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Розвинені (опорні) регіони -  це, передусім, 

старопромислові райони, агломерації, центри з 
високим докризовим рівнем індустріального роз
витку, науково-технічного прогресу, інтенсифікації 
виробництва. Дані райони зосереджують високо
кваліфіковані кадри, науково-дослідницькі, проектно- 
конструкторські заклади, значні промислово- 
виробничі фонди. Серед даних регіонів виділяють 
високотехнологічні з наукомістким машинобудуван
ням, хімічною промисловістю (Київська, Харківська 
області) та сировинні, для яких властиве добування та 
виробництво первинної сировини (Донбас, При
карпаття).

Депресивні регіони -  це регіони, в яких вироб
ничо-ресурсна база знаходиться у фазі постійного 
спаду, відсутні нові стимули розвитку; в них темпи 
падіння виробництва і рівня життя вищі за макро- 
регіональні, загальнодержавні.

Важливу роль у гарантуванні безпеки і між
народного співробітництва відіграють прикордонні 
регіони, які мають досить значний потенціал для 
інтеграційних процесів [5, c. 23-25].

Отже, огляд наукових праць переконливо пока

зує, що існують декілька класифікацій проблемних 
регіонів, кожна з яких має свої специфічні ознаки, 
обгрунтування.

В Україні на даний час не існує загально
прийнятої типізації регіонів. Закон України визначає 
лише депресивні регіони. Тому більшість науковців 
класифікацію регіонів проводять за рівнем депре- 
сивності. Нерідко регіони Полісся відносять до 
відсталих або слаборозвинених. Дані розбіжності 
виникають в результаті синонімічності цих понять у 
працях деяких дослідників.

Таким чином, в Україні необхідна типізація 
регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, 
чітка класифікація та визначення дефініцій проб
лемних регіонів, обґрунтування показників, відпо
відна методика дослідження.

Типізація регіонів дасть можливість органам 
влади диференційовано підходити до вибору необ
хідних заходів для стимулювання розвитку регіонів. 
Зазначені питання потребують більш детального 
вивчення, це стане основою для подальшого науко - 
вого дослідження.
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УДК 911.3:314.5 (477.83) Ірина Гудзеляк, Наталія Годісь

ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ШЛЮБНОСТІ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Здійснено аналіз динаміки шлюбності та розлучуваності населення у  Львівській області у  
просторовому аспекті. Проаналізовано вікову структуру сімейних пар області. Охарактеризовано
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динаміку показників шлюбності та розлучуваності в Україні. Запропоновано заходи запобігання 
масовому розлученню та одруженню осіб раннього віку.

Iryna Hudzelyak, Nataliya Hodis’. Geographical analysis of matrimony in Lviv oblast. An
analysis o f the numbers o f people getting married and divorced in the Lviv oblast is conducted in a spatial 
aspect. Age structure o f couples in Lviv oblast is studied. The dynamics o f marriage and divorce rates o f 
Ukraine is described. Measures for reducing high divorce and marriage rates o f young persons are offered.

Шлюб є передумовою для створення сім’ї, а 
шлюбний склад населення -  базою для формування 
його сімейного складу. Шлюбно-сімейний склад 
населення є важливим елементом демографічної і 
соціальної структури суспільства.

Україна традиційно належала до країн з 
високим рівнем шлюбності. У середині ХХ ст. 
спостерігалась особливо висока фактична шлюб
ність у селах, яка обумовлювалась усталеними 
звичаями матримоніальної поведінки, неприйнят
ністю для сільських жителів порушувати традиції 
церковного вінчання. Тоді ж було зафіксовано 
перший пік юридичної шлюбності як реакцію на 
законодавчі зміни у регулюванні шлюбних відносин 
1944 року, згідно з якими лише у зареєстрованому 
шлюбі подружжя отримувало певні права і обов’яз
ки. Отже, багато фактичних шлюбних пар, пере
важно у містах, офіційно зареєстрували свої 
відносини. У 1950 р. загальний коефіцієнт шлюб

ності у середньому становив 12,0 %о, причому 
різниця між рівнем шлюбності у міських і сільських 
поселеннях становила понад 9,0 %.

