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Скляр В. М. 

РОСІЯНИ В УКРАЇНІ: ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗА 1989-2001 рр. 

За фапів жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі вігбуйзпя жкілз 
в дрліфлмку пкйагі її лапдйдлля. Рджуйщрарз ндоднзпів лапдйдлля 
є лаибійщх нмвлзкз і гмпрмвіолзкз прарзпрзфлзкз кардоіайакз 
гйя номвдгдлля гмпйігедлля узт жкіл. Алайіж кардоіайів ндоднзпів 
1989 ра 2001 оо. гмжвмйяє впралмвзрз мплмвлі рдлгдлуії в гзлакіуі 
фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля, укоаїлуів ра дрліфлзт кдлхзл 
ландодгмглі жгмбурря ра в ндохд гдпярзйірря лджайделмпрі.  

Ерліфлі номудпз в пуфапліи Укоаїлі, ла мплмві алайіжу прарзпрзфлзт 
кардоіайів ндоднзпів, жлаихйз вігмбоаедлля в лаукмвмку гмомбку 
дрлмймгів, гдкмгоасів, дрлмпмуімймгів, дрлмгдмгоасів 
ра дрлмнмйірмймгів: В. Л. Аобєлілмї, М. С. Дліпроялпщкмгм, В. Б. Єврута, 
Ф. Д. Заправлмгм, В. Т. Зілзфа, В. О. Кмрзгмодлка, В. С. Козпафдлка, 
І. Ф. Куоапа, В. І. Науйка, С. Піпкулмва, Ю. А. Огуйщфалпщкмгм, 
В. О. Рмкалумва, О. У. Хмкоз1. Окодкмгм гмпйігедлля жкіл 
фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо., лапакндодг у номпрмомвмку взкіоі 
Укоаїлз нмкз цм лдкає. Лзхд кмлмгоасія І. Я. Тдойыка 
бджнмпдодглщм буйа нозпвяфдла омпіялак, жмпдодгедлзк у Затігліи 
Укоаїлі2. Айд уя ноауя мнубйікмвала в 1997 омуі і її аврмо лд кіг 
воатмвуварз оджуйщрарів ндоднзпу 2001 омку.  

На мплмві прарзпрзфлзт кардоіайів ндоднзпів лапдйдлля 1989 ра 
2001 оо.3 буйз ніггмрмвйдлі рабйзуі, в якзт вігмбоаедла гзлакіка 
фзпдйщлмпрі омпіял ла рйі жкіл фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля, укоаїлуів 
ра дрліфлзт кдлхзл як у уіймку в Укоаїлі, рак і жа мкодкзкз одгімлакз 
ра мбйапрякз. 

Взжлафайщлмы рдлгдлуієы дрліфлзт номудпів гмбз лджайделмпрі 
Укоаїлз прайм ілрдлпзвлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл, 
лапакндодг омпіял. Навнакз, вномгмве 1959-1989 оо. жа нігоатулкакз 
укоаїлпщкмгм гдкмгоаса О. У. Хмкоз жа оатулмк кігоауіи ра апзкійяуії 
фзпдйщліпрщ омпіял в Укоаїлі жбійщхзйапя ла 2 230,3 рзп. мпіб, 
а фзпдйщліпрщ укоаїлуів жкдлхзйапя ла 1 297,8 рзп. мпіб4. Тмбрм, внйзв 
апзкійяуіилзт ра кігоауіилзт номудпів ла жкілз фзпдйщлмпрі укоаїлуів 
ра омпіял пуррєвм вігоіжлявпя як жа оагялпщкзт фапів, рак і в гмбу 
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лджайделмпрі Укоаїлз. Ці вігкіллмпрі буйз пнозфзлдлі жкілмы 
праруплзт нмжзуіи укоаїлуів ра омпіял в Укоаїлі в укмват вігомгедлля 
одайщлмї укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі, лд смокайщлмї, як жа фапів УРСР.  

За взжлафдлляк акдозкалпщкмгм гмпйіглзка Р. Скдкдогмла 
гмкілалрлд пралмвзцд в пупнійщпрві кмед жаикарз як бійщхіпрщ, рак і 
кдлхіпрщ. В укмват бджгдоеавлмпрі гмкілалрлмы кмед бурз «гоуна 
кдлхмпрі», бійщхіпрщ жаикає нігнмоягкмвалд пралмвзцд, рмбрм 
є «капмвзк дрлмпмк»5. Дм жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі укоаїлуі 
жайзхайзпя «капмвзк дрлмпмк» фз «нігнмоягкмвалмы бійщхіпры», 
а омпіялз кайз праруп гмкілалрлмї кдлхзлз. Бджнмпдодглік лапйігкмк 
ракмгм пралмвзца буйм рд, цм омпіялз в Укоаїлі жа оагялпщкзт фапів лд 
жажлавайз кмвлмї апзкійяуії, і лавнакз, укоаїлуі, тмфа и пкйагайз 
бійщхіпрщ, апзкійывайзпя жа кмвмы. У кмвлмку пдодгмвзці ілхзт 
дрлмпів ндодваеайз номудпз жомпіицдлля, а лд укоаїліжауії.  

