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Новітні економічні та демографічні тенденції в Україні тісно пов’язані з 

структурно-функціональними змінами розселення населення. Ці процеси 

достатньо динамічні у Львівській області. Активізація за останні двадцять років 

міграційних процесів, які впливають на динаміку людності та визначають 

пов’язаність поселень у межах систем розселення, посилює актуальність 

дослідження. 

Розселення населення Львівської області та Західного регіону в цілому 

було предметом дослідження багатьох вчених. Починаючи з 1945 року, коли у 

Львівському університеті було відкрито кафедру економічної географії, 

опубліковані наукові праці, що стосувалися еволюції форм і систем розселення, 

різних аспектів розвитку Львівської агломерації, окремих міських поселень, 

систем міського і сільського розселення обласного регіону, Українських 

Карпат, українсько-польського прикордоння. Їхні автори: О.Т.Ващенко, 

О.І.Шаблій, Ф.Д.Заставний, Л.Т.Шевчук, М.М.Назарук, Г.М.Анісімова, 

М.І.Білецький, М.Р.Влах, І.І.Гудзеляк, М.С.Дністрянський, Н.І.Дністрянська, 

Б.Я.Думін,  Г.А.Зільбер, Р.М.Лозинський, Є.М.Максимова, І.Г.Пандяк, 

М.М.Паробецький, О.Р.Перхач, І.І.Сваричевський. Задяки працям Доценка А.І., 

Пітюренка Ю.І., Коваленка П.С., Степаненка А.В., Джамана В.О. сформована 

теоретико-методологічна база суспільно-географічного вивчення розселення. 

Метою даного дослідження є аналіз структури та геопросторової 

специфіки Львівської обласної системи розселення. Методологія вирішення 

цього завдання передбачає аналіз динаміки формування мережі поселень та 

сучасної територіальної структури розселення, розвитку та просторової 

специфіки процесів урбанізації, трансформації сільської поселенської мережі, 

проблем розвитку окремих поселень.  

Сучасна мережа розселення Львівщини сформована 44 містами, 34 с.м.т. і 

1850 сільськими населеними пунктами, які об’єднані у 20 адміністративних 

районів. За період з 1980 до 2012 рр. загальна кількість поселень Львівської 

області зменшилась з 1949 до 1928 одиниць. При цьому кількість міських 

поселень збільшилась з 75 до 88, а кількість сільських поселень скоротилась з 

1874 до 1850. Відповідно густота поселенської мережі за цей проміжок часу 

несуттєво зменшилась з 89 до 88 поселень на 1000 км2. Львівська область 

володіє достатньо потужним поселенським потенціалом: тут розташовано 9,6 % 

міст, 3,8 % містечок і 6,5 % сіл України. За кількістю сільських поселень 

область на першому місці в країні, а за кількістю міст – на другому після 

Донецької області. Щільність міських поселень також найвища у Львівській 

області – 35,7 од. на 10 тис. км2, в Україні – 22,3. Густота поселенської мережі у 

Львівській області є найвищою в Україні – 88,3 од. на 1000 км2 при середньо 



українському рівні – 49,4 од. на 1000 км2. А за густотою міської поселенської 

мережі (3,6 од./1000 км2) Львівська область на третьому місці після Донецької 

(6,9) та Луганської (5,5), перевищуючи середньо українське значення в 1,6 рази. 

Демографічний потенціал Львівської обласної системи розселення 

зменшується, що пов’язано з природним скороченням та міграційним відтоком 

населення. Зменшення людності розпочалося з 1994 р. За період 1994–2012 рр. 

населення області скоротилося на 237,4 тис. осіб, у тім числі  міське – на 148,8, 

сільське – на 88,6 тис. осіб. Станом на 1.01 2012 р. в області проживало 2540,9 

тис. жителів (5,6 % усього, 4,9 % міського та 7,0 % сільського населення 

України). Львівська область належить до густонаселених регіонів. На кожному 

квадратному кілометрі  проживає в середньому 116,4 осіб (в Україні – 75,4, в 

Західному регіоні – 107,5). 

Рівень урбанізації за період 1989–2012 рр. зріс від 59,8 % до 60,8 %, тобто 

процес точкової концентрації населення у міських формах розселення 

продовжується. У містах зосереджено 92,8 % усього міського населення 

області, а в містечках – 7,2%. Область належить до групи середньо 

урбанізованих областей, в Донецькій області частка міського населення 

становить 91 %, а в найменш урбанізованій Закарпатській області – 37 %.  

У містах області сконцентровано 92,8% міського населення області. 

Особливо велике значення має Львів (758,1 тис. осіб в межах міськради, 729,8 

тис. – без приміської зони), хоча його частка у міському населенні знизилася з 

48,5% у 1989 р. до 47,3% у 2012 р. (зараз це 29 % всього населення області). 