У подальшому тенденції шлюбності визна
чалися вагомим впливом демографічного чинника. 
Зниження рівня шлюбності з 1965 р. спричинене 
тим, що у шлюбний вік вступало малочисельне 
воєнне покоління. На початку 1980-х років рівень 
реєстрації шлюбів досягнув 9,3-10,6 одиниці на 
1000 осіб. У роки незалежної України спосте
рігається суттєве зниження цього показника. На 
початку 1990-х років рівень реєстрації шлюбів 
зменшився до 9,3-9,5 одиниці на 1000 осіб. Ці 
наслідки простежувалися через одне покоління, -  на 
початку 90-х шлюби почали укладати онуки 
воєнного покоління. Негативний вплив на динаміку 
шлюбності у цей період додатково спричинила 
соціально-економічна криза перших важких років 
української незалежності.
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Рис. 1. Динаміка шлюбності в Україні та Львівській області у 1958-2008 рр.
(Складено за: [1, ч.1, с. 21-26; 4, с. 32-39; 5, с. 77-128; 6, с. 38; 7, с. 15;

8, с. 19; 9, с. 10; 10, с. 42; 12, с. 308-392; 13, с. 53-76]).

У 1991 р. за рівнем шлюбності Україна посі
дала перше місце в Європі. Проте вже у 1992 р. цей 
показник зменшився до 7,6%. У ХХІ ст. найвищий 
рівень шлюбності було зафіксовaно у 2007 р. (9 
одиниць на 1000 осіб). Зростання рівня шлюбності з

2000 р. пов’язане з кількісним збільшенням поко
ління, що почало вступати у шлюб (онуки пово
єнного покоління). У подальшому рівень шлюбності 
поступово збільшувався, оскільки у шлюбний вік 
почали вступати контингенти народжених у 1983-
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1986 рр., коли в СРСР спостерігався пік народ
жуваності у зв’язку із заходами посилення дер
жавної допомоги сім’ям. Загалом, за останні пів 
століття у Львівській області зберігалася стабільна 
тенденція зниження рівня шлюбності. У 2008 р. у 
Львівській області зареєстровано 17 963 шлюби 
(загальний коефіцієнт шлюбності становив 7 %о), що 
на 17,6 % менше, ніж у попередньому році. Це є 
звичайним явищем для високосного року. Періо
дичне зниження шлюбності у високосні роки відо
бражено на рис.1. Відповідно, фіксується зростання 
укладених шлюбів у роки, які межують з високосними.

У міських поселеннях у 2008 р. рівень шлюб
ності був вищий, ніж у сільській місцевості, від
повідно 8,0 і 5,6 одиниці на 1000 жителів. Причиною 
цього є значна старша вікова структура сільського 
населення області. Чисельність сільської молоді у 
віці 15-34 років на 1.01.2009 р. становила 291,6 тис. 
осіб (28,9 % від загальної кількості сільського насе
лення), у міських поселеннях 492,3 тис. осіб

(32,3 %). Суттєве переважання рівня шлюбності у 
міських поселеннях Львівської області просте
жувалось до 70-х рр., згодом ця різниця зменшу
валася, з середини 90-х років у зв’язку з посиленням 
міграційного відтоку сільської молоді у міста та за 
кордон відмінності у рівнях шлюбності серед місь
кого та сільського населення стають контрастнішими.

Для укладання шлюбів важливе значення має 
статевий баланс населення. В основному у молодших 
вікових групах переважає чоловіче населення, у 
старших -  жіноче. У Львівській області у 2008 р. 
збалансування статей відбувалось у 33-річному віці. У 
європейських країнах вік балансування значно вищий, 
у скандинавських країнах він становить майже 50 
років, що загалом позитивно впливає на формування 
шлюбного ринку.

Аналіз вікової структури новостворених под
ружніх пар свідчить, що найактивніше вступають до 
шлюбу у віці 20-24 роки (чоловіки -  41,4 %, жінки -  48,7% 
від загальної кількості зареєстрованих шлюбів) (рис.2).
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Рис. 2. Розподіл одружених за статтю та віком у Львівській області, 2008 р.
(Складено за: [13, с. 53-76]).

