдapсTвo зa кiлькiстю oсiб. Хoчa pобити пopiвняння в цифpaх
lt сiм'сю зa poдиIrниIv1и зв'язкaми i нe зoвсiм кopектнo. Aлe вoнo дaе пiдстaви для ви.

'l|tле}lllя 
тeндепцiй, якi мaли мiсцe в цi uaси. Tим 6iльrпе, щo в <Haвvaль}roМy

ttllсiбникy>, в яlсoмy мiстяться <мeтoдиннi peкoмeндaцii щoдo opгaнiзaцii тa пpoвe-
,l(llll lя пеpIIIoгo y l{езaле)rснiй Укpaiнi пepeписy нaселeнняD' гoвopиться: u}Iа пpак-
r'иt1i бiльlпiсть дoмoгoсIloдapств склaдaеться iз oднiсi сiм'i>. .(ив.: Bсеyкpaiнський
|l(]l)cllис нaсeлeння: мeтo,цoлoгiя тa opтaнiзaцiя / 3а зaгaльнorо peдaкцiею дoltтopa
t'tttlIкrмiчних нaук H. o. ГIapфeнцeвoi). - К., 2001' - с. 2, 59.

r47



3 тeнденцii змiни кiлькoстi oсiб в oднiй сiм'i бaчимo' щo B Укpaiнi
сepeднiй poзмip сiм,i пoстyпoBo скopoчyеться. Taк, якщo в 1970 p. вiн був
3,4, тo в 1989 Р. - 3,2, a те' щo в 2001 р. вiн не зMеIIIIIивсfl ' тo це скopitле
с свiднeнняl\rl тoгo' щo в oсTaHIIьoмy poцi пoдaюTься дaнi пo .цoмoгoспo-
дapстBax.

BiдoбparкенIlяI\l цИx пpoцесiв r скopoченIlя нapoд,rсyBaнoстl r тeMпlB
пpиpoдIroгo пpиpoстy нaсeлеIIIIя.

oскiльки змiнa кiлькoстi нaселeнI{я визт{aчaстьсЯ piзницеlо мirк
кiлькiстю нapo,ц}кeниx i пoмеpлих, cлiд poзглЯнyти, якi тeнДенцii
y спiввiднolленнi нapoдrкyвaнoстi i смеpтнoстi пpoстеrкyютЬся B Укpaiнi
(тaбл. 26).

У 1940 p. в Укpaiнi нa 1000 oсiб нaсeленIlЯ пoкaзниIс нapoд}fiyвaнoсTl
стaнoвив 27 ,З i 6ув HИ}IсчиM' нirrс y сеpедHЬol\4y в CPCP - 3I,2. Meнtшa,
нirк y нaшriй pеспyблiцi, нapoд}rсyBalriсть бyлa в Бiлopyсi -26,B, Литв\-
23, Лaтвii - 19,3, Естorri i - 16,1, Moлдoвi -26,6, тoбтo з yсix 15 pес-
пyблiк Укpaiнa бyлa нa дeсятoмy мiсцi.

Tимчaсoвa oкyпaцiя чaсTини peспyблiк ltoЛиIlIllьoгo CPсP сyттeBo
Bплинyлa нa пaдiння B IIиx l{apo.цrкyвaнoстi. B Укpaiнi нa 1000 oсiб нaсе-
лeIIнЯ в 1950p. нapoдиЛocь 22,B oсoби, п4eнIIIе булo лиruе в Естoнii -
1B,4 oсoби тa Лaтвii - 17 осiб.

Пpoтягoм yсьoгo пiслявoeннoгo пеpioдy в Paдянськoмy Coroзi спo-
стеpiгaeться тeндeнцiя to скopoченIlя lrapoд?rсyвaнoстi, щo BЛaстиBo
пepeвaэкнiй бiльrшостi сoюзIIиx peспyблiк. Aле нaйбiльIII IIIвидкиMи TeМ-
пaMи Bollo вiдбyвaлoся в Укpaiнi. У 1960 p. Укpaiнa зa циIvI пoкaзI{иItoM
пepейшлa B}fie IIa тpинaдцЯте мiсце - 20,5. Mенtпе, нilк в Укpaiнi, нapo-

дЖyBaЛoсЯ ЛиIIIе в Eстoнii - 16,6 тa Лaтвii - 16,7.
Цe дo пeвнoi мipи бyлo пpИpoднo. A,цrке нaпIa pесI]yблiкa o,цнa з

нaйбiльцr пoтеpпiлиx внaслiдoк нiмeцькo-фarпистськoi нaBaли. У peс-
пyблiцi склaЛaся нaйбiльтшa диспpoпopцiя мiэк чoлoвiкaми тa eкiнкaми.

Taке сaмe стaнoвищe спoстepiгaлoся в пpибaлтiйськиx peспyблiкax
тa Бiлopyсi.

Ha rкaль, зa нaстyпнi 30 poкiв в Укpaiнi нeгaтивнi тенденЦii щo,цo
нapoд)кyBalloстi i прирo,цIloгo IIpиpoсTy HaсеЛeння нaбули гIo,цaЛьII]oгo
po3Bиткy.

Taк, y 1990 p. 3a нapo,ц}ttyвaнiстrо Укpaiнa пеpейrплa нa oстaннr
мiсцe сepeд yсix pеспyблiк. Ha 1000 oсiб нaсeленIIя нapoдиЛoся лиIIIe
I2,7 мaляти. Ha пepедoстaнIlьolvly мiсцi стaлa Естoнiя - |4, дaлi f,tlllли
Лaтвiя -I4 '|  iЛитвa- 15,3.

I]ей пpoцес в Укpaiнi Tpивa € i дoсi. B 1991 p. y нaс нa 1000 oсiб нaсе-
ЛеIIня llapo.цилoсЯ литлe 12,I MaЛяTИ' a кiЛЬкiсTь ПoмepлИx стaнoBиЛa ,цo
I2,9 oco6и, y 1996 p. - вiдпoвiднo 9,1 i 15,2.

Tенденцiя дo сitopoчеIrllя lrapoд)Iсyвaнoстi в Укpaiнi вi,цпoвiДaе зa-
гaлЬHoeвpoпeйськiй. Якщo в нaтпiй деpэкaвi }Ia кo}ttнy rкiнкy llрипa.цar
в сеpедIIЬolvIу |,4 дитини, то в Iтaлii - I,4-l-'7, xoчa lleщoдaвнo тaм бy-
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ли тpaдицiйнi бaraтoдiтнi poдини. Boнa пolциplorться нa poзвинyтi
кpaiни Cxoдy. Haвiть в flпoнii BIIaЛa lrаpoд}кyBaнiсть i нинi пpипaдaс нa
oднy rкiнкy B сepедIrьoму I,5 дитvtни'.

Знaчнo кoнтpaстyюTь 3ЦvI\ЛvI кpaiнaми рeспyблiки Cepeдньoi Aзii. Tyт
кiлькiсть llapo,ц?iсеI{иx y 1990p. стal{oвИЛa 29,3-38,8, тoбтo бyлa в 2,З-2,9
paзa бiльtпoto, нiэк в Укpaiнi. Toмy в 1990 p. в Укpaiнi б5rв i нaйменlлиf,tлpи-
poдний пpиpiст нa 1000 осiб пopЬпянo з iнIпими pеспyблiкaми - 0,6.

Poзгляд llapoд?кyBaнoстi, пpиpoднoгo пpиpoстy нaселеHIlя в нarпiй
peспyблiцi гoвopитЬ гIpo тe' щo пpoTягoм 1940-1990 pp. спoстеpiгaеться
вiткa тeнденцiя .цo скopoчell}l.s Еapoд}fiyвaнoстi нaселення. Чopнo-
бильськa тpaгедiя пpисItopиЛa цей пpoцес.

Ha fitaль, з 1991 р. в Укpaiнi пoчинaетьсЯ IIpoцес пepеBищеIrIr,I
смepтнoстi IIaд lrapo'ц}кyвaнiстю. Ha 1000 oсiб нaселeiil{я це стaнoвиTь
0,8 oсoби, a в 2001 p. ця цифpa сягHyлa 7,6 oсo6и, тoбтo вiдбyвarться aк-
тивrтиЙ пpoцес депoпyляцii нaселення.

Яснa piн, цe зyмoBилo й пoстyповe зaгaлЬIlе зpoстaння пеpeвaги кiль-
кoстi пoмepЛиx нaд кiлькiстlo Eapoд}ttеIlиx. У 1991p. вol{a стalloвилa
39,1тис. oсiб, a в 1992p. -  100,3 тис. oсiб, 1993p. -  IB4,2тис.,  1994p. -
242'I ттлc., 1995 p. - 299,7 тис., 1996 p. - 309,5 тис. oсiб.

ЯкrЦo poзгля.цaTИ змiни y зaгaльнiй чисельtloстi нaселення нaшoi
кpaiни зa IIaIIIиMи стaтистичIiими щopiннИIt'aNIуI, To l\{oэltе сIслaсTис'я вpa-
}IсеIlIlЯ' щo зpoстaннЯ ЕaсeленHЯ llpoдoв'fiyвaЛoся дo пoчaTкy i993 p. Aлe
цe IIaспpaBдi нe тaк. Ухсe 1990 p. пpиpoдIrе зpoстaнIlя нaсеЛеIrня i пеpе-
селенЕя з iнtциx кpaiн бyли лolу|TvIBt!у|NIи i стaнoвили вiдпoвiдно
27 ,6 тиc. i 7B,3 тис., зaгaлoМ 105,9 тис. У 1991 p. в pеспyблiцi вiдбyлoся не
зpoстaнЕЯ IIaсеЛeIIIIя' a Йoгo скopoчeнIlя нa 39,1 тис., тoбтo poзпoчaBся
пpoцeс дeпoпyляцii. Aле внaслiдoк тoгo' щo в Укрaiнy пеpeixaли нa
пoстiйне пpo}fiивaнIrя 151,3 тис. i вoни ПеpеItpили фaктиннe скopoчellltя
мiсцeвoгo нaсеЛeНня нa II2,2 тис.' склaлoсЯ Bpa}кeння, щo y нaс вiдбy-
вaeтЬся пpoцeс зpoстaнHЯ мeIпкaнцiв.

Te сaме спoстеpiгaлoся i в 1992p.: вiдпoвiднo скopoчеIIIIя нaсеЛеII-
ня - 100,3 тис. i пpиiзд, aбo мiгpaцiя' дo нaс 287 ,B тиc., oсTaнHr пepel(pилo
сI{opoчeнЕЯ EaселeЕня нa 187'5 тис. У 1993 p. y нaс вiдбyлoся сItopoчеI{Ilя
MiсцeBoгo нaсeлellня нa IB4,2 T'пc., a перeiзд дo кpaiни стaIIoвиB всЬoгo
б4,5 тис. i не пеpeкpив йoгo, вiдбyлoся зaгaльнe зMеIIIIIен}IЯ лroднoстi нa
L29,7 тиc. у 1994 p. зМеI{IIIилaся кiлькiсть Haселе}IIIя i вiдбyлaся eмiгpaцiя
в Укpaiни вiдпoвiдно нa 243,1 тиc.i142,9 тис.' a зaгaлoМ нaсeленI{я з}Ieн-
lllиЛoся нa 386 тис. Taкa сal\4a тен.цеIrцiя спoстеpiгaстЬся i в 1995-2001 pp.

Haведенi мaтеpiaли свiднaть, щo y нaс y кpaiнi п4aIoTЬ мiсЦе негa-
.гивнi тендeнцii: не пpиpoдIlе зpoстaIIня мiсцевoгo I{aсeлеIlllя' a йoгo сIto-
JX)ttеHHя' вo.цнoчaс спoстеpiгaетЬся aктиB}Ia емiгpaцiя 3 }IaцIИx одвiнниx

' .День. - 1997. - 31 сiчня.
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зеIvIeлЬ. Якщo нe B)киTи зaxoдiв дo пpипинeнI{я тaкoгo пpoцесy в rraйкo.
poтtпий чaс' тo спpaвдятЬся пpoгIloзи yкpaiнськиx демoгpaфiв тa

фaхiвцiв ooH щoдo стpaIIIенHoгo зIvreнЦ]eннЯ нaсeлеIIItя Укpaiни в нaй-
блихсче п'ятдeсятиpiччя. A цe Щляx дo зaгибeлi yкpaiнськoгo Irapoдy тa
йогo деpэкaви.

Пpoтягoм 1989-1995 pp. в Укpaiнi спoстepiгaeтЬся стaлa тeндeнцiя
дo зpoстaнrrя a6сoлroтlloi кiлькoстi пoмepЛиx: з 600,6 тис. oсiб y 19B9p.
дo792,6 тис' oсiб y 1995 p. B Укpaiнi цей piк стaв пiкoм щoдo кiлькoстi пo-
UlepЛиx. Уtке в 1996 p. кiлькiсть пo}Iepлиx сItopoTиЛaся' дo776,7 тис., тoб-
тo нa 15,9 тис. oсiб, aбo нa 2vo, a нaдaлi вoнa бyлa мeнlшoto, нilк
y 1995 p. Aлe нaвiть y 2001 p.' y нaс пoмepлo 754,9 тиc' oсiб. flкщo цi дaнi
пopiвняти з 1989 P. i дo цьoгo дoдaти' щo зa цi pоки y Haс зIIaчIIo скopo-
тилaсЯ зaгaJlЬнa кiлькiсть нaсeлeння' тo Nraсшroдyхсe сyМIIий пoкaзник.

Ha эrtaль, неMaс сyтTrвиx пiдстaв дЛfl тoгo' щoб спoдiвaтися IIa
зaгaлЬмyвaння циx яBищ' i вoни l\{ofiсyтЬ llеpepoсти в дoвгoлiтнIo тeн-
дeпцito.

Taкi cyмнi flвищa спoстеpiгaлИся ЛиIIIе зa чaсiв гoлoдoмopiв тa
нiмецько-фarцистськoi нaвaли. Haпpиклaд, y 1933 p. нapoдиЛoeя
449,9 тт,tc. Maлят' a пoмеpлo 1908'9 тис. oсiб,.

Пiд нaс нiмецько-фarшистськoi нaвaли B poки,Цpyгoi свiтoвoi вiйни
в Укpaiнi зa пepioд |942-1-945 pp. нapoдилoся 1152 тис. oсiб, a lтoмеpлo
2623 тиc. oсiб (нa I47| тиc. осiб бiльlде). Miнyсoвим тaкo)tс бyв пpиpoдний
пpиpiст в |947 p., Itoли гoлoд oxoIlив Хapкiвськy, .[нiпpoпетpoвськy, 3a-
пopiзькy, Biнницькy, oдеськy, Xеpсoнськy, Iзмaiльськy тa ЧepнiгiBськy
облaстi, B яI{иx пoшIepлo 265,9 тис. oсiб, a нapoдиЛoся 149,6 тис. oсiб..

Як бaчимo з тaбл. 25, y 1940p. нa 1000 oсiб нaселення в Укpaiнi нa-
poд,}fiуBaлocя 27,3 oco6и, тoбтo бiльrпе, нilк y pеспyблiкax Пpибaлтики
(Еетoнii - 16,1, Лaтвii - 19,3, Литвi - 23), Moлдoвi, Бiлopyсi, i меншtе,
нirк у цiлoмy пo CPCP i дeяких iнruиx peепyблiкax' a B}кe в 1960 p. Ук-
paiнa випеpeд}Iсaлa 3a }Iapoд,кyвaнiстro лиrце Естoнiro тa Лaтвitо. Бiльrдe
тoгo' чеpе3 дeсяTь poкiв, тoбтo в 1970p., BoIIa 3a циIvI пoкaзIlикolvl пepe-
йцrлa нa пepeдoсTallне мiсцe, a з сеpедиtlи B0-x pокiв - нa oстaнне мiсце
серед yсix peспyблiк Paдянськoгo Coroзy.

Cлiд звepнyти yвaгy IIa те' щo зa пepioд з 1940 p. пo 1990 p.зEaчнo
збiльrпилaся piзниця B }Iapoд}fiyBaнoстi мirк Укpaiнoю i тaкими peс-
пy6лiкaми, як Узбекистaн, Typкменiстaн, Taдэкикистaн, Киpгизстaн
тa iн. Taк, ЯкIцo B 1940 p. в Укpaiнi нa 1000 осiб нaсeлеIIнЯ нapoдиЛoся

' .{eнь. - 1997. - 10 сiчrrя i 6 лrотoгo; IIaселeння Укpaiни 2002 p.: .(емoгpaфiн-
ний щopi.rвик. _ It.' 2003. _ с. 52-65.

, .{eмoгpaфизeские иссJIедoвaния. _ к.' 1991. - BьIп. 15. - с. 439; PуОншч-
кuй Е. П.,{eмoгpaфинeсI{иe пoтеpи Укpaиньr вслeдствиe гoлoдa l932-1933 гг.

" Ilеpкoвcъкu& А.Jl., Пupoэюкoв C. I. .(емoгpaфiннi втpaти Укpaiнськoi PCP
y 40-х poкax. / / У|x1\,- 1990. - N9 2. - с. 16' 19.
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27 ,3 oco6и, a в Узбекистaнi - 33,B oсoби, Typкмeнiстанi - 36,9 oсoби,
Taдэкикистaнi - 30,6 oсoби, тo в 1990 p. в Укpaiнt - L2,7 oсoби,
a в Узбeкистaнi - 33,7 oсoби, Typкмeпiстaнi - 34,2 oco6и, Taдэкики-
стaнi - 38'8 oсоби.

oтхte, яIсщo B 1940p. piзниця y кiлькoстi нapoд}tсеIlиx в Укpaiнi i
тpЬox згaдallиx aзiaтськиx peспyблiкax стaнoвилa 3,3-6,9 oсoби,
тo в 1990p. Bo}Ia tpoслa дo 2|-27,| oсoби, iнaкrце кaхс)rrти' в 1990p.
в Укpaiнi Еapo.ц?rсувaЛoся в 2,6 paзa п[eHIIIe, нiэлс y згaдaниx pеспyблiкax.

,Як yхсе згaдyBaлoся, Maлoдiтнi сiм'i стaли IropМoю }tситTя в Укpaiнi.
Hiчoгo втirшнoгo нe oнiкyeться i нa мaйбутe. Зa Дaнуtмтц Укpaiнськогo
iнститyтy roцiaЛЬIrиx дoелiдrrteнь' щo poзIloчaB oпитyBaIIIlE 3 1994p.
IIa прикJIaдi 2000 lvtoJroдиx сiмей в 11 pегioнax нarцoi деp}Iсaви' лишe 6vo
мoлoдиx сiмей маroть tвi tитинуl,62vo - JТиIЦe oдIIy' a 29voix зoвсiм нe
MаIoТЬ. Пpивинaми тaкoгo стaнoвищa e мaтepiaльнi тpyднoщi y молoдиx
пoдpyrrtжiв, peaльноi дoIIo}Ioги вiд деprrсaви вollи нe вiднyвaють.
opieнтaцiя }roлoдoгo пoдpy}rс}fiЯ вiднoснo кiлькocтi дiтeй пpинципoвo
piзниться. 3 oпитaниx 67vo хoтiлуt б мaти двоx дiтей, 5vо - Tpьox тa
бiльtuе i лиlrrе 24Yo - oднy дитинy'.

Hегaтивнi тенденцii зi стaнoм Hapoд)кyBalloстi' пpиpoДIIиM пpи-
poсTolvt нaсeJIeIIня' якi спoстepiгaються IIpoTягoм yeЬoгo рaдяrrськoгo
пepioдy, y 90-тi poки ХХ ст. нaбyли тpaгeдiйнoгo xapaктеpy. Якщo ix
нe зyIIиItити тa в нaйблиrrсчoмy мaйбyтньo}!!y Еe пoдoЛaти' то в Укpaiнi
tIе BистaчиTЬ Людських peсypсiв для poзбyдoви вiльнoi незaлerrснoi
деp}fiaви.

$ 3. ЭItiнки y скЛati пpaцюIoчoгo IIaсеJIеIIIIя

Cтyпiнь saЛyченнfl эttiнoк до сyспiльнo.кopиснoi пpaцi в деp'rсaBнo-
IvIy гorпoдapствi зaлеrrtить вiд бaгaтьoх фaктopiв' a сaме: стaнy сoцiaль-
нo-екoнoмiчнoгo, пoлiтичIloгo' ItyЛЬтyplroгo poзвиткy суспiльствa; дo-
сягнeння спpaB}IсIIЬoгo piвнoпpaв'я чoлoвiкa i экiнки; нaявнoстi трyдoBиx
pесypсiв; спiввiднolцeнIrя repед нaсeлeнI{я мirк чoлoвiкaми i rrсiнкaми;
кo}lкpетIlиx сoцiaльно-екoнoмiчниx зaвдailь' якi виpilшyе сyспiльствo;
вплиBy peлiгii тa iн.

oптимaльним y сyспiльствi е виI(opистaння rкiнoчоi пpaцi на тиx
нaпp,Iмax лIoдrЬкoi дiяльнoетi, якi нaйбiльшe вiдпoвiдarоть ii фiзинним
0с()6лив0стяIvI.

Bищeзгaдaнi фaктopи Мo)fiyTЬ BIIливaти на нeoбxiднiсть зaл5rвення
х(iнoк дo poботи, якa i нe зoBсi!Д вiдпoвiдae oсoблиBoстям пtiнoчоi стaтi.
Toмy ми зyетpiнaемo шсirroк i нa тиx дiляrrкax виpoбництвa, якi вимaгa-
ють зIIaчниx фiзинниx зyсиль' a тaкo}iс шIaIoTЬ urкiдливi yмoви пpaцi.

' .Цeнь. * 1998. _ 2 квiтrrя.
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3a чaсiв кoлиrшньoi paдянськoi BJIaДИ нaйбiльrrr численrri виpoбни.ri
кaтегopii - poбiтники, слyэкбoвцi тa кoлгoспники.

Toмy ue питaнI{я l\4и poзгляtlеIvto' пoчиHaloчи з кiлькoстi тa питoмoi
вaги экiнoк сepед poбiтникiв i слyэтсбoвцiв.

3aгaльна тeнденцiя дo llIиptlloгo BиttopисTaння rкiнoчoi пpaцi зa всi
чaси pa,цJl}Iськoi влaди пpиtвeлa .цo тoгo' щo чaсткa экiнoк сеpед цИx Bи-
poбниниx кaтeгopiй бeзпеpеpвнo зpoстaлa' щo вiдпoвiдaЛo зaBдaнняI\4
poзBиTIсy сyспiльствa.

