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Проаналізовано динаміку кількості населення Дрогобицького р-ну Львівської обл. з 1959 р.
З’ясовано характер природного відтворення населення, у тім числі міського і сільського.
Описано тенденції та сучасні особливості формування вікового і статевого складу населення;
розкрито проблему демографічного старіння. Досліджено конфесійний склад, а також сучасну
структуру зайнятості населення за головними галузями економіки. Наведено загальну характе-
ристику розселення населення Дрогобицького р-ну. Узагальнено історичні відомості про
формування міських поселень району, виявлено загальні риси урбанізаційних процесів. На
підставі усереднених індикаторів описано структуру сільського розселення станом на 2013 р.
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Дрогобицький р-н Львівської обл. утворено 1959 р. на території колишньої Дрого-
бицької області. Сьогодні район займає площу 1 297 км2, з яких 91 км2 є територією
міст обласного підпорядкування: це Дрогобицька міська рада (м. Дрогобич,
м. Стебник), Бориславська міська рада (м. Борислав, смт Східниця) і м. Трускавець. На
Дрогобицький р-н припадає 5,9 % території та 9,4 % населення Львівської обл. Отже,
у районі сконцентрований значний демографічний потенціал, який потребує
детального аналізу, особливо беручи до уваги гострі демографічні проблеми, які
виявляються впродовж останніх двадцяти років.

Суспільно-географічні дослідження Дрогобицького р-ну, у тім числі окремих демо-
графічних аспектів, розселення, формування та функціонування Дрогобицької міської
агломерації, виконано вченими Львівського національного університету імені Івана
Франка. Наукові праці Г. Анісімової, М. Білецького, Ф. Заставного, Є. Максимової,
М. Паробецького, О. Шаблія стосувалися проблем району в радянські часи. Новітній
український період демографічного розвитку району представлений у загальнооблас-
ному контексті (Н. Дністрянська, Г. Лабінська, І. Пандяк, Н. Паньків, О. Перхач,
Н. Прицюк). Окремих праць, які б стосувалися аналізу сучасних демографічних та
розселенських проблем Дрогобицького р-ну, немає.

Наша мета – аналіз демографічної ситуації та розселення в Дрогобицькому р-ні,
з’ясування чинників та найгостріших проблем сучасних демографічних і урбанізацій-
них тенденцій.

Сьогодні в районі, як і в Україні загалом та Львівській обл. зокрема, відбувається
депопуляція. Упродовж 1959–1989 рр. населення Дрогобицького р-ну збільшилося
майже на 80 тис. осіб, або на 45,7 % (див. табл. 1), що свідчить про достатньо високі
темпи приросту, адже за цей період населення Львівської обл. збільшилося на 30,1 %,
а України – усього на 23,5 %. Людність Дрогобицького р-ну передусім збільшувалася
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внаслідок стрімкого зростання Дрогобицької агломерації, де інтенсивно розвивалася
видобувна промисловість та окремі галузі з переробки сировини, машинобудування,
легка і харчова промисловість, стрімко зростало значення курортних поселень –
Трускавця і Східниці. На відміну від інших аграрних районів області, Дрогобиць-
кий р-н не зазнавав значних міграційних втрат населення, адже домінувала внутрішня
міграція сільських жителів у Дрогобич та інші міста району. Попри це, існував
міграційний приплив ззовні, який поряд з природним приростом зумовлював зростання
кількості населення Дрогобицького р-ну до початку 1990-х років.

