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Західний регіон України виділяється з-поміж інших регіонів специфікою 

демографічного розвитку та більш сприятливою демографічною ситуацією, 

головною ознакою якої є помітно слабші депопуляційні процеси. Актуальність 

цього дослідження випливає з новітніх демографічних процесів, які 

розпочалися у країні після запровадження нових, більш дієвих економічних 

заходів підтримки народжуваності. Отже, виникла потреба у формулюванні 

наукових висновків стосовно просторових аспектів сучасних демографічних 

тенденцій в Західному регіоні та у порівняні з національним рівнем. 

До Західного регіону включаємо сім областей: Закарпатську, Івано-

Франківську, Чернівецьку, Львівську, Тернопільську, Волинську та Рівненську. 

За площею Західний регіон займає 18,3 % території України. Щільність 

населення в Західному регіоні становить 84,6 осіб/км2 (2008 р.) проти 76,4 

осіб/км2 в середньому в Україні. Станом на 1 січня 2009 р. в Західному регіоні 

проживало 9362 тис. осіб, що становить 20,3 % усього населення України. У 

1989 р. у Західному регіоні проживало 18,9 % населення країни. Області 

регіону відзначаються суттєвими контрастами за показником людності. 

Найбільша кількість населення у Львівській області (2552,9 тис. осіб), яка 

посідає п’яте місце в Україні після Донецької, Київської разом з м. Києвом, 

Дніпропетровської та Харківської областей. Найменша людність – у 

Чернівецькій області (904,1 тис. осіб), яка на останній позиції серед областей 

України. 



Протягом 1989–2009 рр. кількість населення Західного регіону України 

зменшилася на 399,3 тис. осіб, або на 4,1 %, тоді як в Україні населення 

скоротилося на 10,8 %. Західний регіон характеризується повільнішою 

депопуляцією завдяки Закарпатській та Рівненській областям, де за останні 

двадцять років населення скоротилося лише на 0,8 % та 1,5 % відповідно. 

Депопуляцію у Західному регіоні забезпечують переважно Львівська і 

Тернопільська області: у них темпи скорочення населення були найвищими – 

6,8 % та 6,0 % відповідно. У решти областей темпи депопуляції були нижчими, 

ніж середній показник у регіоні. Якщо в Україні максимальна людність була 

зафіксована у 1992 р., то в Західному регіоні загалом – у 1993 р., а в 

Закарпатській і Чернівецькій областях депопуляція почала простежуватися 

після 1994 р. 

Зміна кількості населення Західного регіону України на сучасному етапі 

на 98,4 відсотків обумовлена природним скороченням і лише на 1,6 відсотків – 

негативним сальдо міграції. Загальний коефіцієнт природного приросту 

набуває від’ємних значень 1992 р. у Тернопільській, 1994 р. у Львівській, 1995 

р. у Волинській та Чернівецькій, 1997 р. в Івано-Франківській, 1999 р. у 

Закарпатській та Рівненській областях, тоді як в Україні переважання 

смертності над народжуваністю вперше зафіксовано у 1991 р.  

Природне скорочення населення у Західному регіоні у 2008 р. 

зменшилося проти 2007 р. у 2 рази. Уповільнення природного скорочення  

простежуємо в усіх областях, з них – у Рівненській після дев’яти років 

переважання смертності над народжуваністю зафіксовано природний приріст, а 

в Закарпатській області після семилітньої депопуляції природний приріст був у 

2006 р., у наступні роки він суттєво зріс. Аналогічні позитивні зміни у 2008 р. 

виявлено у Рівненській області, а в 2009 р. на зміну природному скороченню 

відбувся приріст ще й у Волинській та Івано-Франківській областях. Таким 

чином, лише Львівська, Тернопільська та Чернівецька області відзначаються 

незначним (на тлі решта регіонів України) природним скороченням населення. 

Зменшення природного скорочення і зростання природного приросту 

спричинене передусім зростанням народжуваності. У 2001 р. у Західному 

регіоні народилося 94864 дітей: це найнижчий показник за пострадянський 

період (в Україні загалом та решти областях також у цьому році зафіксовано 

найменшу кількість народжених). У 2008 р. кількість народжених у регіоні 

зросла до 120127 осіб, або майже на 27 %. За рівнем народжуваності західні 

області позитивно виділяються на загальнонаціональному тлі – загальний 

коефіцієнт народжуваності (12,8 ‰ у 2008 р.) вищий, ніж в середньому в 

Україні (11 ‰), причому у Львівській і Тернопільській областях цей показник 

несуттєво перевищує середнє значення в Україні – 11,3 ‰, у Чернівецькій та 



Івано-Франківській областях він становить 12,2 ‰ та 12,3 ‰ відповідно, у 

решти областях найвища народжуваність в Україні: у Закарпатській – 14,7 ‰, у 

Волинській і Рівненській – 14,8 ‰. Для порівняння, загальний коефіцієнт 

народжуваності у Чернігівській області – 8,9 ‰, Харківській і Донецькій – 9,8 

‰. За показником загального коефіцієнта народжуваності Західний регіон у 

2008 р. зрівнявся з Норвегією, Францією, Великою Британією, Чорногорією, які 

відзначаються вищою народжуваністю, ніж у середньому в Європі. 