Людність обласного центру у 9,5 рази перевищує людність Дрогобича, що є 

другим за величиною містом в області. Однак, у порівнянні з іншими 

обласними регіонами, зокрема столичними, Львів не має винятково важливого 

значення в обласній системі розселення. Так, Київ концентрує 62 % населення 

області, колишня столиця України, Харків, – 53 %, Запоріжжя – 43 %, Одеса і 

Миколаїв – по 42 %, Вінниця – 36 %, Дніпропетровськ – 30 %. 

У Львівській області домінуюче місце в системі розселення мають малі 

міста людністю до 50 тисяч осіб та середні міста від 50 до 100 тис. осіб 

(Дрогобич – 77,1 тис. осіб, Червоноград – 68,2 тис. осіб, Стрий – 60,1 тис. осіб). 

У групі малих міст виділяється підгрупа напівсередніх міст людністю від 25 до 

50 тис. (Борислав, Самбір, Трускавець, Новий Розділ, Новояворівськ), а також 

підгрупу дуже малих міст людністю до 5 тис. – Белз, Глиняни, Комарно, Бібрка, 

Хирів, Добромиль, Новий Калинів та Угнів (1 тис. осіб, що є найменшим 

містом в Україні). У 39-ти малих містах області (це понад 90% міст) проживає 

38,5 % міського населення, а у трьох середніх – 14,2 %.  

Загалом у Львівській області є двадцять одне місто (47,7 % від загальної 

кількості міст), які за людністю не можуть належати до категорії міст згідно 

діючого Закону про адміністративно-територіальний устрій. Подібних винятків 

є надзвичайно багато і в усіх інших областях України. Це головна причина 

необхідності удосконалення відповідного законодавства, приведення його до 

потреб сформованого розселення. Тим більше, що третина малих міст 

депопулюють, також зменшується людність Львова та усіх середніх міст 

області.  



Структурні зміни розселення пов’язані передусім з динамікою людності. 

Аналіз кількості населення адміністративних районів та міст у 1989–2001 рр. 

виявив тенденції зростання людності в районі Червоноградської агломерації; в 

містах Старий Самбір, Дрогобич, Радехів, Кам’янка-Бузька, Новояворівськ, 

Жидачів, Жовква; в поселеннях, що тяжіють до головних транспортних артерій. 

Найінтенсивніше зменшення населення відбувається на території 

Перемишлянського та Бродівського районів. В період 2001–2012 рр. темпи 

зростання населення зменшились, частка територій, на яких спостерігалася 

депопуляція зросла. Найбільш депресивним продовжує залишатись 

Перемишлянський район. Погіршилась ситуація у Буському, Золочiвському, 

Жидачiвському районах. Це в основному аграрнi райони, у вiковiй структурi 

переважають старші вiковi групи. Найінтенсивніше зростання населення 

спостерігається у приміській зоні Львова, в районних центрах, в прикордонних 

та курортних і гірських міських поселеннях. 

Позитивним чинником у функціонуванні обласної системи розселення є 

розташування обласного центру  поблизу геометричного центру області. 

Середні міста є важливими центрами міжрайонного значення в північній 

(Червоноград) і південній частині області (Дрогобич і Стрий). Така вісь з 

півночі на південь є головною у формуванні економічних та соціально-

культурних зв’язків в межах області. Однак протягом останніх двох десятиліть 

чітко проявляються зв’язки міжрегіонального і міжнародного рівня по лінії 

схід–захід. Їхня інтенсивність зростає в умовах поглиблення співпраці з 

європейськими країнами. Багато поселень українсько-польського  прикордоння 

трансформували господарські комплекси згідно нових потреб забезпечення 

транзитних функцій. Периферійність географічного положення виявилася 

сприятливою у сучасних умовах. 

Для більшості міст Львівської області суспільні трансформації в Україні 

негативно відобразилися на рівні та якості життя людей, можливостях 

подальшого розвитку. Передусім це стосується незадовільного стану міської 

інженерної та соціальної інфраструктури, відсутності пропозиції робочих місць 

на ринку праці, згортання господарської діяльності великими і середніми 

промисловими підприємствами, відсутність будь-яких життєвих перспектив для 

молодого покоління. Однак, саме у малих і середніх містах активізувався малий 

бізнес, з’явилися нові види економічної діяльності, відроджується виробництво 

мануфактурного типу. Такі тенденції можна оцінювати двояко, але негативним 

моментом однозначно є відсутність фінансових ресурсів, інвестицій для появи 

сучасного високопродуктивного конкурентного виробництва, у тім числі і в 

сільській місцевості. 

На тлі виявлених тенденцій Львів, завдяки розвиненій інфраструктурі, 

високому освітньому і науковому потенціалу залишається ядром найвищої 

економічної активності. В умовах скорочення промислового виробництва 

посилюється роль туристичної галузі (щороку Львів приймає понад 1 млн. 

туристів і цей показник зростає), збільшуються обсяги виробництва 

програмного продукту, зростає кількість ІТ-компаній, посилюються освітні 



функції, виникають нові види діяльності, що властиві загалом сервісній 

економіці.  

Ще у середині ХХ ст. Львівська область характеризувалася значною 

перенаселеністю сільської місцевості. І нині середня щільність сільського 

населення Львівської області є однією з найвищих в Україні і становить 45,7 

осіб/км2, що значно переважає середні по Україні значення (23,6 осіб/км2). 