Таблиця 1
Кількість населення Дрогобицького р-ну [2, 6]

Роки Осіб Роки Осіб
1959 174 620 2005 244 784
1970 210 816 2010 240 564
1979 234 017 2012 239 423
1989 254 494 2013 239 214
2001 247 729 2014 238 856

Криза в економічній сфері, яка виникла після розпаду СРСР, спричинила появу
протилежного міграційного потоку з району у Львів, Київ, європейські країни.
Унаслідок зниження народжуваності з 1960-х років з огляду на зростання освітнього
рівня і зайнятості жінок, переоцінку життєвих цінностей, кардинальні зміни демогра-
фічної поведінки, домінування установок на малодітні сім’ї у міських поселеннях, що
загалом властиво й іншим урбанізованим територіям, у Дрогобицькому р-ні поступово
назрівало природне скорочення. Депопуляція розпочалася у першій половині 1990-х,
а найвищі її темпи були на початку ХХІ ст. Наприклад, за 2002–2003 рр. населення
скоротилося на 1,3 тис. осіб, або на 0,52 % (у Львівській обл. – на 0,59 %), а в
2013–2014 рр. – лише на 358 осіб. Проте нині темпи депопуляції у районі вищі, ніж
у середньому в області (відповідно, -0,149 та -0,089 %). Отже, проблема депопуляції у
Дрогобицькому р-ні залишається достатньо гострою. Станом на 1 січня 2014 р.
у Дрогобицькому р-ні включно з містами обласного підпорядкування проживало
238 856 осіб [2].

Природне скорочення населення зумовлене тривалим зниженням народжуваності та
зростанням смертності внаслідок демографічного старіння (див. табл. 2). Залишається
високим рівень дитячої смертності. Такі тенденції призвели у 1990 р. до природного
скорочення населення (у Львівській обл. вперше воно зафіксоване у 1995 р.), найвищі
показники якого простежувалися у 2000–2005 рр. Причому показник депопуляції
в Дрогобицькому р-ні у роки його максимального значення перевищував середнє
обласне значення в 1,7 раза, а сьогодні – майже у 2 рази.

Такі вкрай негативні тенденції природного відтворення передусім зумовлені дуже
високою смертністю, особливо в сільській місцевості, водночас рівень народжуваності
у Дрогобицькому р-ні вищий від середнього обласного рівня. У містах району
сформувалася достатньо сприятлива вікова структура, що визначає помітно вищий
рівень народжуваності, ніж у селах, де демографічний потенціал практично
вичерпаний.
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Таблиця 2
Природний рух населення Дрогобицького р-ну, ‰ [2]

РокиПоказник 1980 1989 1990 1995 2000 2001 2005 2009 2012
Природний приріст 1,1 0,6 -0,7 -3,8 -5,9 -6,5 -6,7 -2,9 -2,3
Народжуваність 15,1 13,8 13,3 11,5 9,8 8,8 10,2 12,4 13,1
Смертність 14,0 13,2 14,0 15,3 15,7 15,3 16,9 15,3 15,4
Дитяча смертність - 13,2 12,4 15,3 15,7 20,2 16,9 15,3 13,9

Дрогобицький р-н вирізняється порівняно високим значенням народжень молодими
матерями. А частка позашлюбних дітей у районі є нижчою, ніж у середньому в
області, – усього 5,3 % (у тім числі в міських поселеннях – 6,5 %, у сільських – 3,9 %).
В Україні цей показник суттєво вищий – 22,1 % дітей народжуються поза шлюбом [2].

У структурі смертності населення Дрогобицького р-ну в 2013 р. домінували хво-
роби серцево-судинної системи (67 %), у 14 % смертність пов’язана з інфекційними та
паразитичними хворобами, новоутворення спричиняють 4 % смертей, а нещасні
випадки та самогубства включно з нез’ясованими причинами – 9 %.

Рівень шлюбності ледь помітно зростає, оскільки у шлюбоздатний вік уже вступили
численні когорти онуків повоєнного покоління, і нині становить 5,6 ‰. Така тенденція
тимчасова, надалі кількість укладених шлюбів зменшуватиметься. Загальний коефі-
цієнт розлучуваності дещо знизився, причому у міських поселеннях показники
розлучуваності вищі, ніж у сільській місцевості. А найвищий рівень розлучуваності –
у м. Трускавець (3,8 ‰), тоді як у районі – 1,9 ‰.