Зростання народжуваності найбільше обумовлено демографічним 

чинником, адже останні два–три роки народжують первістків жіноче покоління 

середини 1980-их років, яке більш чисельне, порівняно з попередніми 

поколіннями. У другій половині ХХ ст. пік народжуваності в Україні був у 

1985–1986 рр. (15 ‰, або сумарний коефіцієнт – 2,07 особи) після 

запровадження радянським урядом з 1981 р. посиленої державної допомоги 

сім’ям з дітьми. 

Незважаючи на вагому фінансову підтримку при народженні другої, а 

особливо третьої і наступних дітей, сучасний рівень народжуваності не 

забезпечує простого відтворення населення. Найвищий в Україні сумарний 

коефіцієнт народжуваності у Рівненській і Волинській областях (1,9 особи) 

помітно контрастує з найнижчими значеннями у північно-східних та східних 

областях держави. 

Упродовж 1990–2005 рр. рівень смертності в Україні та Західному регіоні 

зростав, у 2006–2008 рр. простежуємо деяке його зниження й відносну 

стабілізацію. Все ж, західні області відзначаються найнижчою смертністю 

населення у країні, а особливо порівняно з індустріальними східними 

областями, завдяки незначному впливові зовнішніх причин на смертність 

чоловіків у працездатному віці. Водночас, рівень дитячої смертності у 

Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вище середньо 

українського значення. 

У структурі смертності за причинами смертей Західний регіон 

відзначається дещо нижчим відсотком летальних випадків, зумовлених 

інфекційними захворюваннями, зовнішніми причинами, новоутвореннями, 

хворобами органів травлення. Водночас вища від середньо українського рівня 

смертність внаслідок хвороб системи кровообігу та органів дихання. 

В умовах комуністичного режиму Західний регіон України зазнавав 

суттєвих демографічних втрат за рахунок механічного відтоку. Якщо за 1979–

1989 рр. механічним приростом населення характеризувалися 11 областей 

України, то серед них лише одна у Західному регіоні – Львівська, яка мала 

позитивне сальдо завдяки економічному зростанню регіонального центра, міста 



Львова, що завжди мало потужну притягальну силу. Решта областей стабільно 

втрачали населення через міграційний відтік. 

Після розпаду СРСР упродовж кількох років фіксували незначне 

позитивне сальдо у Львівській, Івано-Франківській, Волинській і 

Тернопільській областях завдяки поверненню на батьківщину українців, які 

проживали у союзних республіках. Дуже швидко додатне сальдо змінилося на 

від’ємне, у тім числі й у Львівській області з 1994 р. Така негативна тенденція 

зберігається до сучасного моменту. Винятком є лише Чернівецька область, де з 

2006 р. помічено незначний міграційних приріст та Волинська область 

(позитивне сальдо з 2008 р.).  

У 2008 р. в Західному регіоні міграційне скорочення становило 4858 осіб, 

з яких 97 % – міжрегіональна міграція, решта згідно офіційної статистики – 

еміграція за кордон. Фактична кількість емігрантів є набагато більшою, 

особливо з сільської місцевості, де високий рівень безробіття, катастрофічно 

низький рівень життя, тому майже у кожній сім’ї  є заробітчани у Європейських 

країнах, Росії чи Північній Америці, статус яких (постійна чи тимчасова 

міграція) визначити складно. 

Найбільший загальний коефіцієнт міграційного скорочення населення у 

Рівненській, Тернопільській і Закарпатській областях (тут у структурі 

населення переважає сільське). Для порівняння, в Україні тільки 

Кіровоградська, Сумська, Житомирська, Хмельницька і Луганська області 

мають вищі відносні показники міграційного скорочення. 

Важливою демографічною характеристикою є віково-статева структура 

населення. Україна з-поміж європейських держав відзначається суттєвою 

перевагою жіночого населення, частка якого, внаслідок зростання смертності 

працездатних чоловіків, збільшилася з 53,8 % у 1990 р. до  53,9 % у 2008 р. У 

західному регіоні статева диспропорція менше виражена: 52,7 % становлять 

жінки. Однак, негативна тенденція зменшення частки чоловічого населення 

простежується в усіх областях, за винятком Тернопільської та Чернівецької. 