Середній вік вступу до шлюбу у Львівській 
області зростає (табл.1). Подібні тенденції властиві 
Україні загалом та іншим європейським країнам. 
Однак в Україні у 2007 р. показники були в серед
ньому дещо нижчими, аніж у Львівській області: 
жінки укладали шлюб пересічно у віці 23,4 року, 
чоловіки -  26,0 року. Головною причиною збіль

шення віку вступу до першого шлюбу є бажання 
молоді здобути освіту, отримати місце праці, а, отже, 
стабільні доходи, намагання розв’язати проблему 
житла, оскільки установки на нуклеарну сім’ю в 
суспільстві є досить поширеними, особливо у 
міських поселеннях.

Таблиця 1
Середній вік укладання шлюбу у Львівській області у 2001-2008 рр., років*

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Чоловіки 27,6 27,7 27,6 28,3 28,4 28,2 28,1 28,3
Жінки 24,4 24,5 22,7 25,1 25,2 25,2 25,1 25,3

*Складено за: [4, с. 32-39; 13, с. 53-76].

У всіх районах Львівської області рівень 
шлюбності впродовж останніх десятиліть змен
шувався (рис. 3). У 1988 р. показник коливався від 
6,8 % (у Дрогобицькому районі) до 9,5 % (у

м. Львові), у 2008 р. -  від 5,4 % (у Дрогобицькому 
районі) до 7,9 %  (у м. Львові та Яворівському районі). 
Вищі від середньообласного (8,6 %) коефіцієнти 
шлюбності у 1988 р. були у Сколівському (9,1 %),
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Турківському (8,8 %), Жовківському (8,7 %) районах
і м. Львові (9,5 %о). У 2008 р. ситуація дещо зміни
лася: середньоообласний коефіцієнт становив 7,0 % , 
вищі показники віднього мали м. Львів і Яворівський 
район (по 7,9 %о), Кам’янко-Бузький район (7,2 %о) і 
Стрийський район (7,1 %о).

Найкардинальніші негативні зміни відбулись у 
Сколівському (показник зменшився на 2,7 %) і 
Жидачівському (на 2,6 %о) районах. Майже не зміни
лась ситуація у Кам’янко-Бузькому (показник змен
шився на 0,4 %) та Яворівському (на 0,7 %) районах.

Коефіцієнт зміни 
рівня шлюбності 

І менше 0,7 
|0,71-0,8  

І 10.81-0.9 

І__10,91 і більше
Рис. 3. Темпи зміни рівня шлюбності у Львівській області за 1988-2008 рр.

(Складено за: [1, ч.2, с 62-67; 13, с. 53-76]).
З середини ХХ ст. частка ранніх шлюбів 

(укладених до 20-річного віку) повільно зростала. У 
1962 р. вона становила всього 9,2 % -  це найнижче 
значення за останні півстоліття. У 1992 р. відсоток

ранніх шлюбів збільшився до 19,8 %, а у подальшому 
почав знижуватись. У 2008 р. 10,9 % шлюбів у Львів
ській області класифікувались як ранні.

■Всього
роки

Чоловіки ■Жінки

Рис. 4. Динаміка частки ранніх шлюбів у Львівській області у 1960-2008 рр., %.
(Складено за: [1, ч.1, с. 117-128; 12, с. 308-392; 13, с. 53-76]).
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У ранньому віці вступають в шлюб в 

основному жінки (89 %). Пік вступу до шлюбу жінок 
у віці до 20 років припав на 1992 рік -  34,2 % (рис.4). 
У подальшому частка ранніх шлюбів жінок 
зменшувалась і у 2008 р. досягла значення 1964 року 
(18,6 %). Мінімальний показник був зафіксований у 
1962 р. -  15,7 %.

Чоловіки набагато рідше вступають у шлюб у 
віці до 20 років: частка таких шлюбів у 2008 р. 
становила 11 %. За період 1960-2008 рр. частка ранніх 
шлюбів чоловіків в основному не змінилась (2008 р. 
показник досяг рівня 1960 р. -  3,3 %). У 1994 р. 
спостерігалась найбільша частка ранніх шлюбів серед 
чоловіків за весь період дослідження -  5,5 %.