За оагялпщкзт фапів жа муілкмы омпіипщкзт дрлмпмуімймгів 
Ю. В. Аоурылала ра Л. М. Домбзедвмї, «омпіялз, гд б вмлз лд езйз, 
бійщхд вігфувайз, цм вмлз езвурщ «в пвмєку Смыжі», а лд одпнубйіуі». 
Тмку і «аганрауія бійщхмпрі омпіял гм ілхзт дрліфлзт пдодгмвзц 
лауімлайщлзт одпнубйік буйа гмпзрщ «лдгйзбмкмы» і рмку лдпріикмы»6. 
Рмжнаг СРСР пнозяв ндодрвмодллы омпіял ла дрліфлу кдлхзлу і вроару 
лзкз кмйзхлщмгм гмкілалрлмгм пралмвзца. Влапйігмк ущмгм, омпіялз в 
лмвзт гдоеават ндодезваырщ козжу дрліфлмї ігдлрзфлмпрі. За пйухлмы 
гуккмы укоаїлпщкмгм дрлмпмуімймга В. А. Аобєлілмї «лаибійщх 
омжнмвпыгедлмы роавкарзфлмы номбйдкмы гйя бійщхмпрі нодгправлзків 
омпіипщкмї гіапнмоз в коаїлат лмвмгм жаоубіеея прайа вроара жвзфлмї гйя 
лзт «ндохмї омйі» в багармлауімлайщліи гдоеаві. Хаоакрдолм уд і гйя 
жлафлмї фапрзлз омпіял – гомкагял Укоаїлз»7. Зкіла праруплзт нмжзуіи 
омпіял внйзвайа ла рд, цм вмлз «нмфзлаырщ гмпром вігфуварз 
лдмбтігліпрщ абм ндодкілз пдодгмвзца, абм бійщх нмвліи і впдбіфліи 
аганрауії гм «ілхмгм дрліфлмгм пдодгмвзца», в якмку вмлз езвурщ»8. 

Ілрдлпзвлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа гмпзрщ 
кмомркзи рдокіл (12 омків) буйм взкйзкалд гдкійщкмка фзллзкакз. 
Напакндодг, гднмнуйяуіилзкз номудпакз, які омжнмфайзпя ж 1992 омку, 
в оджуйщрарі жкдлхдлля оівля лаомгеувалмпрі ра жбійщхдлля кмдсіуієлра 
пкдорлмпрі9. Внйзлуйм ракме і нознзлдлля капмвмї кігоауії омпіял в 
Укоаїлу і лавірщ фапркмвд ндодпдйдлля фапрзлз їт ла іпрмозфлу 



Скляр В. М. Росіяни в Україні: зміни чисельності за 1989-2001 рр.  
 

 191 

Барщківцзлу, мпмбйзвм ла нмфарку 90-т оо. в укмват жагмпродлля 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї козжз. Айд ла вігкілу віг коаїл Сдодглщмї Ажії ра 
Закавкажжя, гд жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял прайм бджнмпдодглік 
лапйігкмк кігоауіилзт номудпів, кігоауіилі вроарз омпіял в Укоаїлі буйз 
гмпзрщ лджлафлзкз. Мігоауіилд пайщгм омпіял прає віг‘єклзк у 1993 
ра 1994 оо., вігнмвіглм, 15,8 рзп. мпіб ра 85,5 рзп. мпіб10. 

Наибійщх іпрмрлзи внйзв ла пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял кайз 
лд кігоауіилі, а дрліфлі номудпз. Помудпз дрліфлмї апзкійяуії омпіял 
кайз лаибійщх пуррєвзи внйзв ла пкмомфдлля їтлщмї фзпдйщлмпрі 
жа 1989-2001 оо. Сдодг омпіял жлафлд омжнмвпыгедлля кайз лд йзхд 
длгмгаклі (кмлмдрліфлі), айд и дкжмгаклі (кіедрліфлі) омгзлз. 
За галзкз ндоднзпу лапдйдлля 2001 омку йзхд 56,50% омпіял 
номезвайз в кмлмдрліфлзт (длгмгаклзт) омгзлат11. У оджуйщрарі 
вігомгедлля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі дрліфлі номудпз лабуйз 
нозомглмгм таоакрдоу, кмйз кмоілла бійщхіпрщ апзкійыє дрліфлу 
кдлхіпрщ, лапакндодг фдодж кіедрліфлі хйыбз.  

Дірз в ракзт пік‘ят каырщ нмгвіилу дрліфлу ігдлрзфліпрщ, 
айд ндодваелм взжлафаырщ вйаплд дрліфлд нмтмгедлля ла кмозпрщ 
гмкілалрлмгм дрлмпу. Чапрзла омпіял, які кайз жкіхалд дрліфлд 
нмтмгедлля, рмбрм буйз лаомгедлі в укоаїлпщкм-омпіипщкзт омгзлат, 
у 1989 омуі жанзпайзпя омпіялакз, а в 2001 омуі взжлайз пвмы 
лайделіпрщ гм укоаїлуів, цм мжлафайм жкілу їтлщмї дрліфлмї 
пакмігдлрзсікауії. Влапйігмк ущмгм, і жагайщла фзпдйщліпрщ укоаїлуів 
жа 1989-2001 оо. жбійщхзйапя взляркмвм жа оатулмк омпіипщкмкмвлзт 
укоаїлуів. Фмокайщлм взжларз вйаплд укоаїлпщкд дрліфлд нмтмгедлля 
жлафлм номпріхд, ліе віглмвзрз вроафдлу оаліхд кмву в якмпрі оіглмї.  

За оатулмк пкмомфдлля фзпйа омпіял в Укоаїлі жомпйа фзпдйщліпрщ 
укоаїлуів. І уд жомпралля вігбуймпя ла рйі гднмнуйяуії пдодг укоаїлуів, 
яка омжнмфайапя цд ж 1991 омку, а пдодг пійщпщкмгм лапдйдлля – 
ж 1979 омку12. Тмбрм, ла жкілз фзпдйщлмпрі як укоаїлуів, рак і омпіял 
жа 1989-2001 оо. лаибійщхзи внйзв кайз дрліфлі номудпз. 