Haд стpyктypoю poбiтникiв тa слyrкбoвцiв зa стaттIo в lg22p. 3I1aч-
нoro мiporo тяэкiли нaслiдIси Пеpulоi свiтoвoi тa гpoМaдянськoi вoен
(тaбл.26).

3a Iшeстиpiнний пеpioд (.1922-1'928 Pp.) не вiдбyлoся сyттевиx змiн
як y цiлoмy в CPCP, тaк i в pеспyблiкaх. Чaсткa rкiнoк y стpуктypi не
змiнилaся aбo змiнилa cя нa |Yo в тoiт' чи iнlлийr бiк. BинятоI( стaнoвЛять
липre Typкменiстaн тa TaдэкикисTaн' дe ixня питoмa вaгa збiльrцI4ЛacЯ'
вiдпoвiднo з 12 дo 2бvo i з 5 дo Bvo.

У нaстyпнi 12 poкiв (з 1 92B p. дo 1940 p.) можнa спoстеpiгaти в змiнax
скЛaдy poбiтникiв тa слyrкбoвцiв зa стaттЮ тенденцiю миpниx uaсiв,
тoбтo зpoстarrня сеpед Ilиx гIитoмoi вaги rкiнoк.

У 192B p. сеpе,ц цiei виpoбничoi кaтeгopii в Укpaiнi экiнoк 6улo 2I|a,
в CРCP - 24|o, бiльIпе, нirк y нarшiй pеспyблiцi, ix бyлo в Poсii, Бiлopyсi
i Typкмeнiстaнi (вiдсyтнi дaнi пo Лaтвii, Литвi тa Естoнii, якi в тoй чaс IIе
BхoДуIrIИ дo склaty сPсP).

У нaстyпнi poки' дo пoчaткy .{pyгoi свiтoвoi вiftни, спoстepiгaеться
зpoстaння чaстItи rкiнoк y склaдi poбiтникiв тa слyrкбoвцiв як y Coroзi,
тaк i в yсix йoгo pеспyблiкaх.

У 1940 p. в Укpaiнi сеpед poбiтникiв i слyrкбoвцiB питoмa вaгa rкiнoк
зpoсЛa дo 37Yo, Boнa бyлa ни}ttчolo' нirк y цiломy в кpaiнi, дe iх 6уlto 39|a,
a тaкo}lt y Poсii i Бiлopyсi - вiдпoвiднo 4I i 40To.

oсoбливo тJJв,I4ц:ктIуIIД тeМпaми зpoстaЛo зaЛyчeння rкiнoк y тих peс-
пyблiкax, в яIсиx ix чaсткa paнiurе булaнaЙни}Itчoю: в Taдэкикистaнi вo-
Ha зpoсЛa з B Дo 297o, Bipмeнii - з 14 дo 34vo тa iн.

Aле i в 1940 p. нaйниэкчa чaсTкa ix бyлa в peспyблiкax Cеpедньoi Aзii
i Кaзaxстaнi- 29-3l-Yo (винятoк стaнoвив Typкмeнiстaн). У цьoмy pегioнi
y зB'язкy з InB'7t|<vINrI4 темпaIиИ poзвитIсy пpol\4ислoвoстi, як i в iнrциx
peгioнax кpaiни, вiднyвaвся гoстpий пoпит нa poбiтникiв тa слyжбoвцiв.
Toмy зрoстaння питolvloi Baги rкiнoк y нapoдIroшIy гoспoдapствi циx pес-
пyблiк бyлo пpиpодIIиNI' HезBaжtaIoчи нa менrцi мolкливoстi пopiвнянo з
евpoпейськиlvlи pеспyблiкaми ,цo Зaлyчеtlня rкiнoк на виpoбництвo
y зB'язкy з Ilи?IсчoIo oсвiтoю rкiнoк Aзii тa BгIлиBoM MyсyЛьMaIIствa. Cлit
TaкoE( пiдкpeслити, щo iстoтнo скopoтилaсЯ piзниця в питoмiй вaзi rтtiнoк
нa виpoбництвi мiэк pеспyблiкaми Cеpeдньoi Aзii тa евpoпeйcькими.

Cyттeвo впЛиIIyлa Ha зpoстaння кiлькoстi тa питoмoi вaги rкiнoк се-
peд poбiтникiв тa слyжбoвцiв нiмeцькo-фalllистськa нaвaлa.

t52

У 1950 p. пopiвнянo з 1940 p. чaсткa жiнoк сepед pобiтникiв Ta слy}rс-
бoвцiв зpoслa в yсiх сoloзIlиx pеспy6лiкaх.

B Укpaiнi ix стaлo 43Yo,в CPсP - 4Wo. Aдrке сеpeд зaгиблиx мaйrке
тpи нвеpтi стa}IoBиЛи чoлoвiки.

Гостpий пoпит нa тpyдoвi peсypси' oсoбливo в пеprшi пiслявoеннi
polси' .зyМoвиB зaЛyчення rкiнки з}IaчHoIо мiporo IIе ЛИIIIe нa poбoти,
нaйбiльrц пpидaтнi для ii стaтi, a й в iнrпi сфepи дiяльнoстi. Пopяд з
TaктINIII пpoфесiями, як лiкap, yчИтелЬ' вчeттийt тa iнrпi, iм ,цoвoдилoся
oволoдiвaти poбiтниними пpoфeсiями y вyгiльнiй, метaлypгiйнiй пpo-
мислoвoстi, нa бyдiвництвi тoщo.

Пеpeбopюючи великi фiзитнi тpyднoщi, rкiнки lTpaцювaли зa6\ilникa-
ми i пpoxiд|IуI|\aMI/I нa цIaхTax' пlетaЛypгaми, бyдiвельъII4|<aNIИ' yспiurнo
зaмiнroroчи чoлoвiкiв IIa цI/D( тя)ltttиx дiЛянкax poботи. У 1947 p. чaсTIсa
lкiнoк сepeд пpoMислoвиx pобiтникiв стaнoBилa 35,9%. Haвiть y тaкiй гaлyзi,
як в1тiльнa' де yMoви пpaцi oсoбливo тяeтскi, питoМa Baгa }Iсil{olс сеpед
poбiтникiв стaнoBиЛa 35,5%. Aле й y цi тяrrскi для peспyблiки poки спoс-
теpiгaеться сyттeвa piзниця y зaлyuеннi rкiнoк дo piзниx гaлyзeй виpoб-
}IицTBa. fкщo в мaшинoбyдyвaннi ix бyлo35,6|o,нopнiй мeтaлypгii - 29,4|o,
бyдiвництвi - 35Yo, тo в легкiй пpolvlисЛoBoстi- 63,57o, xapнoвiй - 53Yo.

3aлy.rення rкiнoк вiдбyвaсться y бiльtпих poзмipax y тi гaлyзi, де
yMoBи poбoтидЛя IIиx вiднoснo спpиятливi.

Пpoте в}кe B poltи пеpllloi пiслявoсннoi п'ятиpiнки i пiзнirше спoс-
теpiгaеться скopoчеIlня ix питoмoi Baги y вyгiльнiй пpoмислoвoстi, де ix
чaсткa зни't{yеTься в 1950 p. дo 3|,7|o, a в 1957 p' - дo 29,87o.

Barкливy poЛь y звiльненнi хсiнoк вiд вarrскoi фiзиннoi пpaцi y вy-
гiльнiй гIpoмисЛoBoстi вiдiгpaлa пoстaнoBa PaДvI Miнiстpiв CPCP вiд
13липня 1957p., якa нaкpеслиЛa зaxoди щo,цo зaмiни экiнoнoi пpar]i
в гipнинiй пpolvlислoвoстi. Зoкpемa' зaбopoнялoсЯ BикopисToByвaTи }Iti-
нoк нa вa}кI(иx poбoтax пiд землеrо. Пoстaнoвa встaнoвЛIoвaлa тepмiн
вaмiди хсiнoчoi пpaцi нa циx poбoтax - дo 1 сiчня 1959 p. i зoбoв'язyBaлa
paди мiнiстpiB сoЮзниx peспyблiк, кpaйoвi, oблaснi, мiськi i paйoннi ви-
кoнaвчi кoмiтети всiлякo cлpу|fl.tу| пpaцевлaцITyBaHнЮ lкiнoк, opгaнiзy-
вати ix пepеквaлiфiкaцirо.

Пiсля цiеi пoстarroви зaмiнa экiнoчoi пpaцi нa пiдзeмниx poбoтax
вiдбyвaлaся ще llIBидIue. Brкe в 1965 p. сepед poбiтникiв вyгiльнoi пpo-
мислoвoстi }кiнttи' зaйнятi нa пiдземниx poбoтax' стaIIoвиЛи лиlлe 2,2|o,
тlpичoмy ix бyлo пoвнiстro звiльнeнo вiд вarккoi фiзиvнoi пpaцi'. I-[я тeн-
денцiя TpиBaлa i в 60-B0-тi poки.

Пpoцес скopoчellнЯ кiлькoстi lкiнoк, зaЙнятих нa Baхtкиx фiзинниx
pсlбoтax, вiдбyвaвся i в iнrшиx гaЛyз.flx нapoдIloгo гoспoдapсTвa. Taк,
пa Пiв.ценнo.3axiднiй зaлiзницi сеpе,ц зaлiзничникiв вaнтalкнo-poзBaH-

УI}It. - l966. - Nsl2. - с. 13' 14.

153



Ta}кyвaлЬItих lсo}Iтop i пеpeвaлoн}Iиx ByгiльHиx бaз у 1954 p. rrсiнки стa-
IIoBиЛи Мaй}rсе 3To, a в 1965 p. взaгaлi нe бyлo эtсiнок-вaнтaэкникiв.

Haочlrим пiдтвepдэкeннЯпI IIoЗитуIBtrуIх змiн y еклaдi poбiтнинoгo
кJIaсy Укpaiнськoi PсP сTaЛо зМe}IцIеIlIlЯ питoмоi вaги экiнoк y склaдi
йoгo оснoвних зaгoнiв. Taк, y 1967 p. пиTo]шa вaгa эrсiнoк y пpoмислoвoстi
pеспy6лiки стalloвltлa 42,2%, y тoП[y числi в мarшинoбудyвaннi - 3B,3|o,
y нopнiй метaлypгii -3IYo, вyriльнiй, xapнoвiй i лeгкiй пpoмиелoвoстi -
вiдпoвiднo 16, 51,1, B\vo, у бyдiвництвi - 30Yo, нa зaлiзнич}Io]vly тpaнс-
портi _ 2B%.

Oенoвнi тeнденцii porвиTlty етaтeвoi сTpyltTypи po6iтнитотo кJlary
зпaxoдяTь свiй виfiB Taкo}*t y змiнax, щo вiдбyвaroтьсfl B склaдi iнrциx кa-
тегopiй зaйнятoгo нaеeле}ll{я.

Зaкoнoмipним llpoцeсo}л в yNIoBax сoцiaльнoi piвнoстi rrсirroк y нaшiй
кpaiнi e ЗpoсTarrня ix питoмoi вaги сepед iнлсенеpнo-тexнiчниx
пpaцiвникiв i слyrкбовцiв, де yмoви пpaцi для eкiнoк 6iльtп спpиятливi.
3a 20 pокiв (1947_1967 pp.) y пpoмиrЛoвoстi peепy6лiки питoмa вaгa
}fiiнOк y зaгaльнiй кiлькoетi пpaцiвникiв циx кaтeгoрiй пiдвищиЛaся з
34,6 до 43,2Yo, y 6yдiвництвi - з 30 дo 33,9%, нa зaлiзниЧIIoIvIy тpaнс-
пopтi * з 37,5 дo 5|,97o'.

У нaстyпrrий пеpiод сTaTeBa rтpyктyрa oкpevlиx гaлyзeBиx зaгoнiв
poбiтнинoгo Iслaсу сyттеBo не змirrилaся. y 1983 p. сepeд po6iтникiв мa-
шинoбy,Цyвaння lкiпки етaнoвили 42|o, вуriльнoi пpoмисЛoвoсTi -
|7,2|o, нopноi мeтaлyprii _ 35Ya, легкоi i xapнoвоi пpolvl}IелoBoстi - вiд-
пoвiднo 79,T%\54,9Yo.

3нaчrro епpиятливirшi yмoви для rrсiнoк, нiэtс poбiтнивi пpoфeсii, дe
зIIaчIIoю мipolo BиIсopисToByrтьrя фiзиннa прaця' iснують нa iн}кенеp-
нo-теxнiчниx lToеa,цax.

Toмy вэкe в 50-тi poки сepед спецiaлiетiв 3 вищolo i сepeдньою
спeцiaльнorо oсBiToto, зaйнятиx y Нapo,цнoмy гoспoдaPствi Укpaiни,
rкiнки стafloвиJlи a6сoлютнy 6iльrцicть.

Якщo в 1957 p. сеpeд цiеi кaтегoрii пpaцютoчOгo llaсеЛенrrя ix
кiлькiсть дopiвпroвaлa 

,tr47,9 Tис.' тo в 1986 p. ix у}iсe 6yло 3B5? тис.,
a ix питoмa Baгa rерeд yсix спецiaлiстiв цiеi кaтeтоpii зpослa з 59,2
дo 59,5Yo2.

Aнaлiз пpoцееy вaлyчe}r}Iя rкiнок в eкoнoмiкy Укpaiни тa iкших pe-
спyблiк aa пepioд 1950*1989 pp. евiд.rить Ilpo етaЛy тенteltцitо дo зpoс-
TaI{ня ix питомoi вaги B склa,цi poбiтrrикiв тa слуrкбoвцiв.

B Укpaiнi ix гrитoмa Baгa в 1989 p. tРoсЛa дo 52Yo i стaлa вищoю, нirк
в Cоюзi (51.vo\, тaкolс}' як y Poсii, i мeнlЦoю, нiltt y Бiлopyсi, Молдoвi,

I Po"мaнчoв B. o. }Iaзв. пpaця. -C. 111.
, тpyд в CCCP. * 1\4.' 1968. _ с. 2s6, 257; Ilaрoдиoe xoзяйетвo CCCP за

70лeт. _ t{.' 1987. _ с.41B' 420. (Iliдpaxoвaнo aвтopoм.)
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Литвi, Лaтвii тa Естoнii. B yсix пepeлiнениx peспyблiкax пиToNIa Baгa
эtсiнoк бyлa вищoto пoрiBlrяIro з пoкaзIlИкoм по Cotозy.

B iншиx peспублiкax ix чaсткa бyлa мeншоrо вiд зaгaльнoсоlозноi.
oсoбливo iстoтнa piзниця поpiвнянo з евpопeйсЬки1vtи pеспyблiкaми
сIIoсTepirarTьс,I B Узбекистaнi, Taдэкикистaнi, Tуpкмeнiстaнi тa Aзеp-
бaйдэкiнi, де вoнa сTaHoBитЬ 39-43%, тoбTo lra B_|27o мeнrue. Ifя
piзrrиця - свiднeннЯ тoгo' щ0 B зIaдaниx peспyблiкax rкirrки y зIIaчHO
м"'',r,* poзмipax зaлyЧaЛисJl дo pобoти в llapoдIroшIy гoспoдaprтвi i
BoдHoЧaс бiльrцe зaйпсaлися BихoBaIIIlяM дiтeй, кiлькiсть J{киx знaчнo
IIеpеBищyBaЛa ix I{aяBI{iстЬ y еiц'flх Pосii, Укpaiни тa iнrrrиx свpопeй-
сЬItиx pеспyблiк.

oскiльки ryIaтеpiaЛЬнa дoпoмoгa нa BихoBa}Iня дiтeй llaдaвaлaсЯ
B oсHoвнol\ly 3 цerrTpaлiзoвaниx зaгaльнoсoювниx фoндiв' тo сepе,цIlfl
сiм'я в Узбекистaнi, Taдпсикистaнi, Typкмeнiстaнi тa Aзepбaйдrкaнi
oтpиMyBaлa цiеi .цoпoмoги 6iльrue, нirк в евpoпeйeьrсих peепyблiкax.

3 цьогo IvIoEснa зpoбити BисIloBoK' щo Ba vaсiв pадянсЬ1t0i Bлaди
rкiнки-виpoбнинницi еврoпейськиx peспyблiк свoею IIpaцeю теrrt бpa-
JIи yчaсTь y фopмyвaннi центpaлiзoBaниx фoндiв, якi йrцди IIa yTpи-
п4a}I}Iя дiтeй, тoбтo вoни безпосepедIlьo сBOсto пPaцeю бpaли yчaсть
y фiнaнсувaннi экiнoк Tpьox pеспyблiк Cepeдньoi Aзii, якi зaйнятi ви.
xoвa}IнЯlvl дiтей.

3aлy.reння rrсiнок y зpoсTaloчиx poзмipaх дo poбoти в l{apoдtloмy
гoспoдapсTBi пpивoдить дo 3блиrкeннЯ стpуктypи IIaселeIIня зa стaTTIс)
тa стaтевoi сTpyltтyри poбiтникiв i слyrкбoвцiв.

,{oсить сyTтrBa piзниця спoстеpiгaетьея мirк peспyблiкaми i
в сiльськoмy гoсIloдapствi. IIa }Iсaль' 1\4и lvlo}t(еt1o гIpoсTе}rсиTи змiни y стa-
тeвiй стpyктypi кoлгoспEикiB ЛиЦre зa пеpioд 1960*19B9 pp.

У 1960 p. нaйбiльIпa чarткa rкiнoк сеpед ItoJIгoспникiв спoстеpiгaлa-
ся в Бiлopyе| - 55%, Укpaiнi - 54vo, Poеii - 53%, Еетoнi\ * 56Yo, ъ тofц
чaс Як y цiлoмy пo CPCP -52d/o. Haйнихсчa ix питомa Baгa спoстepiгaлa-
ся в Taдrкикистaнi - 42vo, Bipмeнii Ta Itaзaxстaнi * rю 437o, Киpгиз-
стaнi _ 44Vo tУз6eкистaнi - 45vo. Toй фaкт, щo ix питolvla Baгa бiльшa
в rвpollейсЬкиx peспублiкax, свiднить llpo знaчний вплиB Bтpaт зa poки

.[pyгоi свiтовoi вiЙни, в peзyлЬтaтi якиx сepeд IIaсeЛeHIl.E циx peспyблiк
чaсTкa эхiнок була вищotо.

3a нaступнi 29 poкiв - дo 1989 p.- питolvla вaгa }iсiнoк y сiльськoмy
гoспoдapстBi сPсP зIIи3I{лaся з 52 до 44Yo. BorEa тaкo?tс зHи}ltyеTЬся
в Poсii Дo 39|o, Укpaiнi - to 45Yo, Бiлopyсi - Дo 437o, Кaзaxстaнi - до
36Yсl, Литвi - to 4|Yo, Eстoнii - дo 47Ta.

Iнrпa тeндeнцiя спoстеpiгaлaся в Узбекистaнi, дe Boнa зpoсJla з 45 дo
54o/o, у Гpyзii - з 47 Дo 49Yo, Taдrttикистaнi - з 42 дo 527o тa Bipмeнii -
з 43 дo 47Yo.

Taким чиIIoIvI' якщo сepeд pеспyблiк сРсP, B Якиx нa 1960 p. IIиToMa
вaгa )кiнoк y склaдi lсoЛгoспIlиItiв бyлa нaйвищoю, в нaстyпнi polси спoс-

155



теpiгarться ii зменIлення' тo сеpед peспyблiк, B Якиx пиToMa вaгa жiнoк
бyлa вiднoсHo IIихtчa' спoстеpiгaстЬся пpoTИлеrкнa тенденцiя.

oтхсе, ЯItщo рo3глflНУ.rт' змiни в склaдi 3a стaTтIo пpaцюIoчoгo нaсе-
леHнЯ в цiлoмy, тo спoстepiгaсTЬсЯ зблиrкення цoo.o склaдy зi стaтeвoю
сTpyкTypoю yсьoгo нaселeIIнЯ.

Бeзyмoвнo, porIIIиpеIrIrя yнaстi хсiнoк y сyспiльнo кopиснiй пpaцi с
вa?ttлиBolо xapaктеpистиItoЮ сyспiльствa' ЯItе lla.цaс rкiнцi pеaльнi пpaвa
дo piвнoi yнaстi в йогo rкиттi.

Aнaлiз змiн y стpyктypi зaйнятoгo HaсеЛеIlIlЯ B l{apo.цI{oMy гoсI]o-
дapствi Укрaiни гoBopиTь пpo Te' щo пpoTЯгoM yсьoгo paдЯIlсЬItoгo
пepioдy спoстеpiгaетЬся 3poстaння яIt кiлькoстi, тaк i питoмoi вaги экiнoк
сеpед HЬoгo.

У пiслявoеltнi чaси спoстеpiгaсться двoiстий пpoцес сeред poбiтни-
чиx кaтегopiй з piзними yMoBaМИ пpaцi. У гaлyзяx iз вalккими yNroвaшIи
пpaцi нaсткa rкiнoк скopoчy€тЬся, a 3 вiднoснo ЛегIсИI\{и - ix стaе бiльrпе
гIoлoBи1Iи. CтaлиЙ IIpoцес tpoсTaIrня питoмoi вaги rкiнoк спoстеpiгaсться
тaкo}Iс сеpе,ц спeцiaлiстiв, тoбтo в кaтегopii пpaцiвникiв poзyмoвoi пpaцi.

BиCHoBIси

Пpoтягoм oстaнньoгo тpьoxсoтpiнтя (XVIII - гIoчaтoк XХI ст.) yк-
paiнцi пеpeбувaли як нa свoix oдвiнниx 3еМляx' тaк i зa ix меэкaми.

PoзгляД змitl y склaдi yкрaiнськогo етIloсy зa цей ,цoсИTь знaчний
icтopияътиЙ пеpioд .цaс пi.цстaви для poз/цyмiв, виявлення тeII,цеIIцiй, зa-
кoнoмipнoстeй тa пoбaэкaнь' сгIpЯlvloBaниx IIa ПoдaльIIIий poзвитoк нa-
IIIoгo llapoдy. У цi нaси yкpaiнський нaрot сaмoвiддaнo бopoвся Зa сBoIo
нeзaлeэ*снiсть, збepiгaюни i вiдстololoчи piднy кyльтypy' Ivloвy' дy-
xoвнiсть, звинai, тpaдицii, пoбyт, сaNlе сBoe iснyвaння. Ife нaси геpoiннoi
бopoтьби, злетiв i пaдiння, Beличезниx здoбyткiв i cтparпенниx Bтpaт.