У формуванні демографічної ситуації важливу роль відіграє вікова і статева струк-
тура населення. У Дрогобицькому р-ні переважають жінки. На кінець 2013 р. коефі-
цієнт маскулінізації становив 907 чоловіків на 1 000 жінок. Диспропорції статевої
структури є наслідком Другої світової війни та вищої тривалості життя жінок унаслідок
надсмертності чоловіків працездатного віку. Вплив війни з часом стає менш помітним:
наприклад, з 1979 р. частка жінок зменшилася з 53,7 до 51,4 % у 2013 р. Статева
структура має певну специфіку у різних вікових групах. Серед дітей та працездатного
населення переважають чоловіки, а серед осіб похилого віку – жінки, у віці старше
70 років переважають жінки як у сільській місцевості, так і в міських поселеннях.

Для вікової структури населення Дрогобицького р-ну характерна дещо вища частка
дитячого населення порівняно з середніми обласними показниками (див. табл. 3). У
сільських поселеннях району і селищах міського типу частка дитячого населення вища,
тоді як рівень старіння приблизно однаковий у всіх типах поселень. Серед адміністра-
тивних одиниць району виділяється Трускавець, де помітно нижча частка дітей та
вищий рівень демографічної старості. Загалом простежується зменшення частки дітей
та зростання рівня демографічного старіння у районі, особливо у сільських поселеннях.

Дрогобицький район має досить невисокий середній вік населення (39,3 року) у
порівнянні з Україною (40,6 року), причому середній вік жінок є вищим, ніж чоловіків
на 4,3 року, – відповідно, 41,3 і 37,0 років. В Україні цей розрив становить 5,8 року.
Отже, у районі менша передчасна смертність чоловіків, що загалом є позитивним
явищем на тлі загальнодержавних демографічних проблем. Середній вік сільського
населення району нижчий від середнього українського значення і становить 39,3 року
(жінок – 41,4, чоловіків – 37,0), а середній вік міських жителів, навпаки, вищий від
середнього українського і становить 38,8 року (жінок – 40,4, чоловіків – 37,1).
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Таблиця 3
Віковий склад населення станом на 1.01.2013 р., %*

Вікові групи, роківАдміністративні одиниці 0–15 16–59 60 і старші
Львівська область 16,8 63,8 19,4

міське 15,9 65,5 18,6
сільське 18,1 61,2 20,7

Дрогобицький район 17,7 62,5 19,8
міське 18,8 62,2 19,0
сільське 17,6 62,5 19,9

Дрогобицька міська рада 15,0 66,1 18,9
Бориславська міська рада 17,5 62,9 19,6
Трускавецька міська рада 14,2 65,0 20,8

* Розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

Як і Львівська область, Дрогобицький район тривалий період зазнає міграційних
втрат населення, однак у районі разом з містами обласного підпорядкування відносне
сальдо міграції нижче, ніж у середньому в області (-0,29 та -0,34 ‰, відповідно).
Міграційні втрати виникають унаслідок інтенсивного відтоку населення Дрогобича,
Борислава та Трускавця, водночас додатне сальдо характерне для м. Стебник, містечок
Східниця, Меденичі, Підбуж та сільських поселень.

У структурі міграційних потоків перше місце посідає внутрішньообласна міграція,
обсяги офіційно зареєстрованої закордонної міграції дуже мізерні, хоча відомо, що дуже
велика кількість людей, особливо із сільської місцевості, виїжджає у Польщу, Італію,
Іспанію, Португалію. Найчастіше це трудові довготермінові міграції. Для району
характерні також сезонні міграції, пов’язані зі збором зернових, баштанних культур
у південних областях України або будівельними роботами у деяких районах Росії.

За останні два десятиліття змінилися напрями маятникових міграцій: раніше вони
були спрямовані у промислові центри Дрогобицького р-ну, проте внаслідок припи-
нення роботи багатьох промислових підприємств міграція “розвернулася” в напрямі до
обласного центру, змінилася її періодичність, посилилася частка високоосвічених
кадрів молодого віку.