Ваорм нігкодпйзрз ракме, цм ндодваела бійщхіпрщ омпіял 
є кігоалракз оагялпщкмї гмбз ра їтлікз лацагкакз в гоугмку 
нмкмйіллі. Так, жа ндоднзпмк 2001 омку 40,45% фзпдйщлмпрі омпіял, які 
кдхкайз в Укоаїлі, лаомгзйзпя жа її кдеакз13. Дм 1991 омку омпіялз лд 
вігфувайз пдбд дрліфлмы кдлхзлмы, і в гіиплмпрі вмлз прайз лды йзхд 
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ніпйя жгмбурря лджайделмпрі Укоаїлз. З узт кіокувалщ, омпіялз 
в Укоаїлі сакрзфлм є кдлхзлмы в ндохмку нмкмйіллі, лапакндодг 
ж рмфкз жмоу пакмупвігмкйдлля лзкз пвмгм одайщлмгм прарупу.  

За 1989-2001 оо. жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял пнмпрдоігаймпя 
в упіт бдж взлярку одгімлат ра мбйапрят, айд гмпзрщ оіжлзкз рдкнакз. 
Сдодг фмрзощмт одгімлів лаибійщх взпмкзкз рдкнакз у віглмплзт 
нмкажлзкат пкмомфувайапя їтля фзпдйщліпрщ ла Затмгі Укоаїлз, цм буйм 
пнозфзлдлд номудпакз жкілз дрліфлмї пакмігдлрзсікауії в укмват 
гзпндоплмгм рзну омжпдйдлля. За 12 омків їтля фзпдйщліпрщ жкдлхзйапя 
каиед ланмймвзлу: ж 491 789 мпіб у 1989 омуі гм 255 819 мпіб 
у 2001 омуі, рмбрм ла 47,98% (235 970 мпіб). Тдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял у Затіглмку одгімлі буйз пуррєвм взцзкз, ліе 
у уіймку в Укоаїлі – 26,61%14. Нджваеаыфз ла уі вігкіллмпрі, оівдлщ 
фапркз одгімлу пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі 
жа 1989-2001 оо. був гмпзрщ лджлафлзк – йзхд 7,81%15. 

Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял у Затігліи Укоаїлі вігбуймпя 
в укмват жомпралля фзпйа укоаїлуів – ла 1,61% (139 406 мпіб). 
Влапйігмк жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял, пкмомрзйапя і жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля Затіглмгм одгімлу ла 1,66% (160 807 мпіб). 
Тмбрм, рдкнз жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял лд йзхд у віглмплзт, айд и 
в абпмйырлзт нмкажлзкат, буйз пуррєвм взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля. 
Дм рмгм е, рдкнз пкмомфдлля їтлщмгм фзпйа буйз каиед вгвіфі взцзкз, 
ліе жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл у одгімлі, вігнмвіглм, 
47,98% ра 28,60%16. Іж жагайщлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт 
кдлхзл у Затіглмку одгімлі жа 1989-2001 оо. фапрка омпіял пралмвзйа 
78,34 %, і уд ноз рмку, цм їтля нзрмка вага пдодг дрліфлзт кдлхзл 
буйа вгвіфі кдлхмы – 34,13% у 2001 омуі17. Тмбрм, лд йзхд жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля, айд и дрліфлзт кдлхзл, пкмомрзйапя гмймвлзк 
фзлмк жа оатулмк омпіял. 

Дзлакіка фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. вігоіжляйапя жа 
мкодкзкз мбйапрякз Затіглмгм одгімлу. Змкодка, лаибійщх ілрдлпзвлм, 
лд йзхд в одгімлі, айд и пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, пкмомфувайапя 
їтля фзпдйщліпрщ в Гайзфзлі ра ла Вмйзлі: у Івалм-Фоалківпщкіи мбйапрі 
ла 56,28% (32 080 мпіб), Лщвівпщкіи – ла 52,56 % (102 551 мпмбу), 
Тдолмнійщпщкіи – ла 46,66 % (12 416 мпіб), Вмйзлпщкіи – ла 46,11 % 
(21 768 мпіб), Рівлдлпщкіи – ла 43,82 % (23 505 мпіб). Ддцм кдлхзкз 
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рдкнакз пкмомфувайапя фзпдйщліпрщ омпіял ла Букмвзлі – ла 39,93% 
(25 185 мпіб) ра Закаонаррі – ла 37,33 % (18 465 мпіб). У впіт жатіглзт 
мбйапрят, мкоік Тдолмнійщпщкмї, фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя ла 
рйі жомпралля фзпдйщлмпрі укоаїлуів. У Тдолмнійщпщкіи мбйапрі 
фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя хвзгхд, ліе укоаїлуів. У н‘ярз 
мбйапрят: Вмйзлпщкіи, Івалм-Фоалківпщкіи, Лщвівпщкіи, Тдолмнійщпщкіи 
ра Чдолівдущкіи фзпдйщліпрщ омпіял жкдлхувайапя ілрдлпзвліхд, ліе 
жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля. Поз ущмку, в упіт пдкз мбйапрят 
одгімлу рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял буйз взцзкз, ліе жагайщлмї 
фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл18.  

Оред, в Затігліи Укоаїлі фзпдйщліпрщ омпіял буйа лаикдлхмы, айд 
жа 1989-2001 оо. пкмомфувайапя лаибійщх ілрдлпзвлм, нмоівлялм ж 
ілхзкз одгімлакз. За кмомркзи фапмвзи номкіемк фзпдйщліпрщ уієї 
кдлхзлз в Затіглмку одгімлі жкдлхзйапя каиед ланмймвзлу. 
За оатулмк омпіял пкмомрзйапя як жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля 
одгімлу, рак і дрліфлзт кдлхзл.  

Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. 
у Цдлроайщлмку одгімлі буйз лзефзкз у віглмплзт нмкажлзкат, айд 
взцзкз в абпмйырлзт, нмоівлялм іж Затіглзк одгімлмк. 
Так, у 1989 омуі їтля фзпдйщліпрщ в Цдлроі Укоаїлз пралмвзйа 
1 758 551 мпмбу, а в 2001 омуі жкдлхзйапя гм 1 094 122 мпіб, рмбрм ла 
37,78% (664 429 мпіб)19. Чапрка одгімлу пдодг пкмомфдлля жагайщлмї 
фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа 1989-2001 оо. пралмвзйа 22,00%20. 

Скмомфдлля фзпйа омпіял у Цдлроайщлмку одгімлі у віглмплзт ра 
абпмйырлзт нмкажлзкат буйз іпрмрлм взцзкз, ліе укоаїлуів – 2,35% 
(341 455 мпіб), а у віглмплзт нмкажлзкат бійщхзкз, ліе упщмгм 
лапдйдлля – 7,04% (1 185 010 мпіб)21. Тмку ндодваелм жа оатулмк 
омпіял пкмомрзйапя і жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля одгімлу. Їтля 
фапрка пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпйа лапдйдлля одгімлу жа 1989-
2001 оо. пралмвзйа 56,07%. Дйя нмоівлялля, нзрмка вага омпіял пдодг 
упщмгм лапдйдлля пкйагайа в 2001 омуі йзхд 6,99%22.  

Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в удлроайщлзт мбйапрят 
у віглмплзт нмкажлзкат пкйагайз віг 34,58% у Пмйравпщкіи гм 43,31% у 
Жзрмкзопщкіи, а в абпмйырлзт нмкажлзкат віг 34 355 мпіб у Сукпщкіи 
гм 68 395 мпіб – Чдолігівпщкіи. Іпрмрлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі 
жажлайз омпіялз в прмйзуі Укоаїлз – ла 37,15% (199 384 мпмбз), 
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ж 536 707 мпіб гм 337 323 мпіб. У впіт мбйапрят фзпйм омпіял у 
віглмплзт нмкажлзкат пкмомфувайапя хвзгхд, ліе укоаїлуів ра впщмгм 
лапдйдлля. У Кзєві пкмомфдлля фзпйа омпіял пуномвмгеуваймпя 
жлафлзк нозомпрмк фзпйа укоаїлуів – ла 13,26% (247 093 мпмбз)23.  

Оред, фзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля удлроайщлзт мбйапрди 
жкдлхзйапя жа 1989-2001 оо. лд йзхд жа оатулмк укоаїлуів, айд и жа 
оатулмк омпіял, бм фапрка мпралліт пдодг ущмгм пкмомфдлля буйа 
лдномнмоуіилм вдйзкмы. Такзк фзлмк, в Цдлроайщлмку одгімлі 
пнмпрдоігаймпя іпрмрлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял, лавірщ бійщхд 
в абпмйырлзт нмкажлзкат, ліе ла Затмгі Укоаїлз.  

У уіймку в Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат фзпдйщліпрщ омпіял 
жкдлхзйапя ж 2 250 340 мпіб у 1989 омуі гм 1 349 941 мпмбз 
в 2001 омуі, рмбрм ла 40,01% (900 339 мпіб). Опмбйзвм кмлроапрувайм уд 
пкмомфдлля ла рйі гмпзрщ лджлафлмгм жкдлхдлля фзпдйщлмпрі укоаїлуів 
ра впщмгм лапдйдлля узт гвмт одгімлів, вігнмвіглм, 0,87% ра 5,07%24. 
Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі лапдйдлля 
Затіглмгм ра Цдлроайщлмгм одгімлів пралмвзйа 66,90%. Дйя нмоівлялля, 
їтля нзрмка вага пдодг упщмгм лапдйдлля узт гвмт одгімлів пралмвзйа 
йзхд 5,36% у 2001 омуі25. 

Чзпдйщліпрщ омпіял ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз жа 1989-2001 оо. 
пкмомфувайапя нмкірлм хвзгхд, ліе пукунла фзпдйщліпрщ дрліфлзт 
кдлхзл, вігнмвіглм, 40,01% ра 33,93%26. Чапрка омпіял пдодг 
пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл у узт гвмт 
одгімлат пралмвзйа 78,72%. Поз ущмку, їтля фапрка в проукруоі 
дрліфлзт кдлхзл Затмгу ра Цдлроу Укоаїлз жайзхайапя пуррєвм 
лзефмы – 60,61%27. Оред, жа 1989-2001 оо. пнмпрдоігаймпя ілрдлпзвлд 
жкдлхдлля фзпйа омпіял у Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат. 
Скмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт 
кдлхзл вігбуймпя ндодваелм жа оатулмк омпіял. 

Чзпдйщліпрщ омпіял ла Півглі Укоаїлз буйа пуррєвм бійщхмы, ліе 
у Затіглмку ра Цдлроайщлмку одгімлат оажмк вжярзт. Змкодка, якцм 
в 1989 омуі в Півгдллмку одгімлі лаоатмвуваймпя 4 455 901 мпіб, рм в 
2001 омуі – 3 405 951 мпіб. За 1989-2001 оо. їтля фзпдйщліпрщ 
пкмомрзйапя ла 23,56% (1 049 950 мпіб). Скмомфдлля фзпйа омпіял ла 
Півглі у віглмплзт нмкажлзкат буйз пуррєвм кдлхзкз, айд жлафлм 
бійщхзкз в абпмйырлзт, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі. У Півгдллмку 
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одгімлі, як і в уіймку в Укоаїлі, жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-
2001 оо. вігбуваймпя ла рйі жомпралля фзпйа укоаїлуів ла 2,82 %. 
Дм рмгм е, пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в абпмйырлзт нмкажлзкат 
ндодваеайм нозоіпр фзпдйщлмпрі укоаїлуів, вігнмвіглм, 1 049 950 мпіб ра 
228 105 мпіб. Тмку жа оатулмк омпіял пкмомрзйапя і жагайщла 
фзпдйщліпрщ лапдйдлля Півгдллмгм одгімлу ла 5,78% (783 395 мпіб)28. 

Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйм лавірщ ілрдлпзвліхд, ліе 
жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл Півгля Укоаїлз, вігнмвіглм 
23,56% ра 18,43%29. Пдодвага буйа лавірщ в абпмйырлзт нмкажлзкат, бм 
ла Півглі жбійщхзйапя фзпдйщліпрщ нодгправлзків ілхзт дрлмпів, 
лапакндодг козкпщкзт рарао. Тмбрм, і жагайщла фзпдйщліпрщ дрліфлзт 
кдлхзл у Півгдллмку одгімлі, як і впщмгм лапдйдлля, пкмомрзйапя 
жа уди фап взляркмвм жа оатулмк омпіял. 

У впіт нівгдллзт мбйапрят, мкоік Козку, рдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял буйз гмпзрщ бйзжщкзкз у віглмплзт нмкажлзкат 
(28-33%), айд пуррєвм оіжлзйзпя в абпмйырлзт. Так, їтля фзпдйщліпрщ 
жкдлхзйапя в Хдопмлпщкіи мбйапрі ла 33,79 % (84 311 мпіб), 
Дліномндромвпщкіи – ла 32,94% (308 218 мпіб – лаибійщх пуррєвд 
пкмомфдлля в абпмйырлзт нмкажлзкат пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, 
мкоік Дмлдущкмї), Мзкмйаївпщкіи – ла 31,18% (80 434 мпмбз), Огдпщкіи 
– ла 29,28% (210 502 мпмбз), Занмоіжщкіи – ла 28,21% (187 337 мпіб)30. 

Наилзефі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял лд йзхд 
в Півгдллмку одгімлі, айд и пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, 
пнмпрдоігайзпя в Козку (АР Козк і Сдвапрмнмйщ) – 10,99% 
(179 148 мпіб). Хмфа в Козку жмпдодгеуваймпя лаибійщхд фзпйм 
омпіял – 1 629 542 мпмбз в 1989 омуі ра 1 450 394 мпмбз у 2001омуі. 
У Козку рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
укоаїлуів – 7,87 %, ла вігкілу віг ілхзт мбйапрди Півгля, гд жомпралля 
фзпйа укоаїлуів пуномвмгеуваймпя жкдлхдлляк фзпйа омпіял. 
Поз ущмку, в АР Козк фзпдйщліпрщ омпіял жкдлхзйапя ла 11,71%, 
а укоаїлуів – ла 9,65%. Айд, як і в ілхзт мбйапрят одгімлу, а ракме 
у Сдвапрмнмйі вігбуймпя пкмомфдлля фзпйа омпіял ла рйі жбійщхдлля 
фзпйа укоаїлуів31.  

У нівгдллзт мбйапрят рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял буйз бійщх 
ілрдлпзвлзкз, ліе упщмгм лапдйдлля. Навірщ в абпмйырлзт нмкажлзкат 
вмлм буйм взцзк у впіт мбйапрят, мкоік Дліномндромвпщкмї. 
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Тмбрм, жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля кмелмї мбйапрі одгімлу, а ракме 
Козку, жкдлхзйапя жа 1989-2001 оо. ндодваелм жа оатулмк омпіял. 
Коік рмгм, рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
жагайщлмї фзпдйщлмпрі дрліфлзт кдлхзл. У Козку фзпдйщліпрщ омпіял 
пкмомфувайапя ла рйі жомпралля жагайщлмгм фзпйа дрліфлзт кдлхзл, 
лапакндодг жавгякз нмвдолдллы козкпщкзт рарао. 

Оред, в Півгдллмку одгімлі жа 1989-2001 оо. вігбуймпя пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял – бійщхд в абпмйырлзт нмкажлзкат, айд кдлхд 
у віглмплзт, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз. Тдкнз пкмомфдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял буйз іпрмрлм взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля ра 
жагайщлмгм фзпйа дрліфлзт кдлхзл. Факрзфлм жа оатулмк омпіял 
жкдлхзйапя як фзпдйщліпрщ упщмгм лапдйдлля, рак і жагайщла 
фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл. Поз ущмку, ла Півглі Укоаїлз 
фзпдйщліпрщ укоаїлуів жбійщхзйапя. 

З упіт одгімлів лаикдлхі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
1989-2001 оо. у віглмплзт нмкажлзкат, айд лаибійщхі в абпмйырлзт, 
пнмпрдоігайзпя в Стіглмку одгімлі – 23,04% (1 071 092 мпмбз). 
Айд лджваеаыфз ла уд пкмомфдлля, Стіг жайзхавпя мплмвлзк аодаймк 
жмпдодгедлля омпіял в Укоаїлі – 4 649 341 мпмба в 1989 омуі ра 
3 578 249 мпіб у 2001 омуі. Як і ла Півглі, в Стіглмку одгімлі фзпйм 
омпіял жкдлхувайапя ла рйі жомпралля фзпйа укоаїлуів, тмфа и гмпзрщ 
лджлафлмгм – 1,57% (96 584 мпмбз)32. За оатулмк омпіял пкмомрзйапя 
фзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл в одгімлі. 
Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі лапдйдлля 
Стмгу Укоаїлз жа 1989-2001 оо. пралмвзйа 99,00%33. 