Cyспiльнo-пoлiтичне i сoцiaльнo-екoнoмiчне }ttиTтя нaIлoi люднoстi
знaxoдиЛo безпoсepеднс вiдoбparкeнIlя y скЛaдниx, iнoдi сyпеpeчливиx
демогpaфi'rllиx пpoцесax, якi випaлИ I{a .цoЛю IIaЦIoгo lrapoДy.

У цi vaси yкpaiнськi етнiчнi зeмлi пеpeбУBaJIvIпiд влaдoro Poсiйськoi
тa Aвстpo-Угopськoi iмпеpiй, Пoльщi, Pyмyнii, Чexo-CловaчЧ:,lъIv,, Уrop-
щИtIИ' a тaкo?tс y склaдi кoлиIIIIlьoгo Paдянськoгo Coюзy. ЛиIлe в oстaннi
дBaнaдцяTь 3 ЛиIIIкоM poкiв нa ниx poзбyдoвyrтЬся lleзалeэtснa дepжa-
вa - Укpaiнa.

Пpотягoм poзглянyтoгo пepioдy зaгaЛьнa кiлькiсть нaселення свiту
безпepеpвнo зpoстaЛa. Aле мaли мiсце випaд1{I4' I\oJlvI B дeяких pегioнax
тa кpaiнax спoстepiгaлoся нaвiть TиMчaсoBe ii скopoнення. Taкe яBище
бyло пoв'язaнe зi стиxiiляимvt JIIIхa\ДИ' вiйнaми тa дерэкaвЁoro пoлiтикoro
oкpeмиx кpaiн.

!е вiдбyвaлoся i з yкpaiнськиI!{ нapo.цoМ' нa IIьoгo тe)fi BпЛивaли 3гa-
данi фaктоpи. ,{еprttaвнa пoлiтикa кpaiн, пiд влaдoтo якиx пеpебУBaJwI
yкpaiнськi землi, безпосepeдньo BплиBaлa нa кiлькiстЬ нaсеЛе}IIlя тa yк-
paiнцiв зoltpеMa. Пpaвлянi кoлa пpoвo.цили стoсoвнo yкpaiнськoгo Haрo-
дy пoлiтикy етIloцидy i нaвiть lelroЦи.цy. BeликoдеprкaвI{ицькa пoлiтикa
згaдaнИx дeр)r€B пpинципoвo не вiдрiзнялaся вiд тiсi, якy ЗaстoсoByвa-
.пи дo пpигIroблeниx нapoдiв зaгapбницькi iмпеpii пoпepеднix нaсiв.

Пpoстerкyroчи пpoцеси змiн y кiлькoстi yкpaiнськoгo нaсеЛеIIHЯ Ha
йoгo земляx' lvloЕtцa зpo6ити BисHoBкИ' щo вo}IИ вiдбyвaлись вiдпoвiднo дo
зaгaлЬIlиx зaкoнoмipнoстей, притaN,Iaнних yсьoMy ЛIo.цстBy земнoi кyлi.



Boдночас слiд пiдкpecп|уIT'l' щo пoлiтикa oкреMиx дep}кaв - гнoби-
телiв нarдoгo нapoдy - l\,Iaлa певнi oсoбливостi.

Пpотягом xvlil-xlx ст. зaгaльIla кiЛьItiсTь I{aсеЛeнI{я yrс-
рaiнськиx te}Ieль' щo Bхoдиди дo сIслaдy Poсiйськоi iмпеpii, - Лiвoбе-
perкноi, ГIрaвoбepеэкнoi Укpаiни тa Hoвоpосii - безпеpepвIlo зpoсTaлa
з 4781 тис. осiб до 27930 тис. oсiб. 3бiльшrилaся й ix питомa вaгa y склaдi
iмпepii зa цей .raс з 17,6 дo 2I,B|a. Tе сaмe спoстеpiгaсться i нa yк-
paiнськиx зeмЛ"trx' щo BхoдиЛи дo склa,цy Aвстpo-Угopськoi iмпepii -
Cxiднiй Гaлининi, Бyкoвинi тa нa 3aкapпaттi, де нaсeлeннЯ 3рoсЛo з
1901тис. oсiб дo 8227 тис., aбо з 13,7 to IB,I|о. Boднouaс слiд пiдкpeсли-
ти' щo нa нaцiонaльний склa.ц нaселeltнЯ yкpaiнськиx 3еMелЬ сyтTсBo
BпЛивaлa веJlикoдep}fiaBlrицЬкa полiтикa деp}fiaв-зaгapбникiв. oснoв-
llvtilt1i змiст пoлягaв y ToMy' щoб yтpимaти в пoкopi пpигrroблeнi нapоди.
3 цiею IvIеToIo BиItopистoвyBaлися piзнi зaсоби:

- зaстoсyBaIIня дo rlaселеIII{Я }ltoрсToltих pепpeсiй тa знищення йo-
гo пoлiтичнo aIстиBHиx пpедстaвникiв;

- сTBopеIrня IIизIIи (випpaBIIиx> зaклaдiв (тюpем, кoнцтaбopiв,
спецпoселень, психiaтpичHиx лiкapень тoщо);

- цIт)rчI{ий подiл нa пpивiлeйовaнi (великoдеprкaвнi) наpoди тa
<iнopoдцiв>;

- дeIlopTaцii з yкpaiнсьlсих зеMеЛь дo peгioнiв iмпepiй;
- пересеЛeння I{a нarпi землi гIpедстaвI{икiв iнrциx нapодiв, oсoбли-

вo вeликoдеp}кaвIlицьItоi нaцii;
- IтepесeЛення yкpaiнцiв нa теpитopii iмпepiй;
- мoвнi уTI,lcкИ afit дo пoвноi зaбopoни кopисTyвaтися piднoro Moвolo;
- peпpeсii щo,цo нaцioнaльнoi кyльтypИ' ЕIayкИ' звинaiв, тpaдицiй

тolцo:
- pепpeсii щoдo pелiгii тa iн.
Bпpoвaдэ*еIlllя циx заxoДiв пpизBеЛo дo тoгo' щo мaйrкe дBa стo-

лiття питoмa BaIa yкpaiнцiв, щo МeIIIкaЛи нa свoix зel\{ляx i знaxoдили-
ся пiд Bлaдoю як Pосiйськoi iмпеpii, тaк i Aвстpо-УгopщиI{и' ЗIIи-
fityrться. Taк, якщo в 1719p. нa Лiвoбеperкнiй Укpaiнi сepед мiсцевoгo
нaсеЛеIlIIJl yкpaiнцiв бУлro 95,9Yo, Пpaвoбеpеэкнiй Укpaiнi - 867o, To нa-
пpикiнцi ХIХ ст. вiдпoвiднo B0,3Tо i 76,97o. У Cxiднiй Гaличинi yкpaiнцi
стaIIoBили 79,2 i 62,'7{о' нa Зaкaрпaттi - 27 i I5,3Yo.

Зa цей пepiод нa yкpaiнсЬIсиx ЗеIvlляx зpoсTar не JIиIIIе зaгaЛьнa
кiлькiсть, a i питомa Baгa пpедсTaвникiв iнrшиx нapoдiв, oсoбливo po-
сiян.

y i67Bp., тoбто чеpе3 20 з лиrпком poкiв з чaсy TaIс звaнoi Пeреяс-
лaвськoi у|ot14, pосiян не бyло нi нa Лiвoбеpeэкнiй, нi нa ГIpaвoбeperкнiй
Укpaiнi, a в Hовopoсii ix нaлiчyвaЛoся лиlлe 27 тис. oсiб (6,7To Уcьoro
мiсцeвoго нaселeння). У 1719 p., тобтo чеpе3 65 poкiв пiсля згaдaнoi yгo-
ДvI' Нa Лiвoбeperкжi кiлькiсть poсiян стal{oBилa литлe 40 тис. oсiб, aбo
2,2|o у склaдi мiсцeвoгo flaселеI{ня' a нa Пpaвобеpeэкrкi ix пpaктиннo нe
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було. Лиure в l1овоpосii ix стaлo ,|2 тиc. осi6, а чaсT!сa сepед t\4iсцеBoгo }ra-
сеJIeння дoсягЛa I5,6Yo.

3a дaними пеpIIIoгo Bсеpoсiйськoгo llеpепису IIaсeлеIlня 1897 p.,
кiлькiсть poсiян нa Лiвобеpеэкэкi ,цoсяглa i010 тис. oсiб' пa Пpaвoбe-
peэкrкi - 413 тис. осiб i в lIовopосii - 3213 тис. осi6, a ix питомa Baгa се-
pед IraсeлeIIня вiдповiдlto стaнoвиЛa 13,3; 4,3i29,B%,'

oтrкe, Мaй}rсe зa 200 рокiв (ХViII-xIx ст.) склaд llaселеrrпя циx
тpЬox pегioнiв yкpaiнськиx 3е1vIель зa нaцioнaлЬIlolo oзIlaкoю зaзнaB
iстoтниx змiн. Ha Лiвобеpeэкнiй Укpaiнi внaслiдoк IIIBидIсиx тeмпiв зpo-
стaнIIя кiлькостi pосiяп iх питoма Baгa в склaдi мiсцевoгo нaсeЛeIIIlя
зрoслa в 6 paзiв, a предстaBHикiв iнrциx нapодiв - IvIенЦ] нiэtt в 3,4 paзa.

Ha Пpaвобеpе,fi}кi, дe нa IIoчaTкy ХVIII ст. poсiян не бyло, ix чaсткa
зpoсЛa дo 4,3Ya.

3бiльпrення питoмоi вaги pосiян сeред нaселeння циx дBox pегroIIrB
вiдбyвaлось 3a paxyЕolt вiдповiднoгo пaдiння IIpoцeIrTa yкpaiнцiв.

Aнaлогiчнi змiни вiдбyлися i нa тepитopii Новоpосii. 3a цей caмуflt
пеpioд тyт питoМa вaгa poсiян сеpед }Iaсeленtlя те}I( зpoсЛа мaйrке вдвiчi.
oсoбливiстю цiсi теpитopii бyлo те' щo нa нiй зрoслa i пи'томa Baга ylt-
paiнцiв з |,6Чo дo 42,9%'

Taкi змiни в нaцiонaльIroшIy склaдi стaли нaслiдкoм рyсифiкaцii нa.
сеЛeЕня нa укpaiнсьItиx зеNrЛяx' I{я пoлiтикa пpoBoдилaся пеpeселеI{-
HяI\4 дo yкpaiнськиx 3еl\4еЛь poсiян, пpиivlyсoвoю pyсифiкaцiсrо мiсцевoгo
Ilaсeленltя' пpaгнеIlH.'IМ викopiнити укpaiнськy MoBy' кулЬтypy, звинai,
пoбyт тoщo' a тaкoэr{ пеpеселеIIItям yкpaiнцiв нa нoвi зaгаpбaнi зеN{лi.

Bикopистовyro.rи piзнi зaxoди для пеpесеЛення yкpaiнцiв нa rшиpoкi
пpoсTopи 3axoпле11иx 3eш!ель Boлги, Cи6ipy, Уpaлy, .Цaлeкoго Cxодy, Cе-
pедньoi Aзii i Кaзахстaнy' a тaкo}Id Пiвнiчногo Кaвкaзy,,{oнщини, Ityбaнi
тa Cтaвpoпiлля, Pосiйськa iмпepiя y всeзpoстarouиx poзмipaх oселЯЛa
тaм yкpaiнцiв. Якщo зa пepioд з 1719p. до кiнця ХIХ ст. aaгaлЬНa
кiлькiсть yкpaiнцiв y Poсii зpoслa з 4449 тис. oсiб дo 22 млн. 3B0 тис. oсiб,
aбo мaйrке в 5 paзiв, ix кiлькiсть зa Ме)кalvlи сBoiх зeшIелЬ зpoслa з
548,9 тис. осiб дo 4 млн. 275 ттцc. осiб, тобтo мaйrкe в 7,B paзa. Питoмa вaгa
yкpaiнцiв у цLлiЙ Poсii зpослa з 1,2,47o to 19,17о, a yкpaiнцiв, ЯIсi MeПlкa-
ли нa свoix 3еl\4Ляx' скopoTилaс я з B,7 

'6va дo BО,91o.
Пеpеселення yкpaiнцiв y BсeзpoсTaюuиx poзмipax iсToтнo зEи}кyвaлo

нaцiorraлЬний потенцiaл HaIЦoIo Еapoдy нa своix етнiчниx 3еMляx i сyттевo
вплиBaдо lra BTpaтy ними нацiонaЛЬIlиx pис yкpaiнцiв нa нyrкиx зeмляx.

Taким чинoм' BелиItoдеpэflaBIIицЬкa пoлiтикa Poсiйськoi iмпepii що-
до yкpaiнсьttoгo llapoду знafпллa cвiit вiдбитoк y сyттсвиx змiнax
нaцiollaльIloгo склaдy нaселеЕlтIя IIa yкpаirrських зеMЛяx.

Cкopотилaся питoп4a вaгa yкpaiнЦiв нa ниx i виpiс пpoцент пpед-

З

l Coвeтскaя этнoгpaфия. - 1982. - Ns 4. - c, 17.
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стaвникiB iнrдиx нapoдiв, oсoбливo poсiян. Це дoсягaлoся piзними rшля-
xaми: пеpeсеЛеIIIIяlvI yкpaiнцiв зi свoix 3еI!rель i зaсeленняM нa ниx пpeд-
етaвникiв iншrиx нapoдiв, a тaкo?tt пpиMyсoBиI\l tpeченIrяM yкpaiнцiв вiд
нaлeэttнoстi to свoгo еTlloсy. Cлiд oсобливо пiдкpеслI,ITИ' IJto yкpaiнцi,
вiдмoвляюнись вiд свoгo еTlloсy' HeзaЛe}Iснo вiд тoгo, нa зеMляx ЯItoгo ет-
Iloсy BoIlи oсeЛяЛися' B Mеrtсax Poсiйськoi iмпepii, яIt пpaвиЛo' зaписyвa-
ли себе дo poсiян.

Iстoтнo нiчим не вiдpiзнялoся стaBлеH}iя дo yкpaiнцiв y Пoльщi
тa Aвстpo-Угopщинi. Baгaльнa кiлькiсть IIaсеЛеIlHя Cxiднoi Taличц-
ни, Бyкoвини тa ЗaкapпaTTя зa мaйшtе двiстi poкiв зpoслa з 1901 тис.
oсiб дo 8227 тиc, oсiб, a питoмa Baгa сеpед yсьoгo нaселеIlHя кpaiни з
13,7 дo 18,||o, чaсткa rrс yкpaiнцiв сеpe.ц yсьoгo нaселеIlllЯ 3ivIеIlIциЛa-
сЯ з 9,3 Дo B,47a' 3a цей пеpioд гIpи зaгaль}Ioмy зpoстaннi кiлькoстi
I{aсеЛеIlIlя Cхiднoi Гaлуrчини з 1365 Tис. дo 4B\4 тиc. oсiб, 3aкapпaття
з 500 тис. дo 2683 тис, oсiб i однoнaснoМy зpoсTalrнi нa ниx yкpaiнцiв
вiдпoвiднo з 10B1 TИc, to 3019,6 тис. oсiб тa з 135 .|Иc. Дo 411,3 тис. oсiб
вiдбyлoся пaдiння ix пpoцeнтa сepeд нaсeлеIll lя з 79,2 Дo 62,7Yo i з 27
дo 15,37o,

Пpинципoвa piзниця з Poсiето y BиI(opистaннi yкpaiнсьIсoгo I{aсе-
лeнIIя 3a MеЕtaI\4и йoгo земель пoлягaлa B ToМy' щo IIpи зaгaЛЬнoМy iх
збiльurеннi зa цeй чac з 47 тис. oсiб в ЗaxiДнiй Гaличинi дo 86,5 тис. oсiб
йoгo питoмa Baгa сepeд yсix укpaiнцiв нaвiть скopoтилaс я з 3,9Yo дo 2,3o/o.
Taке пaдiння Mo}tснa пoясHиTи TиIvr' щo в цей пepioд нi ГIoльщa, нi Aвст.
po-УгopщиIIa нe пpиrдHaЛи,цo себe iншиx зeivleль y тaкиx poзмiрax, як
Poсiя, i y ниx llpoстo нe BиникaЛo неoбxiднoстi y зaлyненпi iнrпиx нa-
poдiв для зaсвoеIlIIя l{oвиx тepитopiй, як y Poсii.

Hе змiнилoся пpиIrцит]oвo сTaIloBище yкpaiнськoгo llapoдy i пpoтя-
гoм ХX сT.' Itoли вiн пеpебyвaв бiдьrпiсть чaсy пiд влaдoю Paдянськoгo
Coroзy, Пoльщi, Чеxo-CлoвaччI4ътИ| Угopщини тa Pyмyнii.

Зa пеpiод з 1926 p. по 19B9 p. зaгaЛЬIla кiлькiсть IIaсeЛеIIII.fl кoЛиIЦ-
ньoi УPCP зpoслa з 29 млн. дo 51,4 I\4лII.' a йoгo чaсткa в склaдi IIaсеЛеII-
ня Paдянськoгo Cоroзy зI\IеHIIIиЛaсь з 19,7 дo |B,\Yo. Cлiд пiдкpесЛити' щo
це пaдiння мaлo xpoнiнний хapaктep.,flкщo йoгo мorкнa зpoзyмiти 3a po-
кивiЙни, тo чиМ це l\{o,tсЕa пoясHити зa пеpioд 1959- 1989 pp., ltoли не
бyлo тaкиx пoтpясiнь, Як гoЛoДol\лop 1932-1933 pp.; гoлoд 1946-
1947 pp., втpaти .raсiв .[pyгoi свiтoвoi вiitтlи, a ЧopнoбильсЬIЙ Tpaгедiя нe
сyттrBo вIIлиIIyлa нa кiлькiсть нaсеЛе}ttlя Укpaiни? 3a згaдaнe Tpидця-
тиpiння чaсткa Еaселel{нЯ Укpaiни в склa.цi CPCP зМеIIIIIилaся мaйхсе нa
27o'Бiльlл тoгo' B 1926 p. дo сItЛa,цy Укpaiни Нe BхotvIJI'I Cxi,цнa Гaличи-
нa, Бyкoвинa, 3aкapпaття тa Кpим, Tolvly яI(щo пopiвпяти кiлькiсть rraсe-
леtlllя Укpaiни B Mе}Iсax пеpIIIoгo Bсeсoroзнoгo Пepеписy нaсеЛенIlя
1926 p. i 19B9 p.' тo пoбaчИvlo' щo чaсткa нaсеЛeння цИx зеМеЛь зMеIIIIIИ.
Лaся з |9,7To Дo |4,47o.

3a згaдaний пеpioд питoмa вaгa yкpaiнцiв y склaдi нaсeлeння Pa-
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дяttськoгo Coroзy тeшt зшIeнIIIиЛaся 3 2L,2 дo 15,4|o, a якщo цi пеpepaxyн-
ки зpo6иrи в niIeхсax теpитopii Укpaiни 1926p., тo цe падiння бyде ще
бiльlпим - дo 12,6|o, тoбтo бiльtпе як в 1,6 paзa.

Haoчним вiдoбpaэкeнням pусифiкaтopськoi пoлiтики Paдянськoгo
Coюзy щoдo Укpaiни булo Еe лиIIIe тe' щo нa ii тepитopii скopoтилaся
IIитoМa вaгa yкpaiнцiв, a i тe' щo зa чaсiв paдянськoi Bлaди питolvla Baгa
poсiян збiльrцилaсь з 9,3 to 22,2vо, тобтo якщo в пеprui poки рaдянськoi
BJIaДуI нa нaшiй тepитopii ix бyлo MеIluIe' нirтс пpeдстaвникiв iнrдиx нa-
pодiв (кpiм yкpaiнцiв) нa 0,Bva, тo нaпpикiнцi вoни пеpeBa}кaлИ iнrпе нa-
сеЛеHItя бiльIл нil*t y 4 paзи'.

Baхсливим нaпpяI\lltoм пoслaблення yкpaiнськoгo eтHoсy УPCP бy-
лo висмoкTyBaннЯ з неi iнтелектyaЛьIloгo пoтенцiaлy. Paдянськa влa,цa
BиItopистaЛa дoсвiд Poсiйськoi iмпеpii, кoтpa 3aстoсoвyBaлa piзнi фopми
пpиMyсy' зaЛЯI{yвaння' зaoxoчeнIlя для пepесeЛeння дo сaнкт-Петep-
бyргa, Moскви тa iнrциx мiст пpедстaвникiв yкpaiнськoi iнтелeктyaльнoi
елiти i зМyIIIyвaЛa ix пpислyгoвyвaти iнтеpeсaм iмпеpii. I]е oсoбливo ак-
тивIlo впpoBaд}fiуBaЛoся зa чaсiв Пeтpa I, Кaтepини II тa нaдaлi.

3a чaсiв CPсP вoнo нaбyлo щe бiльtп l\{aсoвoгo xapaктepy. Toмy
ПpедстaBIIиItи IIaшIoгo еTlloсy е в yсix ypядax Paдянськoгo Coюзy i Poсii.
B Moсквy тa Ленiнгpaд пеpeixaлo бaгaтo BтltaTtIИх yчellиx' пpедсTaB*
никiв мистецтвa тa iн.