Однак, саме ці області ще з минулого століття і сьогодні також виділяються 

найбільшим статевим дисбалансом. 

Віковий склад населення Західного регіону України більш сприятливий, 

ніж у решти областях. Якщо в Україні в середньому частка дитячого населення 

становить 15 % (2008 р.), то в Західному регіоні – 18,7 %. За останні двадцять 

років в Україні частка дитячого населення зменшилася на 8 %, в Західному 

регіоні – на 6,6 %. Найвищою питомою вагою дитячого населення 

характеризується Рівненська (21 %), закарпатська і Волинська області (по 20 

%), найнижчою – Львівська і Тернопільська області (по 17 %). 



Зниження рівня народжуваності у наслідку призводить до посилення 

процесу старіння населення. Західний регіон відзначається нижчим рівнем 

демографічної старості, ніж Україна загалом. Так, у 2008 р. у Західному регіоні 

частка осіб у віці старшому за працездатний становила 21,2 % (це дорівнює 

середньо українському рівню 1989 р.), тоді як в Україні – 24,2 %. Найвища 

частка післяпрацездатного населення у Тернопільській області (23,6 %), 

найнижча – у Закарпатській (18,6 %). 

Кількість працездатної категорії населення в усіх областях Західного 

регіону впродовж 1989–2008 рр. зростала (у працездатний вік вступало більш 

чисельне покоління середини 1980-их років), тоді як в Україні зменшувалася. 

Найближчим часом ця тенденція у західних областях зміниться, адже останні 

два десятиліття характеризувалися скороченням кількості народжених, 

відтоком населення репродуктивного віку за кордон. 

Західний регіон України виділяється специфічним перебігом процесів 

шлюбності і розлучуваності.  Скорочення рівня шлюбності у 1989–2001 рр. в 

західних областях відбувалося повільнішими темпами, ніж у середньому в 

Україні, що свідчить про менший вплив соціально-економічних чинників та 

більш міцніші сімейні традиції, стабільний інститут сім’ї. З 2001 р. 

спостерігаємо збільшення загального коефіцієнта шлюбності, причому темпи 

зростання у західних областях були меншими, ніж в Україні. Таким чином, 

2008 р. в усіх областях Західного регіону рівень шлюбності був вищий, ніж в 

середньому в Україні, а на тлі європейських країн – тут максимальні значення 

цього показника. 

Західний регіон характеризується нижчим рівнем розлучуваності, що 

коливається від 2,3 ‰ у Закарпатській області до 3,5 ‰ у Чернівецькій при 

середньо українському рівні 3,6 ‰. Динаміка загального коефіцієнта свідчить 

про наростання рівня розлучуваності в усіх західноукраїнських областях з 1990 

р. при коливальних і майже незмінних значеннях в Україні. Проте, слід 

наголосити, що 1990 р. розлучуваність у Закарпатській, Волинській і 

Тернопільській областях була нижчою від середньо українського рівня у 2 рази, 

нині – Закарпаття відзначається розлучуваністю, нижчою в 1,6 рази, ніж в 

Україні. 

Проаналізувавши динаміку головних демографічних показників у 

Західному регіоні та середніх в Україні формулюємо наступні висновки: 

1. Зростає частка Західного регіону у населенні України. 

2. Темпи депопуляції в регіоні помітно зменшуються. 

3. У Закарпатській, Рівненській, Волинській та Івано-Франківській 

областях існує природний приріст населення завдяки зростанню 

народжуваності. 



4. Рівень смертності населення у Західному регіоні є нижчий, ніж в 

Україні, особливо серед працездатної категорії населення. 

5. Негативним явищем є міграційний відтік населення. Беручи до уваги 

офіційно незареєстровану еміграцію – це найбільша демосоціальна 

проблема Західного регіону України. 

6. Статевий склад західноукраїнських областей відзначається слабшими 

диспропорціями, ніж в інших регіонах. 

7. У Західному регіоні рівень демографічного старіння є нижчий, 

порівняно з іншими областями, а частка дитячого населення – вища. 

8. Загальні коефіцієнти, які описують процеси шлюбності і 

розлучуваності у Західному регіоні, також засвідчують позитивні 

тенденції у порівнянні з іншими регіонами України. 

Отже, загалом на тлі демографічної кризи в Україні Західний регіон 

відзначається ознаками, які дозволяють говорити про відносне благополуччя та 

менші ризики для демографічної безпеки. 