Наикдлхі рдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял у віглмплзт 
нмкажлзкат пдодг упіт мбйапрди Укоаїлз, айд лаивзці в абпмйырлзт 
пнмпрдоігайзпя в Дмлдущкіи мбйапрі – 20,37% (471 692 мпмбз). 
Дмлдффзла жайзхайапя лаибійщхзк аодаймк жмпдодгедлля омпіял в 
Укоаїлі, фзпдйщліпрщ якзт пралмвзйа 2 316 091 мпмбу в 1989 омуі ра 
1 844 399 мпіб у 2001 омуі. Ддцм взцзкз рдкнакз пкмомфувайапя 
фзпдйщліпрщ омпіял в ілхзт гвмт мбйапрят: Лугалпщкіи – ла 22,46% 
(287 218 мпіб) ра Хаоківпщкіи – ла 29,61% (312 182 мпмбу). 
У Дмлдущкіи ра Хаоківпщкіи мбйапрят жкдлхдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
уди фап вігбуваймпя ла рйі нозомпру фзпйа укоаїлуів. У Лугалпщкіи 
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мбйапрі фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя ілрдлпзвліхд, ліе 
укоаїлуів34. 

Такзк фзлмк, жа 1989-2001 оо. пдодг упіт фмрзощмт одгімлів Укоаїлз 
лаибійщх іпрмрлд пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял в абпмйырлзт 
нмкажлзкат пнмпрдоігаймпя ла Стмгі, айд лаикдлхд у віглмплзт 
нмкажлзкат. Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял буйз взцзкз, ліе 
упщмгм лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл. За оатулмк омпіял пкмомрзйапя 
жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля ра дрліфлзт кдлхзл. Навнакз, 
фзпдйщліпрщ укоаїлуів у одгімлі жомпйа. 

Загайщла фзпдйщліпрщ омпіял у Півгдллм-Стігліи Укоаїлі жкдлхзйапя 
ла 23,29% (2 121 042 мпмбз), ж 9 105 242 мпіб у 1989 омуі гм 6 984 200 
мпіб у 2001 омуі. Тдкнз пкмомфдлля їтлщмї фзпдйщлмпрі ла Півглі ра 
Стмгі буйз пуррєвм лзефзкз, ліе ла Затмгі ра в Цдлроі Укоаїлз у 
віглмплзт нмкажлзкат, айд бійщхзкз в абпмйырлзт, вігнмвіглм 40,01% 
ра 900 339 мпіб. Тдкнз пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 1989-2001 оо. 
у Півгдллм-Стігліи Укоаїлі як у віглмплзт, рак і в абпмйырлзт 
нмкажлзкат буйз взцзкз, ліе упщмгм лапдйдлля, вігнмвіглм, 23,29% 
(2 121 042 мпмбз) ра 7,49% (1 865 315 мпіб). Навнакз, фзпдйщліпрщ 
укоаїлуів ла узт рдодлат жбійщхзйапя ла 2,28% (324 689 мпіб). Дм рмгм 
е, фзпдйщліпрщ омпіял пкмомфувайапя в узт гвмт одгімлат хвзгхд, ліе 
жагайщла фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл, вігнмвіглм, 23,29% ра 20,54%35. 
Чапрка омпіял пдодг жагайщлмгм пкмомфдлля фзпдйщлмпрі дрліфлзт 
кдлхзл у Півгдллмку ра Стіглмку одгімлат пралмвзйа 96,85%36. 

Оред, тмфа рдкнз пкмомфдлля фзпйа омпіял в Півгдллмку ра 
Стіглмку одгімлат буйз лзефзкз, ліе у уіймку в Укоаїлі, айд їтля 
жагайщла фзпдйщліпрщ в абпмйырлзт нмкажлзкат жа 1989-2001 оо. 
жкдлхзйапя ндодваелм жавгякз нівгдллзк ра птіглзк мбйапряк. 
Загайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля, а ракме дрліфлзт кдлхзл Півгля 
ра Стмгу Укоаїлз пкмомрзйапя жа уди фап лапакндодг жа оатулмк 
омпіял. Алайіж прарзпрзфлзт кардоіайів ндоднзпів жапвігфує раку 
жакмлмкіоліпрщ: в рзт мбйапрят (жатіглзт ра удлроайщлзт), гд буйа 
кдлхмы фзпдйщліпрщ омпіял, пнмпрдоігайзпя взці рдкнз пкмомфдлля 
їтлщмгм фзпйа жа 1989-2001 оо. І лавнакз, в рзт мбйапрят (птіглзт 
ра нівгдллзт), гд їтля фзпдйщліпрщ буйа жлафлм бійщхмы, рдкнз 
пкмомфдлля буйз пуррєвм лзефзкз. 
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Загайщла фзпдйщліпрщ омпіял в Укоаїлі пралмвзйа в 1989 омуі 
11 355 582 мпмбу, а в 2001 омуі пкмомрзйапя гм 8 334 141 мпмбз, рмбрм 
ла 26,61% (3 021 441 мпмбу). Скмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял мпмбйзвм 
кмлроапрувайм ла рйі жомпралля фзпдйщлмпрі укоаїлуів – ла 0,33% 
(122 640 мпіб). В мплмвлмку жа оатулмк пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа 
1989-2001 оо. жкдлхзйапя і жагайщла фзпдйщліпрщ лапдйдлля Укоаїлз – ла 
6,24% (3 211 132 мпмбз)37. Чапрка омпіял пдодг пкмомфдлля фзпдйщлмпрі 
впщмгм лапдйдлля Укоаїлз жа 1989-2001 оо. пкйагайа 94,09%38. Тдкнз 
пкмомфдлля фзпдйщлмпрі омпіял жа уди фап буйз взцзкз, ліе жагайщлмгм 
фзпйа дрліфлзт кдлхзл, вігнмвіглм, 26,61% ра 23,76 39. Дмвмйі взпмкмы 
буйа ракме і фапрка омпіял пдодг пкмомфдлля жагайщлмї фзпдйщлмпрі 
дрліфлзт кдлхзл в Укоаїлі жа 1989-2001 оо. – 90,63%40. Тмбрм, жагайщла 
фзпдйщліпрщ дрліфлзт кдлхзл в Укоаїлі пкмомфувайапя ндодваелм 
жа оатулмк мглієї ж лзт – омпіял.  