Якщo нa пoчaтIсy yтBopеIII{я сPсP y дBox стoЛицяx lvleulкaлo Липle
26,9 тиc. yкpaiнцiв, тo y 19Bg p. - 403,7 тис. Cлiд пiдкpеслити' щo тeMпи
зpoстaнIrя кiлькoстi yкpaiнцiв y стoЛицяx знaчнo пepевищyBaли
пpиpiст ix нaселення. Toмy питoмa Baгa HaIIIoгo eтЕoсу зpoсЛa в Moсквi
з I,B/o дo 2,B|o, a в Лeнiнгpaдi вiДпoвiднo 0,7|o i 37o. Алe в тi чaси ,цo стo-
лиць 3 Укpaiни не iздили нa зapoбiтки будiвeльвики тoщo. Tyди пepесe-
ляЛИся лIo.ци poзyМoвoi пpaцi, a це oзнaчae, щo iнтелeктyaльний пo-
тeнцiaл нaIпoi pеспyблiки iстoтнo пoслaблювaвся.

flк yrке зaзнaчaлoся, пoлiтикa цIt кпPс щoдo Укpaillи IIpизBeлa
дo тoгo' щo пpoтягoM yсЬoгo пеpioдy iснyвaння paдянськoi BЛaди
внаслiдок yпoвiльнення темпiв зpoстaннЯ кiлькoстi нaсeЛeIIIIя' y Toпly
нислi yкpaiнцiв (a в oкpемi чaси i сIсopoчeннЯ йoгo кiлькoстi), вiдбyлoся
зtlиrrсeнIl.я питoмoi вaги нaсeЛення peспублiки y Paдянськoмy Cotoзi,
a тaкo)lt пaдiння чaстItи yкpaiнцiв як в Укpaiнi, тaк i в Cotoзi.

Cлiд пiдкpecJIИTvI, Iдo paдЯIrсЬI{a BЛaдa' BиItoристoвytони дoсвiд
Pосiйськoi iмпеpii з дeнaцioнaлiзaцii yкpaiнськoгo IIapoty' збaгaтилa
йогo свoiми здoбyткaми. Borra квaлiфiкoвallo Bикopистoвyвaлa пaдiння
питoмoi вaги llaсеЛення.

l Укpaiнцiв нa згaдa}Iиx тepитopiях, якi в 1926 p. нe вxoдиЛи дo сI{лaдy Укpaiни
(тaм y 1929p. IvтеIIIIсaлo 11 790 тис. Haсeлeння' з яItих 9643 тис. * yкpaiнцi),6улo
ll4.6 млн. oсiб.
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Bибopи дo Bищиx opгaнiв Bлaди Paдянськoгo Corозy тaкorк були

спpямoвaнi нa пoслaблeНня вITливy з бокy нaсeлellнЯ Укpaiни, [Iaсaцпe-

peд yкpaiнцiв, нa зaкoнoдaBчy дiяльнiсть. Haйвищим ЗaкolroдaBчиIv1 op-

ia*o* CPCP бyлa Bepхoвнa Paдa, Якa скЛaдaлaся 3 .цвox piBfloпpaBниx

пaJIaт. o6paння дeпyтaтiв дo IIиx ГIpogoдиЛoся зa piзнимИ tIpуItIц\цлaNII4.

[o Paди io19"y oбиpaлися дeIIyTaти 3aЛеэt{flo вiд зaгaльнoi кiлькoстi нa-

сeлеIIIlЯ' a y Paдi Haцioнaльнoстей пеpедбaчaлося piвнe пpeдстaв.

IlиЦтвo вiд коlкнoi сoюзноi pеспублiки. $нaчнo МеIIIIIе пpедстaвникiв

бyлo вiд aвтoнoмнoi peспyблiки i щe менrше - Biд aBToIIoМIloi oQлaстi тa

oкpyгy.. -Taк, 
зa КoнституцiеIo CPCP, пpийнятoю 5 гpyдня 1936 p.' IIa пеpillиx

вибopax дo Paди Cоroзy y 193? p. oбиpaвся oдиH деIIyтaт вiд 300 тис.

*""",,е""". oскiдьки зa пеpioд з 1926 p. дo 1937 p.3aгaлЬнa кiлькiсть нa-

сеЛeIIIIя Укpaiни скopoтилaся нa 600 тис. oсiб, a кiлькiсть нaселення yсix

iнrшиx сorозниx peспyблiк, як i Paдянськoгo Coroзy, B цiЛoцy збiльтпилa-

сJl' тo це IIpи3BeЛo,цо пa.цiння чaстки I{aсeлeIIIIя Укрaiни в склaдi сPсP

нa 2,2Yo. Biдпoвiднo ,цo цьoгo 
'ryIeнIIIилaсЯ 

кiлькiсть депyтaтiв вiд Ук-

paiни в Paдi Coюзy' a тaкo}Iс зaгaльнa кiлькiсть у склaдi Bеpxoвноi Paди

CPCP в цiломy.
У Paдi Haцioнaльнoстeй кoнститyцiйнo визнaчaлoся oдI{aкoBe

пpедстaв}rицтвo: вiд кoэкнoi сotознoi pеспyблiки пo 25 дeпyтaтiв, вiд aв-

тoнoмнoi pеспy6лiки - 11 депутaTiB, Biд aвтoномнoi oблaстi - 5 дeпy-
тaтiв i вiд нaцiЬнaлЬIroгo oкpyгy - 1 депyтaт. Taкий пpиHцип oбpaння дo
Paди HaцioHaдЬнoстей бiльrпe сПpияB зaxИстy peгioнaльниx iнтepесiв

тиx pеспyблiк, до склaty.flltиx BxoдиЛo бiльшre нaцioнaльниx деp}кaBilиx

фopмyвaнь.^ ^ 
н"''p,*лaд, y Paдi Haцioнaльнoстей Укpaiнy Jrк сoloзIry pеспyблiкy

пpедс'a"hяли 25 дeпyтaтiв, MoлдaвсьIty Aвтoнoмнy Peспyблiкy - 11

дЬпyтaтiв, pa.o* BoItи стa'oвили 36 депyтaтiв, a6o 6,3% (зaгaльнa

кiлькiсть депyтaтiв пaлaти 574).
Pосiйськa Фeдеpaцiя ЯIс сoloзнa peспyблiкa Мaлa y Pa,цi Haцioнaль-

нoстей 25 депyтaтiB' тa дo неi зa федеpaтивrrим yсTpoeM BхoДl.LJIvI 17 aв-

тoнoI1,Iltих pеспyблiк, вiд якиx обиpaлoся 187 депyтaтiв, 6 aвтoнoмI{их oб-

лaстeй - Ьiдпoвiдно 30 дeпyтaтiв, a зaгaлoм - 242 дeпyтaT,{ (42,2Vo).Biд

iнruиx сoюзIlиx peспyблiк, y склaдi яких6ули aвтoнoмii, тaкo}tс зpoсЛa

кiлькiсть депyтaтiв - вiд AзеpбaйдхсalrсьItoi pеспy6лiки бyлo oбpaнo 41

деПyTaTa' вiд peспyблiк Cepeдньoi Aзii тa Itaзaxстaнy - I4I депyTaтa.
oтl*сe, пpeдстi'ництвo y Paдi HaцioнaльнoсTeй вiд Poсiйськoi Фeдepaцii
пopiвнянo з Укpaiнorо було в 6,7 paзa бiльrцим. I{е впливaлo i нa зaгaль-

нe предстaBпицTBo.цепyTaтiB вiд Poсiйськoi Федepaцii y Bеpxовнiй Paдi'

вo}lи стaнoвили пopiвtlЯнo з iнurими pеспyблiкaми зItaчIto бiльrпy нaст_

кy. ПpедстaBIIицTBo yкpaiнцiв y Paдi Haцioнaльнoстей бyлo IIe3нaч-

34 дeпyтaти, тoбто 5,9Чo вit, кiлькoстi депyтaтiв пaЛaти' aЛе }tс
yкpaiнцi peспyблiки стaнoBили |3,77o вiI, сolo3цогo нaселеIiIIя i меrпкaли
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нa всiй теpитopii CPсP - 16,3|o,. oтэке, нaвeденi дaнi свiднaтЬ' lltro яIt
HaсеЛеIIIlя Укpaiни, тaк i yкpaiнцi в цiлoмy в CPCP Ntaли знaчнo менrпi
мorкливoстi бpaти yчaстЬ у зaкoнoдaBviй дiяльнoстi вищoго зal(oНo.цaB-
чoгo opгaнy Coтoзy. ixнi мorкливoстi бyли IIIтyчнo oбмежсенi i нe
вiдпoвiдaли peaльнiй вaзi в сyспiльствi.

Cтaвлeння paдянськoi BЛaди .цo Bсьoгo нaселeЕI{я Укpaiни, й yк-
paiпцiв зoкреNIa' IIpиI{циПoBo не змiнилoся й у пoвоеннi poки. B i950 p.
to Paди Haцioнaльнoстей бyлo oбрaнo 638 дeпутaтiв, сеpед flItиx ЛиIIIe
38 yкрaiнцiв (6vo). Пpи цьoмy тaкo}t( слiд вpaxyвaтиft'тe, щo в 1939, 1940
i 1945 pp. до УPCP бyлo пpиеднaнo Cxiднy Гaли.rиrry, Пiвнiнну Бyкoви-
нy тa 3aкapпaTтЯ' нaсeлеIIIlя яItиx стaнoBиЛo IIoHaд 9 мiльйoнiв yк-
paiнцiв,.

3 640 депyтaтiв Paди Haцioнaльнoстей, oбpaниx y 195Bp., yкpaiнцi
стaнoBиЛи 39 oсiб (6,I7o]'.

У rкoвтнi 1977 p, бyлa пpийнЯTa нoBa Itонститyцiя CPCP, aЛе Пpи}I-
цип oбpaння дeпyтaтiв, зaкpiплeниit' у нiЙ, iстотнo не змiнився. .{o Paди
Coroзy i дo Paди Haцioнaльностeй депyтaти oбиpaлися зa тиI\lt }ttе пpиII-
ципoМ' щo i в пoпepeднiй Кoнститyцii. 3мiнилaся ЛиIIIe нopMa пpедстaB-
}IицтBa. Biд сoюзнoi pеспyблiки Tепep обиpaлoся пo 32 депyтaTи'
11 дeпyтaтiв вiд aвтoнoмнoi pеспyблiки' вiд aвтонoмнoi oблaстi - 5, вiд
aвтolloшI!{oгo OI(pyгy' кpaЮ - пo 1 депyтaтy.

Зa цiеro КoнститyцiсЮ пpoxoдиливи6opтlt дo Bepxoвноi Paди CPсP
в 19B4 P., aле i нoвa ltoнститyцiя збepiгaлa тi сaмi ЗacatИ' щo i пoперед-
ня, тoбтo IIе IIa кopистЬ нaсeЛeння Укpaiни i укpaiнцiв. Taк, y 1984 p.
мerшкaнцiв в Укpaiнi бyлo 50,B млн. oсiб, a в peспyблiкax Cеpедньоi Aзii
i Кaзaxстaнi - 45,5 млн. oсiб, тoбтo нa 5,3 млн. oсiб менrпе.3a нoвoto Кoн-
ститyцiеiо до Bеpxoвнoi Paди Corозy oбиpaлося 1500 депyтaтiв, з якиx
вiд Укpaiни 6улo oбpaяo дo гIaЛaTи Corозy 144 депyтaTll' fIaJIaTI4
Haцioпaльнoстей - 32 депyтaти' paзovl 176 oсiб. Boпи стaнoвиlти |I,7|o
yсьoгo дегIyтaтсьItoгo lсopпyсy, в тoй чaс яIt меIпкaнцi нaIшоi респyблiки
стaHoBиЛи y сoюЗIIoMy нaсeлeннi IB,6|о. Pеспyблiки Cepeдньoi Aзii i Кa-
зaxсTalry дeJlегyвaли ,цo Bеpxoвнoi Pa,ци 2B1 свoгo гIpе,цстaвникa, aбo
lB,7/o дeпyтaтiв.

Taким чиIloм' пpи мeнIшiй кiлькoeтi нaсeлеI{IIя згaдa}Iиx peспyблiк
ix пpeдстaвницTвo y Bеpxoвнiй Paдi бyлo нa 105 депyтaтiв' a6o н.a 6,9|o
(liльrшим, нirк Укpaiни. Te сaме спoстеpiгaлoся i з iптepесaми yкpaiнцiв.
y 19B4p. ix кiлькiсть y Bеpxoвнiй Paдi Corозy стaнoвиЛa 170 депyтaтiв,

| Кoнститyцiя (Oснoвний 3aкон) CPCP. - M., 19З6. _ C. 14; Извeстия. - 193B. -
1Гr янв.

2 trЦввecтуtя, - 1950. - 15 иtоня.
.' 3aседaние Bеpхoвнoгo Coветa CCCP: ГIятьIй сoзьtв (Пеpвaя сeссия). _ M.,

l l lг it l .  - с. 97.
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y тoMy Числi B пaJlaтi Cotoзy - 1 tB депутaтiв, пaлaтi HaцioнaльнoсTeЙ -

Ь2, тoбтo щoнaйменrпе 20 дeпyтaтiв-yкpaiнцiв 6yлo oбpaнo,цo IIaЛaти 3

iнtпиx сoloзtlиx pеспyблiк.
У цiлoмy чaсткa дeпyтaтiв y Bеpxoвнiй Paдi Coюзy стaHoBиЛa лиIIIе

|1',3%' в тoй чaс як yкpaiнцiв в CPCP бyлo пpиблизнo 43,3 Mлfl. oсiб, flкi

стaнoBили 15,8/o yсьoгo сolo3Hoгo Haсeленнfl,.
Пpoцeс дискpимiнaцii пpaв нaсeЛенIIя Укpaiни тpиBaв i пiд чaс пе-

peбyдoви. HafтвищимгIpе,цстaBIIицьIсиl\I opIaIIoM PJIatИ в CPCP тoдi стaв
-з'i,д 

нapoдIlиx ,цегIyтaтiв. У 1989 p. дo llЬoгo бyлo oбpaнo 2249 oclб.

У тoмy нислi вiд Укpaiни - 262 teпyтaти (|I,6%), PPФCP нa з'iздi преД-
сTaBЛяли 1099 депyтaтiв (4B,B%), Itaзaxстaн тa pеспyблiки Cеpeдньoi
Aзii - 365 депутaтiв (16,5%). Питoмa Baгa нaсеЛeIIIlя циx peспyблiк стa-
ътoBуIJIa вiДпoвiднo 1B, 51,4 iI7,2Yo,,

Якщo б Укpaiнa 6yлa в склaдi Paдянськoгo Coroзу i сьoгoднi,
тo BплиB i вaгa ii нaсеЛетlllя y вищolvly 3alсoнo.цaвчoмy oргaнi Coroзy пpo-

,цoB}кyвaли б пaдaти. A.цэкe скopoчeнIlя темпiв 3poстarrHЯ зaгaльнoi
чисеЛЬIIoстi нaселення нaIлoi кpaiни, якi ми спoстеpiгaли зa нaсiв pa-

.цянськoi т.JIatИ' з вeликoю ймoвipнiстю пpo,цoB}IсyBa лlцcя 6 i нa.цaлi. Tе
сavlе I\лo)Iснa ЛpoгIro3yBaти i щoдo пеpеpoстaння цiеi тeндeнцii y зaгaЛь-
I{е сIсopoчеIIня liaселення Укpaiни. oскiльки з 19B9p. дo 2001p.
чисeльнiсть llaсеЛеtlня Укpaiни сItopoTИЛaся нa 3,2 МЛII.' a 3a цей }ttе
пеpioд нaсеЛеIlllя кoлиrпнix Зaкaвкaзькиx pеспyблiк збiльrшилoсЬ нa
1,1 млн. oсiб, Cepедпьoi Aзii тa Кaзaхстaнy - нa 6,7 млrr. oсiб, нaсткa де-
пyтaтiв циx pегioнiв y зaгaЛьЕIoмy зaкolloдaBнoмy opгaнi Coroзy зpoслa б,
a Укpaiни пpoдoв}кyвaЛa б скopoчyBaтись.

oтlке, нaведенi мaтеpiaли Пеpe}сoHЛиBo свiднaть, щo зa uaсiв pa,цяII-
ськoi влaди пpeдстaвIrицтвo y Bищиx зaкolroдaвчиx opгallax Pa.цянськo-
гo Cotозy flк IIaсеЛeI{ня Укpaiни в цiлoмy, тaк i yкpaiнцiв зoкpемa бyлo
tЕaчHo MeIIttIе' нirк pеaльнa ix чисeльнiсть. Miсцe в усix нaпpямax сoцi-
aЛЬЕIo-eкo}toмiчнoгo тa пoлiтичнoгo )IсИтTя сPCP вi,цбивaлo дискpимiнa-
цiйнy полiтИKy щoдo ниx з бoкy ЦIt ItПPс тa paдЯIlсЬItoгo ypЯдy.

Пpоведення aнтиyкpaiнськoi пoЛiтики I]К Кoмyнiстиннoi пapтii
Paдянськогo Coroзy тa ii nвipниM> зaгollol\{ - ЦIt ltoмпapтii Укpaiни
пpoстe}куrTься i пpи aнaлiзi скЛaдy зa нaцioнaлЬнolo oзнaкolo вищиx
зaкoнotaBчиx opгaнiв Укpaiнськoi Coцiaлiстичнoi Pеспyблiки. Taк,
Ira зaсitaн}rяx ХII Bсeукpaiнськoгo з'iздy Paд poбiтничиx' сеЛяIlськИx
тa чepвolroapмiйських депутaтiв (якi вiдбyвa JIуIIЯ' 3 5 лrотoгo пo 4 бе-

l Ceссия Bеpхoвнorо Coвeтa CCCP: Cтeнoгpaфиveский oтнёт (oдиннa.ццaтьтй
сoзьtв). - M.' 19B4' - C.2|-24; Hapoднoe xoзяйствo CCCP в 1984 гoду. - M' 19B5. -
C. 5, B. (IliдpaхoвalIo aвтоpoм).

, ГIepвьтй съеi]Д l{apoднЬIx дегIyтaтoв CCCP: Cтeнoгpaфинeский oтнeт. - M.,
1989. -  C.21i-216.
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pеЗнЯ 1931 p.) булилpиcутнi g43 деЛегaти 3 yxBaлЬIlИM гoлoсoм. Cеpед
них бyлo yкpaiнцiв - 68,7Yo, poсiян - 15'6|o, свpeiв -7,9|o, пoлякiв -
2,Itо, a Taкorтс пpе,цстaвIIики вiд нiмцiв, MoлдaBaн' бiлopyсiв, грекiв, лa-
тиIлiв тa iн.

Ha lкaль, Ми IIе lvlo}tсеMo пopiвняти пpe'цсTaBництвo ХII з'iздy
BУЦBI{ зa нaцioнaльi{oю oз}Iaкolo 3 нaсеЛенням УPCP взaгaлi. Aдrке нi
в цЬoп4y' нi в блихсчi poки ЕIе пpoвoДилИся пеpеписи liaсеЛення. Aле
в 1926p. в peспyблiцi yкpaiнцiв бyлo B0'0|o, a в 1937 p. - 7B,2|a; тo6тo
нaвiть тaке пopiвняння свiднитЬ' щo y BУЦBК укpaiнцiв булo тlplл6лиз-
нo нa 1'0Yo MеIIItlе' цirк пoвиннo бyлo 6 6ути. Boднo.raс poсiян, якиx сеpед
IlaсeЛеIlllfl бyлo пpиблwзнo \\Ya' сepед ,цеЛегaтiв BУI{BК бyлo нa \Yo
бiльцrе'. II]е бiльrш aктивiзyвaлaся pyсифil(aTopсьIсa пoлiтикa пiсля
пpийняття Itoпститyцii CPCP y 1936p.' Якa oтpи\4aЛa y нapoдi lraзBy
<стaлiнськоi>. Haстyпнoгo poкy бyлo пpийнятo Котrститyцiю УPCP, якa
пpoдyблroвaлa сoloзнy Кoнститyцirо.3a цiеrо Конститyцiсю i були пpoве-
дeнi вибopи дo Bеpxoвнoi Paди Укpaiни y 193B p.

Ha пepruoмy ii зaсiдaннi, якe вiдбyлoся 25 лrотoгo 193B p., з 304 дe-
пyтaтiв yкpaiнцiв бyлo 186 oсiб, aбo 6I,2|o; poсiян - 111 oсiб (36,5%) i
Iтpе.цстaBIrикiв iнIлиx нapoдiв - 7 oсiб (2,3|o),. oскiльки IIepеIIис IIaсе-
ЛeIIнЯ ПpoBoдиBся y 1937 p.' тo зiстaвЛеHliя за нaцioнaлЬIloю oзнal(oю нa-
селeIIIIя i Bеpxoвнoi Paди пpaвoмipне. Пopiвняння скЛaДy Bepxовнoi Pa-
ди зi склaдoп{ нaсeЛeння Укpaiпи свiднить пpo тe' щo чaсTI(а пpе,цсTaB-
IIицтBa yкpaiнцiв y Paдi бyлa нa 17lo мeнIлоro, i нaвiть пpи зiстaвленнi iз
склaдoM ХII з'iзду BУЦBк ix бyлo }IенIIIе нa 7 ,57o. У тoй }кe чaс y Bеp-
xoвнiй Paдi poсiян бyлo нa 25,2|o6iльтле y зiстaвленнi з зaгaльIlиl\{ скЛa-
дol\{ нaсeЛення pеспyблiки, a y пopiвняннi зi склaдoм XII з' iздy
BУЦBк - бiльшlе нa 20,9|a, Хiбa це не яскpaвий вiдбитoк pyсифiкaтop-
ствa? 3a цi нaси гIoстpafit'цaлo i пpeдстaвIIицтBo iнrпиx нapoдiв У BIIщиIх
зal(oнoдaBчиx oргallax Укpaiни. Taк' сеpeд дeлeгaтiв ХII з'iздy BУцBIt
евpeiв 6улo7,9|o, пoлякiв -2,||o, нiмцiв - 1,3|a, МoлдaBaII - |,2|o,6iлo-
pyсiв, гpeкiв i лaтиruiв пo 0,4|a тa iнiших - O,B|a, тoбтo всьoгo |5,77o.iх
чaсткa бyлa нaвiть бiльtшoю y зiстaвленнi з загaльниl\л склaдoм нaсeЛell-
ня peспyблiки. Cтaновищe докopiннo змiнилoся y 193Bp. У склaдi Bep-
xoвнoi Paди тyт нa iхню чaсткy пpИпaдae лиule 2,3|o депyтaтiв; в тoй чaс
як ixня чaсткa y зaгaльнoмy склaдi нaсеЛеЕI{JI дoрiвнrовaлa |0,5|o. oтэкe,
зa згaдaнi ЧacvI У BI,7ЩИх Зaкo}loдaвчиx opгal{ax Укpaiни внaслiдoк py-
сифiкaцii зpoслo пре,цстaBництвo poсiян 3a paxyнoк як yкpaiнuiв' тaк i
IIpедстaBI{икiв iнrпиx нapoдiв.