Середня щільність сільських поселень у межах області (84,8 поселень/1000 км2) 

у 1,8 раза більша, ніж у середньому по Україні (47,1 поселень/1000 км2). 

Найвища щільність сільських поселень в Мостиському районі – 130 

(поселень/1000 км2), найменша – в Сколівському районі (36), дещо вища у  

Турківському, Радехівському і Дрогобицькому. Висока щільність сільських 

поселень також у Жовківському, Самбірському, Жидачівському і 

Пустомитівському районах. Найвище значення показника в 3,5 раза більше, ніж 

найменше, шо свідчить про досить суттєві відмінності у розміщенні сільських 

поселень у межах області. Середня людність сільського поселення 538 осіб, що 

майже відповідає середньо українському значенню ( 501 особа). 

Загалом по області найбільша кількість сіл (31 % від усіх поселень) 

людністю від 100 до 199 мешканців, а найменша (6,8 %) людністю менше 50 

осіб. Незважаючи на невелику кількість поселень людністю понад 1000 осіб 

(16,8 %), саме в них зосереджена найбільша кількість сільського населення – 45 

%. Тривалі тенденції депопуляції та виїзду молоді зумовили швидкі темпи 

знелюднення сіл, особливо найменших, до 100 осіб. Кількість сіл з людністю до 

30 осіб збільшилася з 59 одиниць у 2001 р. до 74 у 2011 р. 

Для характеристики інтегральної системи розселення Львівської області 

проведено таксономічний аналіз методом дерева поєднань. На базі дев’яти 

показників виділено такі внутрішньо обласні райони розселення: 

 Карпатський (Сколівський, Старосамбірський, Турківський 

райони). Відзначається малою людністю та дуже низькими показниками 

розвитку міської мережі, найнижчою щільністю сільського населення, 

переважаючою ланцюговою формою сільських поселень, в основному середніх 

та великих; 

 Західний (Жовківський, Самбірський, Городоцький, Мостиський, 

Яворівський). Невисока щільність населення, незначний рівень урбанізації, 

слабке зростання міської людності, домінування середніх та малих сільських 

поселень з ознаками ройової форми розселення;  

 Центрально-південно-східний (Миколаївський та Стрийський). 

Висока щільність населення, середній рівень урбанізації, домінування великих 

сіл, з переважаючою вуличною планувальною формою;  

 Центральний (Пустомитівський район). Усі поселення належать до 

зони впливу Львова. Характеризується великою людністю з ознаками приросту 

і в міських, і в сільських поселеннях, інтенсивними процесами субурбанізації та 

рурбанізації, домінуванням великих і середніх сіл. Планувальна структура 

сільських поселень переважно змішаного типу;  



 Високоурбанізований (Дрогобицький, Сокальський). З дуже 

великою людністю, дуже високими показниками розвитку міської мережі 

(сформовані міські агломерації, які виконують функції ядер міжрайонних 

систем розселення), нижче середнього розвиток сільської мережі з 

переважанням хаотично-групової планувальної форми;  

 Східний (Жидачівський, Кам’янко-Бузький, Золочівський, 

Бродівський, Буський, Перемишлянський, Радехівський). В межах цього типу 

можна виділити два відмінних за деякими ознаками підтипи: а) Жидачівський, 

Кам’янко-Бузький, Золочівський –  невисока щільність населення, слабкий 

розвиток міської мережі, висока щільність сільських поселень з домінуванням 

середніх і малих сіл переважно змішаної планувальної форми; б) Бродівський, 

Буський, Перемишлянський, Радехівський – слабо заселена територія з 

найвищими темпами депопуляції, низький розвиток міської мережі, досить 

густою мережею малих і середніх сіл, переважанням хаотично-групової 

планувальної форми. 

Отже, трансформація міського розселення у Львівській області має певні 

особливості. Якщо в Україні депопуляція більшою мірою торкнулася малих 

міст, то у Львівській області швидше зменшується людність середніх міст та 

обласного центру. Малі міста та містечка ще залишаються привабливими для 

жителів області, вони посилюють свою роль в обласній системі розселення, 

тому потребують державної уваги у формі капіталовкладень для створення 

робочих місць, залучення інвестицій для пожвавлення економічної діяльності 

та покращення умов життя людей.  

В області зберігається групово-дисперсне розселення з тенденцією до 

більш швидкої депопуляції малих сіл та вищими темпами концентрації 

сільського населення у зоні впливу Львівської агломерації, що є ознакою 

початкових етапів ареальної урбанізації. У Львівській області збереглося 

позитивне суб’єктивне сприйняття сільського способу життя. Село як місце 

постійного проживання і праці залишається привабливим не лише для старшого 

покоління, але й для частини молоді. Тому залучення інвестицій, створення 

нових робочих місць в аграрній сфері сприятиме відродженню села, 

збереженню сформованої мережі сільських поселень чи її раціональному 

удосконаленню. 
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