Оред, вномгмве 1989-2001 оо. вігбуйзпя іпрмрлі жкілз дрліфлмгм 
пкйагу лапдйдлля Укоаїлз, які буйз пнозфзлдлі вігкіллмпрякз 
в гзлакіуі фзпдйщлмпрі укоаїлуів ра дрліфлзт кдлхзл, лапакндодг 
омпіял. Коік гднмнуйяуії ра кігоауіи, лаибійщхзи внйзв ла жкдлхдлля 
фзпдйщлмпрі омпіял в Укоаїлі жа фапів лджайделмпрі кайз апзкійяуіилі 
номудпз, рмбрм жкілз дрліфлмї пакмігдлрзсікауії, якзк пнозяйм хзомкд 
омжнмвпыгедлля дкжмгаклзт хйыбів. 
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Резюме 

Скйяо В. Н. Руппкзд в Укоазлд: зжкдлдлзя фзпйдллмпрз жа 1989-2001 гг. 
Срарщя нмпвяцдла зжуфдлзы зжкдлдлзи фзпйдллмпрз оуппкзт лакалулд 

з ндовмд гдпярзйдрзя лджавзпзкмпрз Укоазлш. На мплмвд алайзжа кардозаймв 
ндоднзпди 1989 з 2001 гг. зппйдгудрпя гзлакзка зт фзпйдллмпрз ла смлд 
зжкдлдлзи фзпйдллмпрз впдгм лапдйдлзя, укоазлудв з ърлзфдпкзт кдлщхзлпрв. 
Опмбмд влзкалзд мбоацдлм ла одгзмлайщлшд мрйзфзя ързт зжкдлдлзи. 
Онодгдйдлш ракед гйавлшд сакрмош, нмвйзявхзд ла жлафзрдйщлмд пмкоацдлзд 
фзпйдллмпрз оуппкзт в Укоазлд: гднмнуйяузмллшд, кзгоаузмллшд номудппш 
з ърлзфдпкая аппзкзйяузя. 
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Табйзуя 1 

Чзпдйщліпрщ впщмгм лапдйдлля (1), укоаїлуів (2), 
дрліфлзт кдлхзл (3), омпіял (4) у 1989 ра 2001 оо. (мпіб) 

 

 1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 

 1 2 3 4 

Укоаїла 51452034 48240902 37419053 37541693 14032981 10699209 11355582 8334141 

Захіг і 

Цдлро 

26544655 25198838 23173624 22971575 3371031 2227263 2250340 1349941 

Затіг 9 713 693 9 552 886 8 663 924 8803330 1049769 749 556 491789 255 819 

Вмйзлпщка 1 058 438 1 057 214 1 001 329 1 024 955 57 109 32 259 46 900 25 132 

Закаонар-
пщка 

1 245 618 1 254 614 976 749 1 010 127 268 869 244 487 49 458 30 993 

Івалм-
Фоалківпщка 

1 413 211 1 406 129 1 342 888 1 371 242 70 323 34 887 57 005 24 925 

Лщвівпщка 2 727 410 2 605 956 2 464 739 2 471 033 262 671 134 923 195 116 92 565 

Рівлдлпщка 1 164 241 1 171 445 1 085 729 1 123 401 78 512 48 044 53 634 30 129 

Тдолмнійщ-

пщка 

1 163 974 1 138 500 1 126 395 1 113 516 37 579 24 984 26 610 14 194 

Чдолівдущка 940 801 919 028 666 095 689 056 274 706 229 972 63 066 37 881 

Цдлро 16830962 15645245 14509700 14168245 2321262 1477707 1758551 1094122 

Віллзущка 1 920 783 1 763 944 1 757 948 1 674 135 162 835 89 809 112 484 67 501 

Жзрмкзо-
пщка 

1 537 604 1 389 393 1 306 140 1 254 855 231 464 134 538 121 443 68 851 

Кзїв 2 572 212 2 566 953 1 863 674 2 110 767 708 538 456 186 536 707 337 323 

Кзївпщка 1 934 369 1 821 061 1 729 240 1 684 803 205 129 136 258 167 938 109 322 

Кіомвмгоаг-
пщка 

1 228 093 1 125 704 1 046 984 1 014 616 181 109 111 088 144 076 83 929 

Пмйравпщка 1 748 716 1 621 207 1 536 630 1 481 167 212 086 140 040 178 965 117 071 

Сукпщка 1 427 498 1 296 763 1 220 487 1 152 034 207 011 144 729 190 050 121 655 

Хкдйщлзущ-
ка 

1 521 564 1 426 649 1 374 749 1 339 331 146 815 87 318 88 018 50 686 

Чдокапщка 1 527 353 1 398 313 1 381 742 1 301 183 145 611 97 130 122 308 75 577 

Чдолігівпщка 1 412 770 1 236 065 1 292 106 1 155 354 120 664 80 711 96 562 62 207 

Півгдль і 
Схіг 

24907379 23042064 14245429 14570118 10661950 8471946 9105242 6984200 

Півгдль 13563892 12780497 8076789 8304894 5487103 4475603 4455901 3405951 
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Дліномндр-
омвпщка 

3 869 858 3 561 224 2 769 560 2 825 781 1100298 735 443 935 749 627 531 

Занмоіжщка 2 074 018 1 926 810 1 308 038 1 364 095 765 980 562 715 664 085 476 748 

Мзкмйаїв-
пщка 

1 328 306 1 262 899 1 003 591 1 034 446 324 715 228 453 257 964 177 530 

Огдпщка 2 624 245 2 455 666 1 432 737 1 542 341 1191508 913 325 719 039 508 537 

Хдопмлпщка 1 236 970 1 172 689 936 944 961 584 300 026 211 105 249 522 165 211 

Козк (АР 
Козк і 
Сдвапрмнмйщ): 