' ХII Bсeyкpaiнський з'iзд Paд poбiтниниx, сeляЕlсьItиx тa чepвoнoaрмiйськиx
,t1епyтaтiв. 25 лtoтoгo - 4 березня 1931p.: Cтeнoгpaфiнниil звir. - Хapкiв, 1931' -
Бloлeтeнь Ns 17. - C. 6' 7.

, Киевские вe.IIoMoсти. - 199B. - 26 июля.
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I.{я пoлiтикa IlpoдoшI{yBaЛaся зa чaсiв стaлiнЩvттlуti в пiслявoеннi poки.
Лиrце зa чaсiв (вiдлиги)) сTaIroBищe lIoчaЛo BиIIpaвЛЯтися. Aле

чaсткa пpeдстaвIrицтвa poсiян y Bepхoвнiй Paдi Укpaiни Bсе }Iс пepeвa-
lкaлa ixню IIитoMy вaгy y склa.цi нaселеItllя.

Haoчним пiдтвеpдlкeHHяIvI aнти)rкpaiнськoi пoлiтики зa чaсiв paдЯIIсЬ-
кoi влaди е й тoй фaкт, щo пpoтягoм пеpIIIиx Tpидцflти з лиIIIttoM poкiв y
склaдi CPCP пepIIIИl\{и секpeтapяMи I]К Кoмyнiстиvноi пapтii Укрaiни бyли
ITpе,цстaвники piзниx нapoдiв, aле Ilе yкpaiнськoгo. Лиrrre пiсля смepтi Cтa-
лiнa y 1953 p. нa щo пoсaдy бyлo oбpaнo yкpaiнця - o.I. Itиpи.rешсa.

Пoгiptшення дeмoгpaфiннoi ситyaцii в Укpaiнi зa чaсiв paдянськoi
BJIaДI4 пopiвнянo з iнurими сoюзIlиMи pеспyблiкaми бyлo нe ЛиIце
rraслiдкoм об'eктивниx пpичиIl (Пеpiua i ,{pyгa свiтовi вiЙни, гpoМa-
дЯ}Iськa вiЙнa, якi oxoплrоBaли теpитopiro всix yкpaiнськиx зeмeль), a i
pезyльтaтoм пpигнoблroвaльнoi пoлiтики, щo пpoBoдилaся з бoкy ЦI(
кпPс пpи мaйrrte пoвнiй бaйдyжoстi I{К Кoмпapтii Укpaiни, якi нe нa-
п{aгaЛися 1i випpaвlати.

Ife пpизвелo дo тoгo' щo в Укpaiнi пiсля.{pyгoi свiтoвoi вiitни дт,сc-
пpoпоpцiя в склaдi IIaсeлеIlIlя 3a стaттю дoлaлaся знaчIIo пoвiльнirrrими
TеMпa]vIи' нirк в iнrшиx сoюзIIих pеспyблiкax.

oдним з нaйтяrкчих нaслiдкiв.(pyгoi свiтoвоi вiйни стaлo зpoстaн-
ня piзницi кiлькoстi чoлoвiкiв i rкiнoк. У 1959р. нaйбiльrшa питoмa Baгa
экiнoк сеpед нaсеЛeIIIIя - 5в% бyлa в Укpaiнi, Бiлopyсi, Лaтвii, Естoнii
тa Литвi. Зa нaстyпнi 30 poкiв в yсix pеспублiкax Cotозу внaслiдoк тогo,
щo сeрeд lrapoд?fie}Iиx нa 100 дiвнaтoк нapoд}кyвaЛoся 104-106 xлoп-
никiв, дисIlpoпopцiя зa стaттrо скopoтилaсfl' aлe нaйменurе скopoчеIIIIя
пpипaдaс сaмe нa Укpaiнy. У 19B9 p.3a циM сyl\4llи}r пoкaзниItoМ Укpaiнa
стaлa (пpoBiднoю> сepед yсix peспублiк. У нaс y pеспублiцi бyлo rкiнoк
5З,B|o, y Бiлopyсi - 53,2vо, Лaтвii - 53,5|a, Eстoнii - 53,3Yo.

Зa poки IIезaЛе}Iснoстi внaслiдoк тoгo' щo нa стo дiвчaтoк нapoд}Ity-
Baлoся 104-106 xлoпникiв, IIрoцес пoдoлal{нЯ диспpoпopцii мirк ними
IIpoдoв}rсyвaвся. Aле вiн вiдбyвarTься дoсить пoвiльнo. Haпpикiнцi
2001p. в Укpaiнi ЧaсTIсa rтсiнoк стaнoвилa 53,7Чo \ бyлa знaннo бiльrпoro,
нirк y 1939 p., тoбтo IIa пoчaткy,{pyгоi свiтoвоi вiйни.

Укpaiнa стaлa ItезaпеpечIIиM oлi,цеpoмn 3a зMечIIIеHIr'IM llapoд?rсyBa-
нoстi. Taк' y 1940 p. в peспyблiцi нa i000 нaсeленIlЯ нapot}I(yBaлocя 27 ,3
oсoби, МeнЦIe бyлo лиIшe в Бiлоpyсi, Литвi, Moлдoвi, Лaтвii тa Естoнii.

Уrrсe в 1960p. меIlпIe' нirк в Укpaiнi, нapoдrкyвaЛoся лиIцe B Лaтвii
тa Естонii, a з 1986 p. Укpaiнa зa циM пolсaзниItol\1l виЙtulтa <впеpед>. Hе-
мaе сумнiвy' i сьoгoднi ми зберiгaемo <лiдеpствoo.

Пpотягoм oстaннix п'ятдесяти poкiв в Укpaiнi пpoгpесylоче скopo-
чyrться гIиToIшa Baгa Bеликиx сiмей. Якщo в i939p. сiм'i з 5 oсiб i бiльrше
сTaIIoBили 29,5|o, тo в 1959 p. - 21,9%, a в 1989 p. - |3,97o.3a цeй эке пеpioд
кiлькiсть сiмeй пo 2-3 oсoби, тoбтo тиx, якi нaвiть не зaбeзпечyloTЬ пpoсте
вiдтвopення IIaсeлeIIIlя' зpoслa з 46,4Yo вiдпoвiднo дo 55,5 i 62vo.
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Ha lкaль, нeгaтивнi тендeнцii, зaклaдeнi щe зa .raсiв пеpeбyBaIrIIя
нaIIIoгo llapoдy в склa,цi сPCP, пpoдoB}кyвaлиcя i B poки незaлеrкнoстi.
Питoмa вaгa сiм'i з 5 oсi6 i бiльшe скopoтиЛaс я дo 5,77o, тoбтo зa дBaIIat-
цять poкiв бiльIш нilтс y двa paзи' a сiмeй з 2-3 oсiб зpoслa Дo 65,IYo, з
4 - дo 2|,2|o. Poзмip сiм'i, нapoдхсyвaнiсть i смepтнiсть, депoпyляцiя нa-
сеЛення вiдбивaroть нaявнiсть сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo тa пoлiтичнoгo
стaнoвищa' B яItol\ly oтIИl1I/IЛaсЯ нaIшa кpaiнa.

Пpoтe в pеспyблiкaх Cеpедньоi Aзii i Кaзaxстaнi спoстepiгaеться
пpoтиле}кнa тенДeнцiя.

B Укpaiнi нaйгipшe спiввiднoruеЦ}IЯ нaсеЛення мirк вiкoвими гpyпa-
ми. B 1926p. в pеспyблiцi сepeд IIaсeJIення oсiб допpaцeздaтнoгo вiкy
булo 39,7|o, y пpaцeздaтIloМy вiцi - 52,7vo 1сTapIIIиx IlpaцездaтI{oгo -
7 ,6|o, a в 19B9 p. цi пoкaзнуlкtд змirттдлуlся вi,цпoвiднo ,цo 23, 55,B t 2|,2to,

Чеpeз 12 poкiв стaнoBищe в Укpaiнi ще пoгiptшиЛoсЯ' в 2001 p.
спiввiднorдення мirк циMи кaтeгopiями B}ttе сTaнoвилo вiдпoвiднo 1B,1,
58,9 i23,BYo.

Bнaслiдoк безпepеpвнoгo сItopoче}IHя llapoд}кyвaнoстi в Укpaiнi з
yсix peспyблiк нaйниrкчa гIиToI\{a Baгa Мoлoдi дoпpaцездaтнoго вiкy.
У пoдальrцoшIy нa кpaiнy че}сar зMеIIшIеннЯ мorкливoстi пoЕIoBЛеIIнЯ
oснoвнoi виpoбни.roi кaтeгopii - oсiб пpaцeздaтIroгo вiкy, BoдIIoчaс
в Укpaiнi нaйвищa чaстita осiб, стapIшиx пpaцeздaтIloгo вiкy. Cлiд
пiдкpеслити, щo в Укpaiнi питoмa вaгa цiеi кaтегopii в 2 paзи вищa, нiжс
у pеспублiкax Cepедньoi Aзii.

Taк стaлoся }Ie Tolvty' щo в нaшiй peспyблiцi бiльшra тpивaлiсть экит.
тя, a внaслiдoк пa,цiння сepeд IIaсeЛeIIIIя питoмoi вaги мoлoдi до 16 poкiв.

Taким чиIIoM' 3a poки paдянськoi в,ЛaДIt дeмoгpaфiннi пpoцeси, якi
вiдбyвaлися сepед нaсеJIеIllIя Укpaiнськoi pеспyблiкуI'г'IpIlЗв'eJIvI дo тoгo'
щo йoгo сTaнoBищe Мo)кнa BBa?IсaTи l{pизoвиlvt.

Ha питaння, ни дoцiльrrо бyлo I lpoдoB}tсyвaти Укpaiнi  пepe-
бyвaти в склaдi ItoлиIII}Iьoгo сPсP, cтуtcлуr iц aнaлiз дeмo-
гpaфiнниx пpoцeсiв в Укpaiнi  дaе диIIIe oднy вiдпoвiдь - HI.
.{емoгpaфiчIIa ситyaцiя в нiй бyлa нaйгiрtшoю сеpед yсiх peс-
публiк Cоюзy. B iнтеpeсax всЬoгo HaселeI{ня Укpaiни пoтpiбнo
булo зaлиrшvrтиPaдянcькиЙ CoIoз. HaIп нapoд зpoбив це 24 сepп-
ня 1991 p'  Ha EсaЛь' в iдсyтнiсть чiткoi  екoнoмiчнoi пpoгpaми,
сIIpяMoBaнoi нa пoлiпIIJеI lHЯ екoнoмiчнoi ситyaцi i ,  пpизBелa дo
тoгo'  щo негaтивнi дeмoгpaфiннi пpoцеси пpoдoв?f iуIJ|vIcя i  в чaси
Hезaлe}кнoстi .  Aле пiдвaлини цьoгo пaдiння бyли зaклa.цeнi ще
зa нaсiв, кoли Укpaiнa бyлa y склaдi сPсP, тoмy щo сIIaд
пpoцесy зpoстaЕIIЯ кiлькoстi  нaсeлeння пoчaBся сaI\4е y B0-тi  po-
ки ХХ ст. i  нaвiть paнiше.

Зpoстaння зaгaльнoi кiлькoстi нaсеJIеIIня нaIшo i кpaiни TIpIIПИъIуI-
лoся в 1991 p. B aпoгei BoI{a дoсягЛa 52,2 млн. oсiб нa пoчaтoк 1993 p. 3
тoгo чaсy кo}tttloгo poкy кiлькiсть нaсeлeIIIrя скopoчyвaлaсЯ i зa дaни-
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п4и .цеp}Itкol\4стaтy Укpaiни I{a пoчaToк 2003 p. стaнoвиЛa лиIlIе
47,3 млн. oсiб' .

oстaннi мaтеpiaли свiдчaть пpo те' щo Irе лиIIIе зpoстar смеpтнiсть, a й
сItopoчyетЬсЯ сepедIlfl тpивaлiсть ?ltитTя JIтotИъlИ' Якщo нa сepeдинy B0-x
poкiв тpивaлiсть хсиття чoлoвiкiв стaнoBиЛa 66 pокiв, a акiнoк -74poки,
тo в 1991-1992 pp. цей пoкaзник стaIIoBив вiдпoвiднo 64,2 poкy i 74,3 poкy,,
a в 1999-2000 pp.- вiдпoвiднo мaйrке 62,5 pокy i пoнaд 73,5 poкy.

Bиxoдoм iз тaкoгo стalloвищa мorкe бyти лиrпе теpмilroве впpoвa-
д?fiеHHЯ зaxoдiв, сгIpЯМoBa}Iиx нa пoлiпrпення еI(oнol\4iчнoгo сTaнoвищa
в кpaiнi. Cклaдoвими чaстиIIaMи пpoгpaМи Мaс сTaти зaoxoчyвallнЯ
нaсeЛeIIHЯ дo збiльlпенIIЯ Hapoд,ttувaнoстi. Ha цьoмy rpyнтi пoтpiбнo
poзpoбити Ilpoгpaмy' якa б включaлa нaдaння мaтеpiaльнoi дoпoмoги
MoЛoдиМ сiм'ям, як-oт: видiлення кBapтиp y кpедИт нa пiльгoвиx yмo-
Bax' дoгIoвIlerrllЯ дo зapoбiтнoi пЛaти lra кo?кнy tvlTуItтУ' пpичolvly пpoгpе-
сyюче IIa кo}ttнy HaстyIIнy' вiднoвлeння дiяльностi зaклaдiв диTЯчoгo
xapчyвaннЯ тa пpo,цa}rсy oдЯгy 3a З:нItxкeъIИNlИ цiнaми, знaЧне пoлiпrпен-
IIя yМoв yтpиMaння в пoЛoгoвих бyдинкax тa iн.

, Cегoдня. - 1998. - 6 янвapя.
, Фaктьr. - l99B. - 15 янвapя; Haсeлeння в Укpaiнi: .{eмoгpaфi.rний щopi.rник

2000 p. - It. ' 2001. - с. 64-66.
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Дo.цAToIс

l.Itiлькiсть нaсeлellня свiтy тa пo peгioнaxl
(лtлн' oci6, у Оуlюкar - nшrnoJwa вoza

щoОo зazалънoi кi^ttъкocnli нacелення cвimу)

lCтaтистикa l{aсeлeния с oснoвaми дeмoгpaфии. M. '  1990. C. 61.
Haсeлeниe миpa.,{eмoгpaфи.reский спpaвoч}tик. M.' l989. C. 6' 7.
Стnеценкo С.Г.,IIIвецъ B.Г. Cтaтистикa нaсеЛeння. I('' l993. C. 10.
Demographiс Year Book. 1999. United Nations/ Naties. New Yoгk, 2001. с. 89' 90.

Piк Увeсь свiт

У тoмy.rислi

eвpoпа Aзiя Aфpика Aмеpикa Aвстpaлiя
та oкЪанiя

r800 952 210 (22,r) 620 (65) e0 (9,5) 30 (3,2) 2,0 (0,2)

1850 1247 280 (22,5) 7s0 (63,3) I 10 (B,B) 65 (5,2) 2,5 (0,2)

r900 loDo 425 (25,6) 950 (57,4) 130 (7,8) 145 (8,8) 6,0 (0,4)

1950 2521 541 (2r,7) 1402 (55,6) 22 1 (8,0) 339 (13,4) 12,6 (0,5)

2000 6055 729 (12,0) 3683 (60,8) 784 (12,9) 829 (13,8) 30,4 (0,5)
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Piк

CPCP у
тoгoчaсних
мeакax (бeз

УPсP)

3apyбiяснa
eвpопa

УРCP у
тoгoчaсних

M€,$aх

Aмеpикa Aвстpaлiя Усьoгo

l7 l9 448,9
7,8

З79'4
o'o

491i,5
85,6

5?39,8
100,0

1858 2299,3
14,4

941,5
5,8

r2776,7
7 9,8

1601 7,5
100,0

1897-r900 4370,2
16,6

847,4
Q9

209?7,g
79,6

170,0
0,6

26365,5
100,0

1910-1917 7082,7
loa

r02r,2
2,9

27050,8
?6,1

380,0
1,1

35ь34'7
100,0

1926-1931 8344,4 745,8
2,0

27567,6
7 4,1

5?0,0
1,5

37221,8
100,0

1939 4624,7
12,7

B?6,1
2'б

29606,8
83,6

609,0 356 I 6,6
100,0

1959 5063,3
13,1

335,0
0,9

32158,4
83,3

1053,0
2,7

15,0
0,0

38624,7
100,0

1979 5858,3
l  J , l

490,0
1,1

36495,6
82,8

1220,0
2,8

20,0
0,0

44083,9
100,0

1989 6764,0
1.4,7

500,0
I, l

374 I 9,0
I 1,1

1428,0
Q1

25,0
0,0

46136,0
100,0

2.Itiлькiсть i poзсeлеIIIIя yкpa.iнцiв y свiтi B xvIII_хХ ст.'
(muc. oсiб - чucелъI|uK,7a - 31{цJwе1t1|u1с)

3. Itiлькiсть i poзсeлeIIIIя poсiяIr lro pегioнaх Poсiйсько.i iмпеpii
y кoptoнax кiнця ХIХ ст.

(у rnuc. oci6 i npoцeнrnax Оo нacелення,tсollс1|o?o pе?ioнa)'

, Бpук C.l ' ,  It,aбузaн Iw.B. / / Coветскaя этнoгpaфия. 1982. Ns L4. C. |7 '
* Пpoнtл,mеЙн А.II '  3емля .(oнскaя в ХVIII веке. Poстoв-нa..{oну. 1961

C.71.3нaк <'F> oзHaчae менrше нi lк 1 тис. oсiб, aбo Meнше нiж 0,1%l.

Pегioн
oбчислепвя

1678 p.
l peвiзiя
1719p.

V pевiзiя
1795p.

Пеpепис
1897 p.

Перeпис
19lt1917р

Iс-ть 1o lt.ть Ia к-ть 7o Iс-ть To lс.ть Yo

jвpoпeйськa Poсiя 7966 39,8 10801 45,6 19188 41 ,9 48876 46,4 64485 46,8

Idентpaльнo-
Пpoмислoвий SBBO 97,0 4535 90,7 6106 oAt 10573 9 7,1 1 3855 97,8

I]eнтpaльнo-
Землepoбський 1700 93,4 2805 90,6 5247 87,4 I 1216 87,3 t4382 86,8

Пiвнiчний 644 92,0 515 92,0 739 91,3 1521 90,1 2006 89,8

oзepний 900 90,0 1051 89,4 1916 o9 I 4406 88,7 5628 90,9

Uеpeднс Iloвoл)tся 462 a t,J 935 б9'7 r4t4 63,2 309 I 59,8 391 I 59,7

Hиeкнe Пoвoлrкя 100 33,0 899 66,7 4032 o o,{ ));)J 65,5

Пiвнiчне
Пpиypaлля

270 90,0 эo l 90,8 1626 84,0 5052 83,9 610 I 83,2

Пiвдerrне
Пpиypaлля

10 10,5 DRE 40,2 1 966 51,8 3007 54,3

Бiлoovсiя i Литвa OJ 4,0 165 4,5 493 9,5 1961 16.9 3510 23,6

Пpибaлтикa 0,3 13 I1 114 4,8 180 6,3

Лiвoбepeэкнa
Укpaiнa

40 Б9 10 10 13,3 1249 12,8

Пpaвoбeperкнa
Укpaiнa 4 0,1 413 426 б'q

[loвopoсiя 27* 6,7 72 15,6 308 19, I 3213 29,8 4496 30.7

l lanствo Пoльськe 298 167 1,3
Фiнляндiя I 10 0,4 7 0,3

Пiвнiчний Itaвкaз 0,7 111 6,9 l 608 2744 46,9

3акaвкaззя 261 Д7 474 6,3

Cepедня Aзiя i
Кaзaxстaн

588 L54B 14,3

Эибip i
Цaлeкий Cхiд

154 t1,8 a 9' l 66,9 819 68,9 4432 76,9 1425 77,6

Пo iмпеpii
в цlлorvry

8120 40,6 11 128 40.9 201 1B 557 65 43,5 76676 44,6
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(mшc. oсi6,Ya Оo нacелення pazioну) 1

Pегiони, гyбеpяiI
(oкpyги)

I peвiзiя
l7 l9 р.

V pевiзiя
1795 p.

Х peвiзiя
1858 p.

Переписи
t897-1900pр

Пеpеписи
l910-1917 pр

тис.
осiб Ya Tу|c.

oсiб Чa
тис.
осiб Чa

TlIC,
oсlo Чo

тис.
oсiб Ya

2 А 5 6 8 I 10 11
I. Poсiйськa iмпepiя 4449,8 16,4 8163,7 t't,5 13320,816,4 22380 17,5 31022 r7,3
1. eвpoпeйська
чaстинa Poсii 4449,8 18,6 8125,2 20,3 129 1 1,8 19,2 20?49,619,727303,318,9

i.]eнтpaльпo-Прo миcлoвиЙ
paЙ0н 9,8 0,1 t3,8 0,1

ТTapтno пrun.

Зeмлepoбський paйoн 262,2 8,5 698,3 11,6 l 1 69,2 Пo 1456,6 l1 4 r974,6 11.,2

Пiвнiчний 0.1 0,2
JзеpHI4й 0,2 t0 0,1
Jеpeднс Пoвoлrкя 0,7 0,1 0,5 6,9 11,9 3,1 0,1 12.8 0,2
llиrкне Повoлнся 70,8 Бe 200,5 5,5 40r,1 6,5 545,7
Пiвнiчне Пpиypaлля 2,0 6,9 0,1
Пiвдeнне Пpиуpaлля 2,8 0,5 20,5 1,0 46,5 It 6,0 0,1
Бiлopусiя тa Литва 181,0 40 224,1 Д! 278,5 4,3 380.6 169,8 1.1
Tpибaлтикa t , 0.1 0,1
lIiвoбeperкнa Укpajнa 1755,4 95,9 3121,693, l 4405,r 90,4 6 1 18,7 80,3 8176,9 81,6
Пpaвoбеpeэ*снa Укpaiнa 2 138,0 86,0 3006,087,9 41.23,779,0 1357,5 76,9 9363,677,B
Hовopoсiя 1,6 848,3 q9 Б 45,9 4628,9 Д9o 6568,9 41,3
I.{apствo Пoльськe r 05,0 Б' 452,4 8,5 335,4 J,O +63,7 3,5
2. Кaзaxстaв i
Cepeдня Aзiя 10 1,6 11 B0 1,5 7.1

I(aзaxстaн 93,4 lo 789,5 10,5

Jepeдня Aзiя 8,2 0,3 12,0 {t4

3. Cибip i.{aлекий Cхiд 1,0 223,9 ' to 899,3 8,4
3aхiдний Cибip 1,0 137,1 37 5,9
Cхiдний Cибip ' lo 96,4
,(aлeкий Cxiд 61,5 421 ,0 21,7
4. Кaвкaз 38,5 1,4 408,0 7,5 14 . l 2014,8 1q t

4. PозсeлeнIIя yltpa.iнцiв y Poсiйськiй тa Aвстpо-УгopсЬItiй
iпrпepiях IIa пoчaтIсy xvIII i в ХХ ст. y кoptoнaх кilrця ХIХ ст.