Розподіл шлюбів за дошлюбним станом членів 
подружжя має певні особливості: якщо частка
раніше неодружених є однаковою серед чоловічого і 
жіночого населення, то розлучені чоловіки дещо 
частіше укладають повторні шлюби, ніж жінки. А 
вдови удвічі частіше укладають повторні шлюби, 
ніж вдівці-чоловіки. Із загальної кількості чоловіків, 
які вступали у шлюбні відносини у 2008 р., 85,2 % 
одружувалися вперше, 13,8 % -  розлучені, 0,9 % -  
вдівці, у жінок ці показники становили відповідно
85,5 %, 12,3 %, 2,1 %.

З кожним роком все частіше мешканці об
ласті, громадяни України, вступають у шлюб з осо
бами інших держав. У 2008 р. в області зареєстро
вано шлюби, у яких 232 українські жінки віддали 
перевагу іноземцям, серед них 55 мали громадянство 
країн СНД. Чоловіки Львівської області меншою 
мірою орієнтуються на наречених з інших країн. У 
2008 р. було укладено 98 шлюбів з іноземками, 66 з 
яких -  громадянки країн СНД.

За даними перепису населення 2001 року, 
серед постійного населення у віці 15 років і старше 
629,1 тис. чоловіків та 637,8 тис. жінок вказали, що 
перебувають у шлюбних відносинах. Порівняно з 
переписом населення 1989 року, питома вага 
чоловіків, які перебували у шлюбі, зменшилася з
68,7 % до 63,6 %, жінок -  з 60 % до 56,2 %. Як 
відомо, шлюбна статистика через низку причин не 
повністю відображає шлюбний стан населення. 
Перепис населення 2001 р. вперше фіксував шлюби,

що не зареєстровані в органах РАЦС. Про неза- 
реєстровані шлюби повідомили 9,5 тис. чоловіків, 
або 1,5 % від усіх одружених чоловіків, та 9,8 тис. 
жінок, або 1,5 % від усіх одружених жінок. Най
вищий відсоток таких шлюбів і для чоловіків, і для 
жінок характерний у віці 15-19 років -  відповідно
4,7 % та 4 %. Консенсуальні шлюби є поширеним 
явищем не лише в розвинених країнах, але й у 
багатьох католицьких країнах, що розвиваються. 
Часто такі шлюби є своєрідним початковим станом 
перед укладенням юридичного шлюбу.

Динаміка розлучень у Львівській області знач
ною мірою зумовлена законодавчими змінами про 
порядок розірвання шлюбу. З 1944 р. процедура 
розлучення передбачала публікацію у місцевій газеті 
повідомлення про майбутній шлюборозлучний про
цес та дві судові інстанції. Отже, рівень розлу- 
чуваності був надзвичайно низький і коливався у 
межах 0,1-0,2 %о (рис. 5). У 1965 р. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР “Про деякі зміни порядку 
судового розгляду справ про розірвання шлюбу” 
було спрощено процедуру розлучення, що спричи
нило різке зростання кількості розлучень, особливо у 
міських поселеннях. Стала тенденція зростання по
казника розлучень тривала до 1992 р., коли загаль
ний коефіцієнт розлучуваності досягнув 4,1 %о, за 
винятком короткочасного (декількох років на 
початку 1980-х рр.) зниження показників розлучу- 
ваності у містах. Після розпаду комуністичної 
системи простежується деяке падіння рівня розлу- 
чуваності у міських поселеннях Львівської області, 
тоді як у селах показники розлучуваності про
довжують збільшуватися. Особливо швидкі темпи 
збільшення кількості розлучень сільського населення 
були у 1990-х роках. Це наслідок краху тоталітарної 
системи, що ідеологічними засобами та економіч
ними механізмами здатна була впливати на матри
моніальну поведінку людей.

На сучасному етапі уже впродовж декількох 
років рівень розлучень у Львівській області, як і в 
Україні загалом, знижується: з 2000 до 2008 року. -  
на 20 %, у тім числі у міських поселеннях -  на 28 %. 
Рівень розлучень сільського населення дещо зни
зився тільки за останні два роки.

о<N о<N о<N О<N О<N

■ Всього
роки

■ Міські поселення ■ Сільська місцевість
Рис. 5. Динаміка розлучуваності у Львівській області у 1958-2008 рр.

(Складено за: [1, ч.1, с. 21-26; 4, с. 32-39; 12, с. 308-392; 13, с. 77-107]).