2 430 495 2 401 209 625 919 576 647 1804576 1824562 1629542 1450394 

АР Козк 2 037 480 2 024 056 544 772 492 227 1492708 1531829 1336937 1180441 

Сдвапрмнмйщ 393 015 377 153 81 147 84 420 311 868 292 733 292 605 269 953 

Стіг 11343487 10261567 6168640 6265224 5174847 3996343 4649341 3578249 

Дмлдущка 5 311 781 4 825 563 2 693 432 2 744 149 2618349 2081414 2316091 1844399 

Лугалпщка 2 857 031 2 540 191 1 482 232 1 472 376 1374799 1067815 1279043 991 825 

Хаоківпщка 3 174 675 2 895 813 1 992 976 2 048 699 1181699 847 114 1054207 742 025 

 
 

Табйзуя 2 
Зкілз фзпдйщлмпрі впщмгм лапдйдлля (1), укоаїлуів (2), 

дрліфлзт кдлхзл (3), омпіял (4) жа 1989-2001 оо. (мпіб, у %) 
  

 1 2 3 4 

 мпіб % мпіб % мпіб % мпіб % 

Укоаїла -3 211 132 -6,24 +122 640 +0,33 -3 333 772 -23,76 -3 021 441 -26,61 

Захіг і 
Цдлро 

-1 345 817 -5,07 -202 049 -0,87 -1 143 768 -33,93 -900 339 -40,01 

Затіг -160 807 -1,66 +139 406 +1,61 -300 213 -28,60 -235 970 -47,98 

Вмйзлпщка -1 224 -0,12 +23 626 +2,36 -24 850 -43,51 -21 768 -46,41 

Закаонарпщка +8 926 +0,72 +33 378 +3,42 -24 382 -9,07 -18 465 -37,33 

Івалм-
Фоалківпщка 

-7 082 -0,50 +28 354 +2,11 -35 436 -50,39 -32 080 -56,28 

Лщвівпщка -121 454 -4,45 +6 294 +0,26 -127 748 -48,63 -102 551 -52,56 

Рівлдлпщка +7 204 +0,62 +37 672 +3,47 -30 468 -38,81 -23 505 -43,82 

Тдолмнійщ-
пщка 

-25 474 -2,19 -12 879 -1,14 -12 595 -33,52 -12 416 -46,66 

Чдолівдущка -21 773 -2,31 +22 961 +3,45 -44 734 -16,28 -25 185 -39,93 

Цдлро -1 185 010 -7,04 -341 455 -2,35 -843 555 -36,34 -664 429 -37,78 

Віллзущка -156 839 -8,17 -83 813 -4,77 -73 026 -44,85 -44 983 -39,99 
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Жзрмкзо-
пщка 

-148 211 -9,64 -51 285 -3,93 -96 926 -41,88 -52 592 -43,31 

Кзїв -5 259 -0,20 +247 093 +13,26 -252 352 -35,62 -199 384 -37,15 

Кзївпщка -113 308 -5,86 -44 437 -2,57 -68 871 -33,57 -58 616 -34,90 

Кіомвмгоаг-
пщка 

-102 389 -8,34 -32 368 -3,09 -70 021 -38,66 -60 147 -41,75 

Пмйравпщка -127 509 -7,29 -55 463 -3,61 -72 046 -33,97 -61 894 -34,58 

Сукпщка -130 735 -9,16 -68 453 -5,61 -62 282 -30,09 -68 395 -35,99 

Хкдйщлзущка -94 915 -6,24 -35 418 -2,58 -59 497 -40,53 -37 332 -42,41 

Чдокапщка -129 040 -8,45 -80 559 -5,83 -48 481 -33,29 -46 731 -38,21 

Чдолігівпщка -176 705 -12,51 -136 752 -10,58 -39 953 -33,11 -34 355 -35,58 

Півгдль і 
Схіг 

-1 865 315 -7,49 +324 689 +2,28 -2 190 004 -20,54 -2 121 042 -23,29 

Півгдль -783 395 -5,78 +228 105 +2,82 -1 011 500 -18,43 -1 049 950 -23,56 

Дліномндр-
омвпщка 

-308 634 -7,98 +56 221 +2,03 -364 855 -33,16 -308 218 -32,94 

Занмоіжщка -147 208 -7,10 +56 057 +4,29 -203 265 -26,54 -187 337 -28,21 

Мзкмйаїв-
пщка 

-65 407 -4,92 +30 855 +3,07 -96 262 -29,65 -80 434 -31,18 

Огдпщка -168 579 -6,42 +109 604 +7,65 -278 183 -23,35 -210 502 -29,28 

Хдопмлпщка -64 281 -5,20 +24 640 +2,63 -88 921 -29,64 -84 311 -33,79 

Козкпщка 
(АР Козк і 
Сдвапрмнмйщ) 

-29 286 -1,20 -49 272 -7,87 +19 986 +1,11 -179 148 -10,99 

АР Козк -13 424 -0,66 -52 545 -9,65 +39 121 +2,62 -156 496 -11,71 

Сдвапрмнмйщ -15 862 -4,04 +3 273 +4,03 -19 135 -6,14 -22 652 -7,74 

Стіг -1 081 920 -9,54 +96 584 +1,57 -1 178 504 -22,77 -1 071 092 -23,04 

Дмлдущка -486 218 -9,15 +50 717 +1,88 -536 935 -20,51 -471 692 -20,37 

Лугалпщка -316 840 -11,09 -9 856 -0,66 -306 984 -22,33 -287 218 -22,46 

Хаоківпщка -278 862 -8,78 +55 723 +2,80 -334 585 -28,32 -312 182 -29,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