1) I{eнтpaльнo-Прoмислoвий pегioн: BoлoдиI\,IиpсЬкa' Itaлyзькa, Яpoслaвськa, Moскoвсь.

кa, Tвеpськa, Hиrкньoгopoдськa,
2) I{eнтpaльнo-Зeмлepoбський peгioн: Bopoнeзькa, opлoвськa, I(уpськa, Taмбoвськa' Pя.

зaнсЬкa, Пeнзeнськa;
3) Пiвнiяний: Boлoгoдськa;
4) oзеpний: Пeтpoгpaдськa, Hовгopoлська:
5) Cеpeднe Пoвoлrrся: Пeнзенськa, Cимбipськa, I{aзaнськa;
6) Hихснe Пoвoлакя: Cаpaтoвськa, Caмapськa, Aстpaхaнськa;
7) Пiвнivнe Пpиуpaлля: Пepмськa;
B) Пiвдeннe Пpиypaлля: opeвбypзькa, Уфимськa;
9) Бiлopусiя та Литвa: Грoднeнськa' Cмoлeнськa' Miнська, Moгилiвськa' Biлeнськa;

10) Пpибaлтикa: Лiфляндськa, Естляндськa, Кypляндськa;
11) Лiвoбеpeэ*снa Укpaiнa: Чepнiгiвськa, Пoлтaвськa, Хapкiвськa;
l 2) Пpaвoбеpеlкнa Укpaiнa: Itиiвськa, Boлинськa, Пoдiльськa;
13) Hoвopoсiя: Кaтеpинoслaвськa, Хepсoнськa' Taвpiйськa, Бeссaрaбськa' .(oнськa oб-

лaстЬ;
14) I{apствo Пoльськe: Люблiнськa, Ceдлeцькa, Cyвaлкськa;
15) Кaзaxстaн i Cepeдня Aзiя, в т. ч. Кaзaxстaц: Aкмoлiнськa, Ceмипaлaтинськa' Typ-

гaйськa, Уpaльськa, Cемиpенинськa, сиpдap.iнсЬкa; сeрeдI{я Aзiя: Зaкaспiйськa, Caмаp-

кallдсЬкa' Фepгaнськa; Cибip i.(aлекий Cxiд, в т. ч. 3axiдний Cибip: Toбoльськa, Toмськa;

I6)Сx\дtlийСибip: Ipкутськa, eнiсeйська;.Цалекий Cxiд: Aмуpськa,3aбaйкaльськa, Пpи.

Мopськa' Caxaлiнськa;
1?) Кавкaз, y т. н. Пiвяiнrтий Кaвкaз: Кyбaнськa, Cтaвpoпoльськa, Tеpськa;3акaвкaззя:

Ityтaiськa, Cyхyмський окpуг, epeвaнськa, eлисaвeтпoльсЬкa' Tифлiськa, Батyмськa' ,(a-
гестaнсЬкa' Бaкинськa, Кapськa, Чopнoмopськa;

1B) Cxiднa Гaливинa, в т. ч. Львiвський, ПеpемиurлЬсЬкий, Caнoкський, Cтpийський' Кo-

ltoмиЙcькиih' Cтaнiслaвський, Caмбipський, Чopткiвський, Tеpнoпiльський, Бepеrкaнський.

Зoлoнiвський, }I(oлкeвський:
19) 3axiдна Гaлининa, в т. в. Itpaкiвський' Bадoвинcький, Бохнянський, Cанденський,

Ясeльський, Tapнoвський, }Iterшyвський;
20) Бyкoвинa;
21) Зaкapпaття, в т. н. Беper, Угoна, Illapиrш' Ципс, Унг, Зeмплин, Mapaмopоrп, Aбayй'

Topнa, Бoprпoдь, Caтмap, Coбoлv, Гoмop.

I 2 3 6 7 I l0 1l

Пiвнiчний Itaвкaз 38,5 2,4 408,0 18,6 r270,6 33,6 1 958,9 e9 R

Зaкавказзя 34,9 0,6 5б.9 0,8

'I, Aвстpо.Угоpськa iмпеpiя 1290 9,3 22,lв'4 9,9 2696,7 т'8 3814,9 8.4 4131,8 8,4

Jxiднa Гaлининa 1081 79,2 1677,9 79,9 20 19,7 66,6 30 1 9,6 62,7 3293,161,?

3axiдпa Гaличинa 47,0 (9 72,6 67 ,7 4,2 86,2 'l /. 86,5 ao

Бyкoвинa 21,0 5,0 123,8 13,7 188,3 40,9 297,B 40,8 305, i 38,1

3акapпaття 135 27,0 402,1 31.1 423,0 24,0 411,3 15,3 417,I 15,?

Bсьoгo пo oбox iмпepiях 5739,8 r4,0 r0440,115,0 160r7,515,926195,515,1 35154,7r5,3
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5.Itiлькiсть i poзсeлeння yкpaiнцiв y гyбepнiяx Лiвобepеэrснo.i i
Пpaвобepeэкно.i Укpa'iни тa Hoвopoсi.i

нaпpикiнцi xvlll _ пoчaTlсy ХХ ст. в кopдollax кiнця ХIХ ст.
(mшc. oci6 пьaYa Оo нacеJLе1711я, pezioнiв)'

' Бpaк C. l., Idadgзaн B'М. // Coвeтcкaя этнoгpaфия. 1981. No5. C. 23-25;
Сеpziliнук B. Етнiчнi меrкi i дepэкaвний кopдoн Укpaiни. Tеpнoпiль, 1996. с. 4-11'
(.Цaнi зa 1897 p.)

, [o неi вхoдятЬ сyvaснi кpaйнi сxiднi теpитopii Укpaiни, тoбтo Хapкiвськa,
Cyмськa, пiвнiт,{oнецькoi тa Лyгaнськoi oблaстeй' a тaкo}к пiвдeннa чaстинa Bo-
poнeзькoi i Кypськoi oблaстей тa 6iльrпiсть Белгopoдськoi oблaстi, щo пеpевafiснo
3асeлялися укpaiнцями i вхoдять у сyнaснi мerкi Укpaiни тa Poсii. .[o зaгaльнoi
кiлькoстi нaселеlll{я пo Cлo6i.цськiй Укpaiнi пе ввiйrшли мeшкaнцi пiвнiчниx чaстин
.{oнeцькoi тa Лyгaнськoi oблaстей.

1oА
I la

6.PoзселeнIIя yкpa'iнфв Ira piшII,D( eтнiчних зeмЛяx'
якi 6yЛи пiд Bлatoю Aвстpo-УгoрсЬкo.i iмпеpi.i

нaпpикiнцi хvIП- пoчaткy )o( ст.
(muc. oci6 ma% 0o тe?o-nънoi кiлъкocmi нaсеJLе1|1{5L)I

'  Бpaк C'М.' It 'a6узaн B.M. Числeннoсть paссeлeния y}сpaинсItoгo
в ХVIII_ нaчaлe XXcт. // Coветскaя этнoгpaфия. 1981. Nq 5. C. 20' 25.

этнoсa
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Peгioни' губеpнiI (oкpуги)

1795 p. 1858 p. l897-l900 pр. l9l0-1917 pp.

тис.
oсiб Yo T9tC.

oсlo To T|цc.
oсiб Yo тис.

oсiб Ya

I

Лiвoбeperтснa Укpaiнa
У mo.лrg lucлi:

Чepнiгiвськa
Пoлтaвськa
Хaркiвськa

3 121,6

9IB,B
1354,8
848,0

93,1

89,0
99,0
88,9

4405,1

1248,7
t77 r,7
1384,8

90,4

84,8
97,4
8?,5

6118,7

1526,1
2583,1
2009,5

80,3

66,4
93,0
80,6

1707,7
3438,4
3030,8

8176,9 Br,6

6',t,4
94,1
85,7

п

Пpaвoбepeэкнa Укpaiнa
У moму нucлi:

Itиiвеькa
Boлинськa
Пoдiльськa

3006,0

7023,4
1004,4
g',?8,2

87,9

89,2
89,3
85,1

4123,7

i570, i
1 103,9
t449,7

79,0

80,8
n9,

82,9

2819,1
2095,6
2442,8

7357,5 76,9

79,2
70,1
80,9

9363,6

3608,1
2698,7
3056,8

17,8

7 6,5
69,7
80,1

III

Hoвopoсiя
У moму uucлi:

Itaтepинocлaвськa
Хepсoнськa
Taвpiйськa
Бeссapaбськa

,Цoнськa oблacть

848,3

364,8
285,8
25,8
59,2
1t2,7

б2'5

79,8
83,7
19 Б

oe R

31,3

2255,0

836,9
753,1
1 76,1
202,8
286,1

45,9

78,9
58,6
25,6
18,9
31,6

4628,9

1456,4
1462,0
611,1
375,7
719,7

42,9

68,9
53,5
42,2
19,6
28,1

6568,9

2403,9
1807,8
900,5
469,2
987,5

41,3

65,8

zr'в
ta 1

IV Cлoбiдськa Укpaiнa. 6063,9 55,9

Pегioни, губеpшi.l
(oкpyги)

l peвiзiя
1719 p.

V peвiзiя
1795 p.

Х peвiзiя
1858 p. 1897-1900 pp. 1910-1917 pp.

тис.
oсiб Yo тис.

oсiб Yo тис.
oсiб Чo

тис.
oсiб Чo

Tис.
oсlo Yo

I 2 q 6 7 B q l0 l l

Aвстрo- угoрсЬIсa
iмпepiя

1290 o' l 2276,+ оo 2696,7 7,8 3814,9 8,4 4131,8 8,4

I.
Cхiднa Гaличинa:

l08t 19.2 r677,9 79,9 20t1,1 66,6 3019,6в2'7 3293,r 61,7

Лъвiвcъкuli 65,8 l'o А' 73,+ r'.l 0 133,8 37,5 166,4 37,1

IIepемulll,лъсъкuй 141 4 67 ,1 i49,4 62,8 240,8 54,1 260,4 53,7

Caнoчъкuli 112,8 58,2 133,4 53,1 180,7 52,1 t82,4 50,6

Сrnpuйcъtсuй 132,9 84,8 l0д 7 78,3 282,1 73,8 319,8 14,3

ItoлoLltulicькшЙ 194.5 82,4 9t ' l  o 79,5 309,0 16,r 330,3 79,4

СтпaнicлaвcъtсuЙ 169,5 81,9 279,6 74,5 340,2 67,4 378,2 66,1

Сoл6ipcъкшli 76,4 ?9, I 20i ,3 74,3 300.4 70,1 330,9 65,8

Чopmкiвcъкuй 45,6 71,3 184,0 о0'J 234,7 66,5 235,9 65,6

TеpнoniлъcъкuЙ 44 63,2 139,4 57,6 20 1,9 54,9 209,7 53,?

БеpеlrcaнcъкuЙ 56,2 160,4 68,3 246.0 00, J 277,3 67,3

Зoлoчiвcъкuй 29,5 67,4 l ?0,6 61,8 302,1 62,5 63,0

}Itoлltевcъкuй 145,1 74,5 t67,1 ?0,1 241,8 o0, r 270,5 65,8

п.
3aхiднa Гaлининa ц7'0 а!. '12,6 ).4 в1,7 4,2 86,2 3,4 86,5 3,2

Кpaкiвcъкuй 1,0 0,1 lo 0.1

Badoвuцькuli 0,3 0,i nа 0,1

Boxнянcъкuli 0,3 0,1 0,4 0,1

СaнОецъкuЙ 24,'l tJ .  I 25,0 11,5 28,1 8,8 28,5

Ясенcъlсuй 39,2 21,1 34,5 r6,3 43,8 14,3 t9 1 13,7

TapнoвcъtсuЙ 0,6 0,1 0,9 0,2

}Itеlлувcъrcuil 8,8 4,0 8,2 2,8 11,5 te TT,7



I z 3 5 6 7 B 9 10 11

ПI.
Бyкoвина 27,0 5,0 123,8 a ot, 188,3 40,9 297,3 40,8 305,1 38,1

IV.
3aкapпaття 135,0 27,0 402,1 31.1 423,0 24,0 411,3 15,3 447,1 15,7

Беpеz 50,8 79,0 95,0 51,5 о{ .1 45,7 100,9 42,6

Уzoчa 16,6 61,5 "tt t7 34,4
Шapuш

^t 
1 30,6 42'З 27,6 34, I 19,5 38,5 22,0

I-\unc 21,0 13,9 20,8 12,5 14,3 8,3 12,3 7,1
Унz 51,5 88,5 51,0 51,0 55,7 26,4 6 1.7 38,1
Mаpа.мopoul, 75,2 87,4 97,4 r43,6 46,4 44,0

Aбaaй t7,6 1^ А' r3,0 8,6

Topнa t.2 6,8

БoptuoОь 10,0 3,5 0я q1

Сamлap 9,5 6,4 13,0

Loooлч 90 б'4

Гoлlop QA 2,4 9,0 l0

Peспyблiкa
Рiк

1926 1937 1939 I 940 r959 1970 1979 1989 199 I 2001

сPсP 161,8 17 0,6 194,1 2OB,B241,7 262,4 286,7 290,1

Poсiя
93,5
63,6

103,9 109,4 1 10,1 I 17,5 r30, I 137,6 t4't,4 147.9
6+,2 64,1 56,7 56.7 53,6 52,4 51,4 51,0

Укрaiнa
29,0*
19,7

28,4*
17.5

30,9*
18,1

41,3
91 a

41 A

1o o

4'7 1
:;-:

40я

l.sю
51,7
18,0

51,9
\7,9 48,5

Бiлopyсь 5,0
t t ш

5,6
J,J

9,0
a,o

8,1
' lo

9,0

^t

9,6
3,7

10,2
3,6

10,3
3,6

o oq

Aзepбaйдэ+сaн, Bipменiя,
Гpyзiя

5,9
4n

7,6
4',?

8,0
47

я'
t t

a4
4t

' t t  ?

5J
l t1

5l
15,7 16, I

16, I

Лaтвiя' Литвa,
Eстoнiя J,U

6,0
2,9

6,9
to

74
;;

8,0
2,8

8,0
,1

Idaзaxстaн'
Киpгистaн,
Typкмeпистaн,
Taдrкикистaн'
Узбeкистaн

13,7
9,3

14 0

o,
1.6,7
I,B

17,1
8,0

23,0
11,0

32,8
13,5

40,2
15,3

49,3 51,0
17,6 56,0

Moлдoвa П
90

1t

3,6
1'

ao

14 1"5
44

1J

7. ItiлькiстЬ Ta Питoмa Baгa IIaсeЛeIIIIя IсoЛиIIItIьoгo сPсP, Poсi.i,
Укpa.iни, Бiлopyсi Ta peгioнiв'

(млн. oсiб - чucелън1)к,% - 3нaJwе1|1|uс)

'Hapoднoе xoзяйстBo CCCP зa 70 лет. M., i9B7' C. з74.
Haсeлeниe CCCP: Пo данньIМ Bсeсoюзвoй пеpеписи нaсeЛelIия 19B9. M.' 1991.

с.10-19.
Cбopник стaтистичесItиx luaтеpиaлoв 1990 г. М.' 1991. с. 1B-2з.
Hapoднe гoсIloдaрствo Укpaiни у 1992 p. к.' 1993. с.48.
Bсесoюзнaя пepeпись нaсeлeния CссP 1939 Г.: oснoвнЬIe итorи. C.22,

(Пiдpaxyнки aвтopa.)
Cтaтиcтичний' щopiчник Укpaiни зa 1995 p. К., 1996. C. 49. .[aнi нa ]' сiчня

к()E(tIoгo poкy.
*.{aнi нaвeденo без ltpиМськoi oблaстi. <ФaктьI>. 1998. 15 янв.
Haсeлeння Укpaiни 1996 p.: .[eмогpaфiнний щopiнник. It.' 1997. C. 541.
Haсeлення Укpaiни: .(eмoгpaфiнний щopiнник. к.' 2003. с. 313. oскiльки

llpoTягol\{ 1999 i 2000 pp' нисeльнiсть ЕIaсeлeння Typкмeнiстaнy не змiнroвaлaся,
ilI]'гOp ввaясaс пpипyстиMиМ yзяти кiлькiсTЬ нaселеIlllя y 2001 p. зa ДagИNIИ 2000 p.
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Pеспyблiка
1926 p. 1937 p. 1939 p. 1959 p. 1979 p. 1989 p.

IvIлI{.

oсiб To Mлн.

oсiб 7o
MлI'.

oсiб 7o
Mлн.

oсiб To Mлн.

oсiб Yo MлIl'

oсiб 7a

сPCP t l  t 100 26,4 100 28,1 100 37,3 100 42.3 100 ^А' 100

Укpaiвa 9a I 744 t99 84,0 2З'7 84,3 ?9 I 86,3 36,5 86,2 37,4 84,1

Poсiя 10 25,3 11,7 1t '1 3.4 9,0 D' l 8,6 44 0a

Бiлopyсь 0,034 0,065 0,3 0,1 04 0,4 0,133 0,4 0,231 0,5 0,290 0,7

Узбекистaн 0,025 0,020 0,0 71 0,3 0,089 0.2 0,1 14 0,3 0,1 54 0,3

Казaхстaн 0,861 2,8 0,549 91 0,658 z.o 0,7 62 2,0 O,B9B t1 0,856 2,0

Гpузiя 0,045' 0,1 0,041 o9 0,046 0.2 0,05 2 0,1 0,045 0,L 0,051 0,1

Aзepбaйдяtaн 0,024 0,1 0,026 0, i 0,026 0,06 0,032 0,07

Литвa 0,1 0,018 0,032 0,08 0,044 0,1

Мoлдoвa 0,421 1.1 0,561 I ,O 0,600 t,4

Лaтвiя 0,029 0,067 0,16 0,092 0,21

Киpгизстaн 0.064 nt 0,12 1 0,4 0,1 37 0,4 0,13 7 n4 0,109 0,3 0,108 0.2

Taдlкикистaн 0,013 0.0i7 0,021 0,036 0,08 0,04 I 0,09

Bipменiя 0,003 0,005 0,006 0,009 0,02 0,008 0,02

Tyркмeнiстaн 0,07 0,022 0,1 0,021 0,037 0,1 0,036 0,1

Eстoнiя 0,016 0,036 0, i 0,048 0,1

8.ItiлькiстЬ yIсpaIнцiB y peсПyблiкax кoлиrшIlЬoгo CPCP зa
IIeprПисa}IИ|926' 1937' 1939,1959' 1979 i  1989 pp. '

'Итorи Bсесoroзнoй пepeписи нaсеЛеIlИя 1959 г.: PсфCР. M.' 1963. с. 320.
Итoги Bсесoro3нoй пepeписи IlaсeлениЯ 1959 г.: Cвoдньтй тoM. M., i962. C. 184.
Итoги Bсесoюзнoй пеpeписи нaсeлeния 1959 г.: Укpaинскaя сCP' M., 1963. C. 168.
Bсeсoroзнaя пepeпись нaселеIlия 17 декaбpя 1926 г. M., 1926. BьIп. Iv. C. 2, 3'
Численнoсть и сoстaB lIaсeЛeниЯ CсCP. М', 1984. с. 71-136.
Haциoнaльньrй сoстaв нaсeлeния CCCP и Bсесoюзнaя пepепись 1989 r. M., 1991'

C. 54-140. (Пiдpахyнки aвтopa.)
* Пoдaсться зaгaлЬтIa кiлькiсть ylrpaiнцiв пo тpЬoх pеcпyблiкaх Зaкaвкaззя. B

1926 p. I{aзaxстaн i ltиpгизстaн BхoД\7JI|/r дo скЛaдy PPФCP. Bсесoroзнaя тIеpеттисЬ
нaселel{ия 1939 г.: oснoвньre итoги. М., 1992. с. 57, 59' 66' 70-7s.
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9. 3aгaльнa кiлькiсть нaсеЛeIIIlя
в Moсквi, Лeнiнгpaдi, Aлrшa-Aтi тa ]vlilrсЬIty'

, Hapoднoсть и poдIroй язьIк нaсеЛeния CCCP. M.' 192B. C.44,5I.
Bсeсoюзнaя пepеписЬ I{aселеIlИя 1926 гoдa. T. Х. Белopусскaя CCP. M., 1928.

С,'2|4' 2I5.
Bсeсoюзнaя пеpeписЬ нaсeЛения 1926 гoдa. т. VIII. Казaxскaя ACCP,

I{иргизскaя AсcP. M.' 192B. с. I4B' L49,
Bсeсoroзнaя пеpепись l{aсeлellия CCCP: oснoвньIe итoги. M., 1992. C. 63, 70' 76.
Итoги BсeсoюзIroй пеpеписи нaсeЛellия 1959 гoдa. PсфсP. M., 1963. C. 312, 316.
Итoги Bсeсoroзнoй пepeгrrси нaсeления 1959 годa. Бeлopyсская CCP. M., 1963. с. 126'
Итoги Bсесoюtнoй пepeписи нaсеЛеIlия 1959 гoдa. Кaзaxскaя CсP' M., 1963.
Итoги BсесoюзIroй пepeписи нaселellия 19Bg гoдa. [4., 1991. C. 62, 82, 90.
HaциoнaльньIй сoстaB Haсeления CCCP: IIo дaнньlм Bсeсoюзнoй IIеDепИси

Itl l(.(..пel lия 19B9 гoдa' M.' 1991. с. 62' 66' 90' 104'

Мiстo

Чисeльник _ зaгaльнa кiлькiсть насeлeЕIIя (в тис.),

3намeнIIиtс - кiлькiсть укpaiнцiв y тис.