96



2009 Історія української географії Випуск 20

Львівська область відзначається нижчим рів
нем розлучень порівняно з іншими областями У к
раїни. Так, у 2008 році загальний коефіцієнт розлу
чень становив 2,4 %о (в Україні в середньому 3,6 %о). 
У сільській місцевості рівень розлучуваності в 
області 1,7 %о, тоді як в Україні 2,6 % , у містах 
області показник розлучень становить

Україні в середньому 4,1 %о.
Стабільність шлюбу в Західному регіоні Укра - 

їни зумовлена міцнішими шлюбно-сімейними тра
диціями, поширенням церковного обряду вінчання, 
глибшим усвідомленням цінності сімейного життя, 
що є нормою для релігійних, віруючих християн.

2,8 %

Коефіцієнт зміни рівня 
розлучуваності 
І І менше 1,0 
0 1 , 1  - 1,5 

1,6 - 2,0 
12,1 і більше

Рис. 6. Темпи зміни рівня розлучень у Львівській області за 1988-2008 рр.
(Складено за: [1, ч.2, с. 68-73; 13, с. 77-107]).

Просторовий аналіз динаміки розлучень за 
1988-2008 рр. виявив зростання показників у всіх 
районах Львівської області, за винятком обласного 
центру -  Львова, де відбулося зниження загального 
коефіцієнта розлучень з 3,5 %о у 1988 р. до 2,9 %о у 
2008 р. (рис. 6). Найбільше збільшились показники 
розлучень у Самбірському, а також у Буському і 
Сколівському районах. Найвищий рівень розлучень 
спостерігається у Сокальському та Пустомитів-

ському районах, а серед міст -  у Трускавці. Н ай
менше розлучень у Жовківському, Мостиському, 
Старосамбірському і Турківському районах, а серед 
міст -  у Моршині.

Найбільша кількість розлучень припадає на 
шлюбні пари, які разом прожили менше 10 років 
(50,9 % від загальної кількості розлучень), з них 
більше половини шлюбів, що тривали менше 5 років 
(табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка розлучень у Львівській області за тривалістю шлюбу у 2001-2008 рр. *

Тривалість шлюбу, років
2001 2003 2005 2008

% від загальної кількості розлучень

до 5 22,3 22,0 23,9 26,9

5-9 25,4 26,0 24,3 24,0

10-14 19,7 21,1 19,2 16,3

15-19 13,0 13,6 13,8 13,6

20 і більше 19,6 17,3 18,8 19,2
* Складено за: [4, с. 32-39; 13, с. 77-107].
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Аналіз вікової структури розлучених показує, 

що найбільша частка розлучень припадає на вік 30
34 роки для чоловіків і 25-29 років для жінок 
(відповідно 8,3 % та 16,9 % від загальної кількості 
розлучених). Це надзвичайно негативно впливає на 
процес природного відтворення населення, адже 
знижується рівень народжуваності, посилюються 
соціальні проблеми. Результатом розірвання шлюбів 
є неповні сім ’ї, в яких станом на 01.01.2009 вихо - 
вуються 4773 неповнолітні дитини. З трьома і 
більше дітьми залишилося 125 неповних сімей, в них 
підростає 414 дітей.

Середня тривалість розірваних шлюбів в 
області складає 12,2 року (у міських поселеннях -  
12,4, у сільській місцевості -  11,8).

Сучасні тенденції процесів шлюбності і 
розлучень в Україні та Львівській області 
потребують втручання зі сторони держави і церкви з 
метою формування такого зразка матримоніальної 
поведінки, яка би максимально позитивно впливала 
на природне відтворення, а також формувала 
сприятливе, комфортне родинне середовище, психо
логічну рівновагу в різних категоріях населення.
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ТЕОСОФІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРІОДИЗАЦІЮ ІСТОРІЇ 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Поставлено питання необхідності геософічної інтерпретації етноісторичного чинника 
формування геопростору регіону. З геософічного погляду визначено основні закономірності 
історичного розвитку південного сходу України. З геософічних позицій проведено періодизацію 
історії Південно-Східної України від найдавніших часів до сьогодення. Сформульовані висновки щодо 
головних особливостей окремих етапів еволюції людського геопростору досліджуваного регіону.
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