тa iх питомa вara (в с/o\ за poкаIrlи

1926 1939 1 959 1989

Moсквa
2026
16,1

(1,87"\

41.37
90,5

(2,2Yo)

5086
115,5
(2,3To)

BB76
252,7
(2,8%\

Лeнiнгpaд
16 i4
10,8

(0,77o)

3 191
54,7

(1,7%)

2900
57,4

(2,07o)

499 1
151,0
(3,07o)

Aлма-Aтa
l \ l

4,9
(r0,77o)

230,5
1.6,',I

(7,2Yn)

456,5
23,0

(4'8уo|

rtzl,4
45,6

(3,r%)

Miнськ
131,5
1,5

(1,\Yo)

238,9
6,7

(2,8%\

509,5
10 c

(3,6Yo)

1 607,1
RQ 

'
(3,4o/a')

1,79



Hацio-
нaльнiсть

Piк, млн. oсiб Piк. %

r

ф N
r

F r ф
фl

r

ф N
r

r r ф
N

УItpаiнa 20,629,028.4 30,9 1 47 1 49.6R1 / 48.5

Укpaiнцi r 5,B2З'222,223,7 35,336,531,437,516.780,078.276,5/ 6,I 73,872,777 .7

Poсiяни 2,08t1 '1 9 t t 7,1 9.1 10,511,3 8,3 10,09,3 1t 13,516.! t0 d 2r,2t t9 11 ,2

€ врei t ,6 1,6 ),840,780,630,490,108.0 D,1 4.9 2,0 1,6 1.3 0,9 0,2

Бiлopyси 0,0?0,08'),100,2 I 9( 0,390,410,440,280,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 6,6

МoлдаванlI 0.1 0,26ntt 0,2 0,24 ),2i 0,290,321,26 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Полякlr ).2i 0,480.4 0,4 0,36I t( 0,260,22 t4 1.3 i ,6 1.6 t9 0,9 0.6 0.5 0,4 0,3

Болгaplr ),060,090.070.080.22 0,240,230,20 0.3 0,3 0,3 0,3 0,5 0.5 0,5 0,4 0,4

Угоpцi 1 0,160,160.16 0,5 0.3 0,3 0,3 0,3

I'yмуrlи 0.101,1 1 0,120,130,15 0,2 0,2 0,2 n9 0,3

Taтapr,I
кprrпrськi 0, lB 0,22 0,05),25 0.5

Hiмцi 0,380,390,400,39 0,041,03 I,B 1,4 1.3 t,01

1 0. Haцiонa JIЬtlvIfr, скЛад IIaсеЛеIIIIя IсoлиIIIIIьoi Укpaiнськoi
Paдянськo.i CoцiaлiстичIloi Peспублiки тa нeзaле}Iсно'i Укpa.iни ]

' Итoги Bсесoroзнoй пepeписи нaсeления 1926 r ' M.. 192B. Bьtп. Iv,C.2-22.
Itopoткi пiлсyмки гIеp;пИсу llaсеЛення Укpaiни i7 гpулня 1926 p. Хapкiв. l92B.

C.xIII-xш.
Итoги BсесoтoзIroй гIеpeписи }IaселеIlия 1959 г. Укpaинскaя CCP. M.' 1963. с. 168.
Численнoсть и сoсTаB нaселеIlия CCCP: Пo иToIaM Bсeсoюзнoй ПерепИси нaсе-

лeния 1979 г. М.' 19B4. C. 102.
Итoги Bсесoroзнoй пepеписи I{aсеЛeI{ия 1970 г. M. т. iv. с. 152.
Cбоpник стaтистичeскиx Мaтepиaлoв 1990 г. M.' 1991. с.21.
Haцioнaльний склa.ц Iiасeлeння Укpaiни.. Зa дaними Bсeсoюзнoгo пеpеПисy

19B9 p. К. ' 1991' C.44. (ГIiдрaхoвaнo aвтоpoм.)

. Cлiд вpaxувaти тe, що }taведенa зaгaльнa кiлькiсть нaселеllня тa poзпoДiл зa
нaцioнaльнoro oзнaкoтo зa пеpеписoМ 1897 p. oxoплIoloтЬ нe Bсе нaсeленtlя' a тaкoх(
тe' щo oснoвнoю oзнalсoro для визIIaчeння нaцioнaльнoстi ввarкaлaся piднa мoвa.
oскiльки нa тoй чaс pусифiкaтopськa пoлiтикa нa цих зeмляx пpoвoдиЛaся B)Iсе IIo-
нaд 200 poкiв, тo чaстиIIy yкpaiнцiB бyлo вiднeсeнo дo poсiйськoгo етItoсy.

Bсeсoroзнaя пеpеписЬ нaселeния 1939 г': oснoвньre итoги. M.' 1992. с.68.
Haцioнaльний склa.ц нaселення тa йoгo мoвнi oзнaки: 3a дaними Bсeyкpaiнсь-

кoгo пеpеписy нaсeЛення 2001 poкy. к.' C. 7.
Bсесoюзнaя гIеpепись нaсeлeния 1939 гoдa: oснoвньIe итoги. M., 1992. C. 66' 6B.
Ha 1939 p. I(pимськa APCP вхoдилa дo скЛaдy PPФсP' тoмy тlpoцент криI\!сЬ-

rсих тaтaр в УPCP вe пiдpaхoвaнo.
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11. КopистyBaIIIIя piзниMи MoBaMи IIaсеЛеIIIIя Укpa.iнськoi PсP
i Укpa.iни в ХХ тa нa пoчaTкy ХХI ст.

(uшселъншк a mшc., 3н.aJvLе1|17uK a 7a)1

' Bсесoюзний пepellис лrоднoстi 1926 poкy. T. xI. M.' 1926. с. 9.
Итoги Bсе1тсpaинскoй пеpеписИ нaсeлеIIиЯ 1959 г. (Укpаинскaя CCP). M., 1963. с. 168.
Haциoнaльньlй coстaв нaсeлeния CCCP: Bсeсoюзнaя пеpeпись 19B9 г. M., 1991. C. 78.
Haцiонaльний скла,ц нaселення Укpaiни тa йoгo мoвнi oзнaки: Зa дaними

llt.t'yrсpaiнськoгo пеpеписy IiaсеЛeЕIIя 2001 poку. к.' 2003' C. 61.
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Етнос

1926 1959

3 них
pl'цнoЮ
IиoвoIo

3 ниx
yкpalн-
сЬк0ю

IlIoBoЮ яlt

piднoю

3 ниx
poсiйсь.
кoю як
plднoю

Paзoм
З ниx

р1днoю
мoвoю

3 ниx
yкpaiн-
сьIс0ю

l40вoю як

рiднoю

З них
poсiйсь-
I(otо як

piднoю

Pазoм

Укpaiнцi
21848,6

94,1
1 288,9

5,6
щу З00?z'4

93,5
2075,5

6,5
32r sB,4

Poсiяни
2627,4
98,1

37,1
14

2677,2 6958,9
98,1

13 0,6
1,8

?090,8

Бiлopyси
t4 q

w 5"S
55,7
7 3,5

7 5,8 107,0
36,B

'А 
A

9J
rl't,2
54,0

290,9

€вpсi
r  195,7
7 5,9

l4 l

nq
356,2
22,6

t57 4,4 r42,2
16,9

23,4
2,8

671,4
79,9

840,3

1989 2001

Укрaiнцi
32825,4

B7.1
45't8,4

1t,
щiщ 319 70,3 5544,7

14,8
37542,0

Рoсiяпи
rrr't2,5

98,3
л7,5
1.6

1 1355,6 ? 9 93,8
95,B

328,2
3.9

8334,r

Бiлоpyси
156,2
35,5

40,8
9,3

242,',I 440,0 54,6
19,8

t72,6
6 2,5

48,2
71 ,5

,ry
€вpеl

34,6
7,1

10,1
2,0

440,'.?
90,6

486,3
3J

86,0
83,0

t3,4
13,4 ry



1926 I 937 1 959 1970 1979 r989 200r

I. Зaгaльна кiлькiсть
yкpaiнцiв в CPCP

11 I 26,4 37,.3 40,8 42,3 44,2

3 нur piaнo1o J||oвolo
ввax!сa1oтnъ у кpaiнcъ1с!

88, I
27,5

87,7 85,5
34,9

82,9 80,1
35,8

II.3агaльнa кiлькiстЬ
нareлeнI{я Укpaiни

29,0 28,4 41 0 4' l  1 49,8 51,4 48,5

a) 3 ншI aкpaiнцiв ta 9 ttt e9 9 J C,, ' JO,A 3't,4 Q7 R

б) з укpaiнцiв cвo1o J||oву
ввaжa1oтrlъ pi1нo1o

oБ ?

;;
02 R

30J
01 t

aЦ

89,0
32,5

B7,7
32,8

85,2
32,0

III. 3aгaльнa кiлькiсть
yкpaiнцiв, щo MеIIIкaIoTь

в CPCP' кpiм тиx,
rтто в У*nяiwi

I 5,8 6,8

з нul piОнoю lttoвolo

в вaxlcaюnlь ! 1tp aiнc ъl<у

58,8
4,7

50,1
2,6

47,3
2,6

44,8
2,6

44 1

3,0

12. ICopистyBaIIIIя yкpalнцiB B сPсP
i Укpaiнi свo€к) 1l{oBoк) як piдIroЮ'

(нucелънuк - у Ya, lн,ar'|arнuъ| - a JъJL1+.)

,Bсeсoюзнaя пepеписЬ нaсeлeния lg26 г. M., 1928. Bьrп. IV'
Итoги Bcecorознoй пepeписи нaсeления 1959 г.: Cвoдньtй тoм. M', 1962. с' 184'
Итoги Bceсoюзнoй пеpепиcи l{aсеЛеt{ия 1959 г.: Укpaинскaя ссP. M,, 1963.

с. 168'  192.
Численнoсть и сoсTaв нaселения CCCP: I1o.цaнHЬlI\{ Bсесotознoй пepeписи Еaсе-

ления 1979 г. М., 19B4. С'7].,102.
Итoги Bсесoюзнoй пepeписи нaсeлеIlия 19?0 г. T. Iv. М., 197З. C. |2' 20,I52.
Haселeние сссP. M., 1974. C. 84.
Haциoнaльньrй сoстaв l{aсеЛeния сCсP. M., 1991' C. 120. (Пiдpaxoвaнo aвтopoм.)
Piзниця мirк yкpaiнцяМи' щo MeIIIкaIoть нa тepитopii CPсР, i тими, щo в Ук-

paiнi, стaнoвить кiлькiсть iх y Coюзi' oкpiм нaшoi pеспyблiки. Piзниця мiэк yкpaiнця-
ми Coтoзy i Укpaiни, для якиx piднa мoвa - yкpaiнськa, стaнoвить кiлькiс'r'ь TИ:x' IJ\JI'I
яItиx вoнa нepiднa, тoбтo тиx, щo вiд неТ вiдмoвилися' Питoмa вaгa yкpaiнцiB зa I4e-
rкaми Coюзy lцoдo тих' для якиx piднa мoвa - yкpaiнськa' .',*'o"'"" чaсTку тИx' щo
збеpeгли piднy мoвy зa MertсaMи Укpaiни.

Haцioнaльний сIслaд IIaселeння Укpaiни тa йoгo мoвrтi oзнaки: 3a дaними Bсе-
yкpaiнськoгo пepeписy IIaселeнЕя 2001 poкy. к., 2003. C. 10.

r82

13. ItiлькiсTь ЦaсеЛеItня yltpaiни пo oбЛaсTях
B 1939, 1959, 1989, 1993 тa 2001 pp. '

(muc' ociб - ч1J\еJLъ1|1Iк,Чo - 311alуLе1t1|u1t,)

'  Bсесotознaя пepеписЬ нaсeлelIия 1939 r.: oснoвньIе итoги. М., 1992. C. 6B'70'
Ilацioнaльний склaд нaселeння Укpaiни' ч. II' к.' 1992. C. 4' 5.
И'l'oги Bсeсoroзнoй пepеписи нaсeлеIIия 1959 г.: Укpaинскaя CCP. M.' 1963' C. 16'20'
Iti.пькiсть тa теpитopiaльне pозмiщення насeлення Укpaiни: 3a 'цaтlими Bсeyк-

1rtt.iltt't,ttoгo переписy нaсeЛевня 2001 p. К., 2003. C. 13. Itиiвськa oблaсть пo,цaсться без
мit. ' t ' l t  Itисвa.

.I[irlli нaвeденi з ypaхyвal{I{яM }IaсеЛення смт Пyщa-Boдиця' щo увiйrпло в мerкi
|(ttr . tr i l  y 2001 poцi.

oбласть
Piк

1 939 19 59 1989 I 993 2001

2 6

Укpaiнa 40468,9/ 100 41 869,0/ 100 51 700/100 52244,r/r0048457 '1/ю0

Biнницька 2Z't8,2/5,6 2142,0 /5,r rs21,0 / 3,7 t91r,9 /3,7 r7'r1 ,2/3,6

Boлинська r03r,7 /2,6 890,5 /2,2 1058,0/2,1 r0'?7 ,6 /2,1 1060,7 /2,2

.(нiпpoпетpoвськa 2212,6 /5,6 2705,0 /6,5 3870,0/1 ,5 3936,4/1,5 3567,6/7,3

.Цoнeцька 3103,2/7,1 4262,0 / r0,2 53i 2,0/1 0,3 5365,8/ 10,3 4841,1/ 10,0

Etитoмиpськa 1689,0 /4,2 1603,6 / 3,8 I s 38,0/3,0 L5r0,B /2,9 1389,5/2,8

Зaкapпaтськa 920,2/2,2 1246,0/2,4 r29r,4/2,5 1258,3/2,5

Зaпopiзька 1388,8/3,4 1464/3,5 2014/4,0 2116,1/4,0 1929,2/4,0

[ванo-Фpaнкiвська rzqr,9 /3,2 r0s4,6 /2,6 |41З / 2'7 t46r,0/2,8 1409,8 /2,9

[tиjвська 17 15,9 / 4,2 r7rB,B/4,1 r92r,7 /3,5 1.937 ,9 /3,7 LB2r,1/3,8

Itipoвoгpадська L 185,1,/2,9 121.7,9 /2,9 1228,0 /2,4 12ьI '2/2,4 |133'I /2'З

.IIугaнськa rB31 ,2/4,s 2452,2/5,8 2857,0/5,6 2886.0/5,5 2546,2/5,2

. II  l 'в iвськa 2452,1/6,0 2107 ,9 /5,0 2727,0/5,3 277 6,9 / 5,3 2626,5 /5,4

M lIксl .паiвська 9r9,2/2,3 r0r3,B/2,4 1328,0 /2,6 1360,3/2,6 1264,7 /2,5

t o.)



2 5 6

oдeськa 2066,4/5,1 2026,6/1,8 2624,0 /5.1 2639,2/5,1 2469,1/5,1

Пoлтaвськa 1896,1/ 4,7 163r,7 /3,9 1749,0/3,4 r770,1. /3,4 1630,r /3,4

Piвнeнськa 1.057,6/2,6 s26,2/2,3 r164,0/2,3 rr89,2/2,3 1r73,3/2,3

Cумськa 1706,7 /4,2 1513,7 /3,6 1427,0/2,8 1432,2/2,8 1299,7 /2,7

Tepнoпiльськa 1413,3/3,5 r085,6/2,6 1164,0/2,3 l  180,3/2,3 1142,4/2,3

Хapкiвська 2555,6/6,3 2520,r /6,0 3r75,0/6,2 3182,1/ 6,1 2914,2/6,0

Хеpсoнськa 7 42,9 / r,9 824,2/2,1 1237,0/2,4 r2B2,r /2,5 r17 5,1/2,3

Хмельницькa 17 39,r / 4,3 1611,4/3,8 1522,0 /3,0 1527,2/2,9 1430,8/3,0

Чеpкaськa 1576,1/3,9 i 503,3/3,4 1527,0/3,0 1536,2/2,3 1403,0/2,8

Чеpнiвeцькa 8r2,3/2,0 77 4,1 / 1,8 s4r,0/1,8 945,8/r,8 922,8/r,s

Чeрнiгiвськa 1777,3/4,4 1 553,8/3,8 r4r3,0 /2,7 1393,9 /2,7 1245,2/2,5

Aвтoнoмнa
Peспyблiкa Itpим

1123,8/2,8 1201,5 /2,9 r4r3,0/2,7 2638,8/5,0 2410,8/5,0

м. Itиiв
(oкpeмo вiд oблaстi) 846,1 /2,1 r104,3/2,6 2035,3/3,9 2654,6 /5,1 2024,L/4,2

м' Ceвaстoпoль
(в ск.падi облaстi)

1 14,3/0,3 r48,0/0,4 355,2/1,2 416,1/0,8 31'r ,r /0,8

oбласть
УкpaIнцi Poсiяни €вpеi

1939 1959 1989 2001 1939 1959 1989 2001 1939 1959 1989 2001
I 2 4 D 6 8 I 10 1l 12 l3

Укpaiнськa
PсP

7 6,5 76,8 72,7 77,6 13,5 16,I t9t 17,2 4A 2,0 0,9 0.2

Biнницькa 86,1 92,1 91.5 04a 44 qo 3,8 A9 1,4 0,2

Boлинська o^R 94,6 96,9 44
бiлopyси

0,5 0,3

.(нiпpoпe-
тpoвсьIсa

79,7 77,8 71,6 7 9,3 t14 r7,2 24,2 17,6 n4

.{oнецькa 59,3 55,6 50,7 56,9 3 1,3 40,6 43,6
гperси

21 tt 1,6 1,6

77,8 85,0 84,9 90,3 5,1 70 5,0
пoляки

aА 6,4

3aкapпaтська 1Д^ 78,4 80,5 J 'o 40 tq
мaдяpи

r 5,9

3апopiзькa 66,2 68,4 63,1 70,8 t1 t 26,6 32,0 24,7
бoлгapи

n7 17 t ,4
Iванo.

Фpанкiвськa
93.6 95,0 97,5 4,0 1,8

пoляlси

0,8 0,2 0,1
Киiвськa
(без Кисвa)

91.3 93,0 89,4 09 
^

4я' 8,7 6,0 t7 no 0,4 0,1

I{ipoвoградська 87,4 BB,5 85,3 90,1 7,6 8,4 11,7 7,5
Moлдoвaни

, t 0,8 0,9 0,7

14. PoзпoдiЛ IIaсeлeIIня oблaстeй Укpa.iни
3a нaй6iЛьlll числeннипДи lraцioнaЛьIloстяllt И (%|

I I/Irotи Bсесoюзнoй пepеписи l{aселе}lиЯ 1959 г.: Укpaинскaя сCP. M., 1963.
C. l6; 174-179. (I l iдpaхoвaнo aвтopoм.)

Haцioнaльний склaд Eaселeння Укpaiни. ч. II. к.' 1992. с. 1-7'
Bсесoюзнaя пepeттись нaсeлelIия 1939 гoдa: oснoвньIe итoги. -M.' 1992. - с. 68-70.
У Лyгaнськiй oблaстi в 1939 p. чeтBepTиIvr 3a кiлЬIсiстю нaцioналЬIrИM зaгorroм бy.

.ltи пiмцi -|'|Eo' E{итoмиpськiiл-3-ми бyлипoляки -6,2/ai3aпopiзькiй-3-мибу-

.пи lriмцi - 5'6Yo; КipoвoгpaдськiЙ - 4- ми6ули мoлдaвaltи - |,Ivo; Mикoлaiвськiй_
4-ми 6ули нiмцi - 3,B/o; oдeськiЙ _ 4-ми бyли нiмцi _ 5,67ai,Цoнeцькiй- 3-ми6ули
|.lх.Itи - 3,1/o; Cyмськiй -3-мlц бyли евpеi - I,|Ya; Хapкiвськiй - 4-ми6улилoляки -
||,4I)l,; вКpимcЬкiй - 2-мибулитaтapи- 79,47o,4-мll- евpei - 5,B7o.

I{aцioнaльний cl{лaд нaсeлeнrrя Укpairrи тa йoгo мoвtli oзнaки: Зa дaними Bсe.
ytс1litiuськoгo llеpeписy IIaсеЛеЕIIя 2001 poкy. It' 2003. с. 126-15i.

П " i '  195



I , 3 4 5 6 7 I I 10 l l t2 13

Itpимська 13.7 22,3 26,',I 24,3 49,6 ?1,5 65,6 58,3 5.8 qt 0,7 0,2

Лyгaвськa oJ,J 58,0 Б1 o 58,0 32,5 4l ,8 44,8 39,0
бiлopyси

1,1 1t t9 0,8

Львiвськa 86,3 90,4 94,8 8,6 1t б'o
пoляки

3,7 1,0 0,8

Микoлаiвськa 71,8 81,4 75,6 81,9 14,5 13,8 19,4 t4,9
!!oлдaваЕи

r , ,1 1,0

oдeськa 58,7 БR 
'

54,6 62,8 16,1 2t,l 20,7 14,2 6,0 2,6 0,5

Пoлтaвськa 91.6 93,2 ot.a 91,4 5,0 t0,2 7t
6iлopуси

0.3 no 0,5 0,4

Piвнeнcька 93,4 93,3 95,9 4,2 a,o 2,6 1,6 1,4 1,0

Cyмська oI 'Д BB,1 85.5 BB,B 1 1,0 11,I 13,3 oД 0,4 0,3

Teрнoпiльськa 94,5 96,8 97,8 90 1A
поляки

t t 0,6 0,3

Хapкiвськa , l ,J 68,7 62,8 70,7 2 1,5 26,4 ae t 25,6
бiлopyси
0.3 0,7 0,5

Хepсoнська 81,1 7б'7 82,0 15,5 20,2 14,1 0,8 1,0 0,7

Xмeльницькa
(Itaм'янeць-
ГIoдiльська)

82,9 90,0 90,4 93,9 3,6 ao 5,8 J,O

пoляки

'74 1,6

Чepкaськa 94,0 90,5 93,r 4,5 8,0 5,4 0,8 0,4 0,1

Чepпiвeцькa 66,9 7 0,8 ?5,0 6,6 9,0
pyмylrи

10,3 10,7 12,5

92,r 94,8 93,5 4,5 3.9 6,8 5,0
бiлopyси

еРdrl 1,0 1.1 0,8

м. Киiв 53,2 60,4 82,2 16,5 9' l  I 20,9 13,1 26,5 13,9 10

1 5. Haцioнa JIЬIпI.IйI склaд peгioнiв Укpalни
. 3a пеpeПисoм 17 гpyдня 1926 porсy'
(кiлъкiсmъ нacелe1+1|я' Trluc. oci6 - чucеJlъ1tui, уo"_ nнalуLеIdl|u1с)

-. ,. .'-К.,!o'*i пiдсyмки пеpеписy нaселeння Укpaiни 17 гpyдня 1926 p. Хapкiв, 192B.('. ! i .I l l .  (Пpoцeнти пiдpaхoвaнo aвтopoм).

l r '  
1BZ

Ilацioвальнiсть

Усe
шaсrлrппяУкpaIпцi Poсiяви €вpe1 Пoляки Hiмцi

I. Пoлicся (oкpyги: Boлинськa,
Глyхiвськa, Кoнoтoпськa, Ito.
poстeнськa' Чepнiгiвськa)

2959
100

t20t 7

80,7
190,3
6,4

|4в'7
5,0

129,0
4Д

82,1.
,a

II. IIpaвoбepеэ*окя (oкpyги: Бep.
диviвськa, Бiлoцepкiвськa, Biн-
ницькa, Гумaнськa, Кaм'янeцькa,
Itиiвcькa, Могилiвськa, Пpoс.
IсyрiвсЬкa, Tyльvипськa, Шeв-
veккiвська, IIIeпетiвськa)

8998,0
100

77 41,9
86,0

230,2
2,6

682,8
7,6

282,3
3,1

13,8
0,2

III. Лiвoбеpeэкrrся (oкpyги: Itpe-
l\,t.янeцька' Кyп'янськa, Лy6.янсь-
кa, Hirкинськa' oзлeмська, Пoл-
тaвська' Пpилyцькa, Poмeнськa,
Cyмська, Хapкiвcька)

7066,9
100

6204,8
87,7

605,8
8,6

1.97,4
9a

IV. Гipниний пiдpaйoн (oкpyги
Apтeмiвськa, Лyгaнська, Cтa.
лiнськa

2036,2
100

7221,8
59,8

639,2
31,3

40,?
2,0

37,5
I,B

V. .{нiпpянськиft пpoмиcлoвиft
paйoн (oкpyги:,(нiпpoпетpoвсь-
кa, 3aпopiзькa, Itpивopiзькa)

2391
100

1983,4
84,5

213,7
8,8

112,6
4,'7

45,1
1,8

VI. Cтeп (oкpyги: 3инoв.iвськa,
Mapiyпoльськa, Meлiтoпoльсь-
К0' Mикoлajвськa, oдeськa,
Порвoмaйськa, Cтаpoбельськa,
Хepсoнськa, Moлдaвськa APCP)

5568,2
100

3674, I
65,9

798, I
14,3

394,2
t  tI

JA,C

0,6
20б'б
3.7
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Piк

1926 1939 1959 1989 2001

тис'
oсiб Чo

тис.
oсiб Yo тис.

oсiб Yo тис.
oсiб Yo тис.

oсiб Yo

Усe васeлення 713,8 100,01126,4 r00,01202,0100,0 2035,3 100,0 2024,1 100,0

У тnolltg нucлt:

Pосiяни 301,4 +z,a 558,5 49,6 858,3 71,5 1335,5 65,6 1 180,4 58,3

Itpимськi
тaтapи

1? 9,0 218,9 10 4 38, I 1,9 243,4 t2,0

Укpaiнцi 77,4 10,9 154,1 13,7 267,1 t9 Q б44'2 26,1 432,2 24,3

Hiмцi 43,6 6,2 +,o 0,1 96 0,1

eвpei 39,9 5,6 65,5 5,8 26,4 t t 18,0 0,7 4,5 0,2

Гpeки 16,0 t t 20,7 l ,B 0,1 oa 0.1

Бiлopуси 6,7 1,0 21,'l 1,8 42'б 2,1 29,3 1,4

Бoлгapи 11,3 1,6 15,3 1А. 1,8 10 lo 0,1

Bipмeни 10,7 1,5 19 0 1.1 0,1 8,8 n4

16. Cклaд нaсeлeIIIrя Aвтoнoмнo.i Peспyблiки ItpишI
3a IIaйчислеIrнiпIиl}Iи IraцioнaJIьIIoстяMи'

, lIтoгуtBсeсorозrroй пepeписи нaсeлeЕия 1926 г. M., 1928. Bьrп. Iv:9. TB.
Итoги Bсeсoroзнoй пepЪписи нaселеtlия 1939 г.: oснoввьre итoги. M., 1992. с. 68'

Итoги Bсeсoюзтroй пеьeписи l{aсeлeЕия 1959 г. М., 1963' с. 178.

Haциoвaльньtй сoстaв сCсP. M.' i991. C. 82.

t laцioнaльнийсклaдвaсeJleнняУкpaiниTaйoгoMoвtl io3нal{и:ЗaдaнимиBсе-
yкpaiнськoгo пеpегIисy нaсеЛeI{IIя 2001 p. К., 2003. C. 125.

188

17. Чисeльнiсть нaсeлеIIIlя i IIиToMa Baгa oкpеMих IIapoдiB
y шI.Iси€Bi lraпpиIсiнцi xlx _ IIa пoчaTlсy хxI ст.

(muc. oсiб - чucеJLъ,l|шк,Yо - 31|сu|4,е||?7u1с) |

Зaгaльнa кiлькicть IIaсeленIIя Кисвa (тис. oсiб):
1897 p. -  247 ,4;1917 p. -  467 ,6;1920 p. -  366,0; 1923 p. -  398,0; 1926 p. -
512,0; 1939 p. -  846,7; 1959 p. -  1104,3; 1989 p. -2572,2;2001 p. -2567,0.

l Iстоpiя Haцioнaльнoi Aкaдемii нayк Укpaiни 191B-199B pp. <Фенiкс>, 2000. C.6'
7, t2-t4.

Itopoткi пiдсумки lтepeписy }IaселeIIIIя Укpaiни 17 гpyдня 1926 p. Haцioнaльниfд
i вiкoвий склaд нaсeлення, piднa мoвa тa кiлькiсть нaсeлeння / I{eнтpaльне
с'I.aTистичI{е yпpaвлiння УCPP. Хapкiв' 192B. с' x.

Bсесoroзнaя пepeпись нaсeлeния 17 дeкaбpя 1926 г.: ГIpедвapитeлЬпьIe итoги.
l}r,rп. 2' Гopoдa и вaселeния гopoдсIсoгo типa. M., |927, C, 4I'

Haцioнaльний склaд l{aсeлeнпя Укpaiни тa йoгo мoвнi oзнaки.. 3a Дaними
Bсtlyкpaiнськoгo пepeписy нaсeлeнI{я 2001 p. / [epхсaвниЙ кoмiтeт cTaTИcaИкИ
Укoaiни. к.. 2003. с. 151.

УкpаIвцi Poсiяни eвpei
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Haцio.
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1926 p. 1937 p. 1959 p 1989 p. 2001 p.
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Bсe
IIaселеIItiя

s8,00: 18,74( 148,0 395,2 317,2

Укpаiнцi
zx,z
17,0

б1'U

20,7
84,4
22,4

Кpимськi
тaTapи

0,3
0,1

10

0"5

Poсiяuи
1i3,7
11,0

z9q,u zt'У'9
71,6

Бiлopyси п
't,5

1,9 ш

eвpеi 3,1
2,r

2,8
0,7

1,0
0,3

18. HaцioнaЛьIIий сIслaд IIaсеJIеIIIIя Пr. сeвaстoпoля
(в mшc. - чuceJъъ1+uк, в Yo - 311сLrwе1|1|u1с)|

'\Цтoг:и Bсecoroзнoй пepеписи нaсeлеIrия 1959 г.: укpaиrrскaя CсP. 1\4.' 1963. C. 178;
Haцioнaльний склaд нaсeлe}Illя Укpaiни тa йoгo мoвнi oзнaки; ta дaниМи
Bсеyкpaiпськoгo пepеписy ItaсeлeнЕя 2001 p. к., 2003. C.26' 240; Итoги Bсесotoзнoй
пеpeписи нaсеJIeIIия 1937 г.: Itpаткие итoги. М., 1991. с. 64' 89.

, Hapoдoнaселeниe стpaн миpa. M., 1974. c.225; Demographiс Year Book. 1999
Unitеd Ration. (Natiеs Nеw York, 2001). с. 89' 90. 3а 2000 p. нaведеIro дaнi в цiлol\4y пo
eвpoпi тa Aзii.
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20. Питoмa Baгa fitilroк y сIсЛaдi нaсeлellня сPсP

' Hapoднoe xoзяйствo CCCP зa 70 лeт. M., 1987. с. 3B0-3B1.
Cтатистикa нaселeния с oсI{oвaми дeмoгpaфии. 1\4., 1990. с. 72.
Bсeсoroзнaя пepeпись I{aселeIIия 1926 г. M., 1928. Bьrп. Iv. с. 16, 23,7|, BЗ.
}I{eнщиньr в CCCP. M., 19B9' C. 10.
I{apoднe гoсIloдapствo Укpaiни. к., 1992. с' 48.
БoнОapeнкo B. B., !,аpazaн М. B. Пepeписи llaсeлeння в CPCP. к., 195B. с. 24.
C,ra,rиcтуtчний щopi.пшсс Укpaiни зa 1996 pirс It', 1997. с.369.(Пilpoloванo oвmюpoлt).
(l,I.атrlвo_вiкoвий cк;ед llaсeленllя Укpaiни: 3a дaю.rIvrи Bсe;rкрaiнськoгo пеpетIисy

tlll(.(..,|(ttlIl,I 2()()1 poкy. K' 2003. C. 13.
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тa сoк)3tlих peспyблiк (/o) '

Pеспублiкa
Рiк

1897 1926 r939 r940 1959 1989 2001

Cr'CP 50,3 52 52,9

Pol iя 52,4 53 55 Б? a

Укp. 'iнa 49,7 51,4 52,2 56 53,9 53,7

Бiлopyсь 51,0 62 56 Б? 9

Узбeкистан 47,1 48 52 50,6

Кaзaxстaн 48,8 48 DJ 51,6

Гpyзiя 49,4 )t, 54 52,6

Aзepбaйджaн 47,6 49 б2 51.2

Литвa 52 54 52,7

Moлдoвa 50 54 52,4

Лaтвiя ao 53,5

Киpгизстaн 48,0 49

Taдэкикистaн 47,0 48 5l 50,3

BipмеIriя 49,1. 49 эl

lI'ypкмeнiстaн 46,8 48 52 50,1

Естoнiя DJ DO Re e

19. Cклaд нaсeлeIIIIя сBiTy тa peгioнiB 3a стaттк)2

Peгioн Чолoвiки.7o Piзпиця мiэ*с кiлькiстю чoлoвiкiв i rтсiнoк

I{a кiнeць
50.х
poкiв

Ha кiнeць
60-x
poкlв

У 2000
poцr

Ha кiнeць 60-x
poкiв, млн. oсiб

У 2000 pltjti'
п{лЕ. oсlo

Bесь свiт 50,3 5о'2 50,4 +72 тaJ

сPсP 45,0 46,1 lo

Зapубirкнa
eвpoпa 48,2 48,4 48,3 t5

Зapyбirкпa Aзiя 51,4 5 t,3 51,1 +50 +80

Aфpикa 45,8 50,0 49,9 - 0,5
Aмеpикa 49,1 49,6 51,0 -9

Aвстpaлiя тa
OкЪaнiя 50,1 50,1 50,0 + 0,3 0,0



Poзпoдiл IIaсеЛеяяя зa вiкoвими гpyпаlYtи

Moлoдrшi вiд
пpaцeздaтнoгo вiкy Пpaцездатнoгo вiкy стapuli вiд

пpацeздaтнoгo вiкy

192(1939195!198!200r19261939t 95! 198920011926193! r.95t198!2001

]PCP 37,7 30,4 t1 t aJto 57,4 55,6 8,7 L a.Д t7,1

?oсiя 30,024,5 58,3 56,9 11.,718,5

Укpaiнa 39,734,8 27,023,0 18,1q,t 1 б7 '1 59,5 55,8 58,1 7,6 8,1 r3,5t1 t 23,8

3iлopусь 31,2 24,5 56,0 13,5 19,5

Узбeкистaп 38,842,9 А'o, 40,1 i2,0 8,0

Кaзаxстaн 36,4 aa o 55, I 10,1 I 1.1

Гpyзiя 30, i 26,4 56,2 аo' . ' 13,6 114

Aзepбaйдlкaн 38, I 34, i 51,4 55,4 10,5 oo

Moлдoвa 34,'7 90 q 10, I 15.3

IIитвa 28,t 24,r 56,8 56,9 14,6 I.9,0

Патвiя 9e e tt7 58,2 56,6 18,520,0

Киpгизстaн 31,9 39,5 49,8 50,3 10,1

Iaдэкикистal 39,945,0 50,2 47,4 oo

Bipмeнiя 37,8 et 1 RA 
'

10,0 I r .0

Iyркмeнiстaв 39,142,7 50,6 49,1 10,1 7,6

Естoнiя t ' l  o 5',1,456,2 18,720,1

21. Cклaд IraселeIIIIя ItoЛиIIIIIЬoгo сPсP i сorозних peсПyбЛiк
3a BiIсoвиryIи гpyПaп!и в 1939, 1959, 1989, 2001 pp. (%)'

| Итolи Bсесoюзнoй пеpeписи нaсeлeния 1959 г.: CсCP. M., 1962. с. 98' 99.
Cклaд нaсeлення Укpaiнськoi PCP зa стaттю тa вiкoм нa 12 сiчня 1989 p. (зa

tatI'7NI'l Bсесoюзнoгo пepellисy нaсеЛeIIIlя 1989 p.). к.' 1990. с' 6' 7.
Bсeсoюзнaя пepeпись нaсeлeЕия 17 дeкaбря lg26 г. M., 1928' Bьrп. vII. с. 38-42.

( ПiО p aro вaнo aвmopo'пt ).
Boпpoсьl демoгpaфии. к.' 1968. с. 14.
Ilapoднe гoспoдapствo Укpaiни. к.' 1993. с. 56.
Cтaтиcтичtтий щopi.rник Укpaiни 3a 2002 p. It.' 2003. C. 37B.
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22.IIIлlo6и тa poзлyчeнIlя B CPсP i дeяких peспyбЛiкaх
(нa 1000 нaсеЛeIIIIя)

(кiлъкicnъъ uЦLю6iв _ чucелъ1|,ll1с' po3лaче1|ъ _ 3нa,ме1|1|u1с)|

.Hacелeниe сCсP. ]u., 1989' C. 111.
Hapoднoе хoзяйствo CCCP зa 70 лeт. M., I9B7.C.4o4.
HapoдoнaселеIlие стpaн миpa. M., 1974. C. I0Б, |2I, |22.
Hapoдне гoспoдapствo Укpaiни. к., 1992. с. 63.
llaсeлeння Укpaiни: .{eмoгpaфiнний щopivник. It., 1995. C. 69.
Чyйкo Л. / Дeнь.1997.7 лют.
Cк.пaд нaселeння Укpaiпи зa rплюбним стaнoM: Зa Дarтими

ll( l l)( l l tисy нaсeЛeння 2001 p. Iс. '  2003. C. 34-36.
Bсеyкpaiнськoгo

Peспyблiкa
Piк

1940 r  950 1960 1970 1980 1989 199r 2001

сPсP
6,3
1,1

11,6
0,4

12,1.
1,3

o7

, ,6
r0,3
AR

oд
;т
.t,a

Укpаiнa
I 'б

ц9
17,?
0,3

10,7
1t

I ,B
9A

9,3
,t, o

9,5
10

6,4

Poсiя
0-9

t2,0
0,5

12,5 10,0 1 1,1
4,3

Гpyзiя 5,1
1,0

яa

0J
10,6
n4 п

7,0
14

Узбекистaн
714
2,8

r0,2
0,1

13,4
0,3

8,8
I, l

10,0
1,5
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Pеспублiкa 1959 1989 2001

сPсP 3,7 3,5

Укpalrra 3,5 3.2 et

Узбекистaн 4,6

Aзеpбaйдэкaн 4,8

Taдэкикистaн Аo 6,1

Bipменiя 4я 4,'7

Itиpгизстав А.7

Бiлopyсь 3,7 ?9

Poсiя 3,6 at

Typкменiстaв 5,6

Гpyзiя 4l 4,1

Mолдoвa J 'o 3,4

Литвa J 'o 4,8

Латвiя e9

Eстoнiя 3,1 a1

23. Cepeднiй poзмip сiм..l в peспубЛiкax сPсPl

, I/Iтorи Bсeсoroзнoй пepеписи ЕaсeЛетIия 1959 г. CCCP: Cвoдньlй тoм. 1\4.'
c.243.

I{aселение CCCP: Пo дaннЬIl\4 Bсесoloзнoй пepеIIиси нaселeни' 19B9 г. M.,
г? '

Ciм.я в Укpaiнi: Зa дaними Bсeукpaiнськoгo пepеписy нaселення 2001
2003. c.225.
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24.ItiлькiстЬ сiмeй i гpyпyвaння .ix 3a poзMipaми в 1939_1989 pp.'

IItIтoги Bсeсoroзнoй пepеIIиси }IaсеЛе!lия 1939 г.: oснoвньIe итoги. М.' 1992. с. 9i.
Итoги Bсесoroзнoй пepeписI4 Hacel'e:нИ'l. 1959 г. CCCP: Cвoдньтй тoм. M., 1962.

с.242' 243.
Пo дaнньlм Bсесoюзнoй пepеписи нaселeния 19B9 г. M.' 1990. с. 32.
Pозпoдiл iндивiдyaльниx дol!,IoгoсIтoдapств зa poзмipoм пo рaйoflaх Укpaiни: 3a

]\1|,||ИMИ Bсеукpaiнськoгo пepellисy нaсeлeнI{я 200l p. It.' 2003. с. 11.

r
I

I

1962,

1 990.

p. К.'

Pеспублiвa Piк
3aгaльнa
rсiлькiсть
сiмей, тис.

У тому яислi за кiлькiстro oсiб, %

, J 4 5 i бi;PьIшe

сРсP

1 939 37486,0 20,\ t t  o 21,9 16,2 I8,9

1959 58333,5 26,1 26,0 27,1 rб'{t L2,B

1989 73078,0 of,J tq o 944 8,9

УкpalЕa

1939 7184,8 21,1
'Б 

? 24,1 r5,9 13,6

1959 10621,2 28,1 27,4 ItA i2,B o1

r989 14057,0 35,1 26,9 24;1 oo

200 1 13479,3 35,6 to R t1 t 8,0 5,7

Узбeкистaв

l  939 r.360,7 16,3 tф 17,0 22,3

I 959 1682,2 16,4 19,1 t9,2 16,5 28,8

i 989 3415,0 11,9 t2,7 16,7 l4 0 43,8

Tадэrсикистaн

1939 296,7 14,5 18,9 20,2 17,0 ,44

1959 397,3 18,4 18,9 16,3 31,2

1989 799,0 l r  l 114 t4,4 i  2,9 50,2

Typкмеrriстaн

r  oeo 262,3 18,2 t t1 20,8 15,5 23,4

1959 312,7 18,3 19,6 18,7 15,8 27,6

1 989 598,0 11,9 13, I 16,4 14,0 44,в
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26. Питомa вaгa экiнoк у сepeДIlЬopiннiй кiлькoстi poбiтникiв i
слуэкбoвцiB y сoIозIIиx peспублiкax (Чo|'

. Hapoднoe xoзяйствo CCCP в 1970 г. M., 197l. с' 517.
Hapoднoe xoзяйствo CCCP зa 70 лeт. M', 19B7. с.417.
l lаpoднoe хoзяйствo CCCP в 19B9 г. M., 1990. с.56' 57.
Cбtlpник стaтистичесItиx Maтepиaлoв 1990 г. M.' 1991. с. 84.
lIapoднoе xoзяйствo сссP 1922-19B2 гг' M', 1983. с.404.
l lupоднoе хoзяйcтвo CCCP в 1959 г. М., 1960. с' 594.
Ilаptlднe гoспoдapствo Укpaiни y 1991 p. It.' 1992. с. 100.
(],га.I'ис'гичний щopiнник Укpaiни зa 1996 p. It.' 1997. C' 369.

Peспублiкa
Piк

1922 1928 r933 1940 1950 r960 r970 1980 1989 199 1

сPсP 25 30 ' lo 47 51 I) l R1

Poсiя 27 27 41 50 50 qt 69

Укpaiнa 2I 21 28 ol Ч5 45 50 R' б2 53

Бiлopyеь 22 28 40 49 53

Узбeкиcтaн L6 18 tn JI 40 39 41 43 +J

Кaзаxстан 15 15 20 30 40 3B 49 49

Гpyзiя 19 l8 25 36 40 40 43 {o 47

Aзepбaйдхсaн t4 40 38 47 43

Литвa 38 30 aa 49 52

Moлдoвa 27 2t 35 38 43 5l 5l

Лaтвiя 36 49 53 54

Киpгизстaн l1 t1 2l 29 4l AI 48 49

Taдlкикистaн R I 9e 29 ao 37 3B 39 39

Bipменiя l4 z\ JJ 40 aa 4l +o 48

Tуркмeнiстaн T2 2ь 10 36 36 39 41

Eстoнiя 4B 50 эJ

Cepeд усiх lсолгoспникiв, зaйнятиx y гpoмaдсьIсoмy гoспoдapствi кoлгoспiв (бeз pибaльськиx)

CPсP :)U 1I 44

l) ltсiя AJ 49 44 39

Уrсpaiнa 54 :tZ 49 ca

l} i .пr lpусь 62 48
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t922 I 928 1933 1940 1950 1960 1970 1980 1989 r99r
Узбeкистaн 48 50
Кaзаxстaн nt 40 39 .JO

Гpyзiя 48 5t 4S
Aзepбaйджaн 47 46 51
Литвa 47 46 46
Moлдoвa 50 52 46
Лaтвiя R' 47 44 4I
Киpгизстaп 44 44 41
Tадхсикистaн 42 43 {o

Bipмeнiя 43 44 46 41
Tуркмeнiстaн 50 48 49 50
Естoвiя 56 47 4?

{
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