Населення Дрогобицького р-ну є однорідним за етнічним складом. За даними пере-
пису 2001 р., 97,9 % усіх жителів становлять українці. Найбільшими національними
меншинами, які проживають на території району, є росіяни (990 осіб) та поляки
(306 осіб), а також євреї, білоруси й інші національності. У селах частка українців
є вищою – 99,5 %, тоді як у містах – 97,4 %. В етнічній структурі міського населення
вища частка росіян, поляків і білорусів та інших національностей. Українську мову
назвали рідною 96,6 % мешканців Дрогобицького р-ну, російську – 0,3 %. Частка осіб,
що вільно володіють українською мовою, становить 98,8 % від загальної кількості
населення району [6].

У конфесійній структурі населення 2013 р. переважали вірні Української греко-
католицької церкви (69 % загальної кількості громад), серед православних церков
домінує УПЦ Київського патріархату (16 % громад), на частку УПЦ Московського
патріархату припадало 4 %, УАПЦ – 2 %. У районі також 6 % громад належало до
різних гілок протестантства, 3 % – це громади Римо-католицької церкви.
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Гострими у Дрогобицькому р-ні є проблеми високого безробіття та ефективної
зайнятості. Кількість зайнятого населення впродовж останніх років скорочувалася,
незначне зростання зафіксовано лише 2009 р. У 2012 р. найбільша кількість зайнятих
була в комунальних (39 %) та колективних підприємствах (28 %), у державних
підприємствах та установах працювало 26 % від загальної кількості зайнятих,
а в приватних – 7 %.

У районі більша частина працівників зайнята у сфері послуг, роль промисловості та
сільського господарства надзвичайно низька (табл. 4).

Таблиця 4
Структура зайнятості населення Дрогобицького р-ну, 1.01.2013 р.

Види економічної діяльності % Види економічної діяльності %
Освіта 30 Лісове господарство 5
Охорона здоров’я 21 Транспорт і зв’язок 4
Сільське господарство 12 Будівництво 3
Промисловість 8 Надання послуг 3
Державне управління 7
Торгівля 6 Операції з нерухомістю та ін. 1

Заробітна плата у Дрогобицькому р-ні невисока – 1 502,03 грн за обласного
показника середньомісячної номінальної зарплати найманих працівників 1 941,48 грн.
Найвищою є середня зарплата у державному управлінні, освіті, охороні здоров’я,
податковій службі.

Закриття багатьох промислових підприємств у Дрогобицькому р-ні болісно позна-
чилося на рівні зайнятості. І хоча рівень офіційного безробіття знизився з 3,3 %
у 2003 р. до 1,8 % у 2013 р., все ж район має більш гостріші проблеми безробіття на тлі
Львівської обл. Найвищий рівень безробіття у Дрогобицькому р-ні зафіксований
у 2005 р. – 5,4 %.

Дрогобицький район належить до густозаселених територій. Тут середня щільність
становить 196,5 осіб/км², тоді як у Львівській обл. – 118 осіб/км2. За показниками
щільності Дрогобицький р-н можна порівняти з такими європейськими країнами, як
Швейцарія (196 осіб/км2), чи Італія (204 особи/км2). Особливо висока щільність
у межах Дрогобицької агломерації: у Трускавці – 3 716 осіб/км2, Дрогобицькій міській
раді – 2 194, Бориславській міській раді – 978 осіб/км2 (див. рисунок).

У структурі розселення головне значення мають міста Дрогобич, Трускавець, Бори-
слав і Стебник, які є центрами поліцентричної міської агломерації, що формує у межах
Львівської обласної системи розселення південний урбанізаційний район. Завдяки
інфраструктурній пов’язаності сюди також тяжіють сусідні районні центри Стрий та
Самбір, утворюючи своєрідну урбанізаційну вісь на базі усталених інтенсивних
функціональних зв’язків. До цієї осі примикають три селища міського типу: Підбуж,
Меденичі й Східниця; 74 сільські населені пункти адміністративно об’єднані
у 45 сільських рад.

Поселенська мережа формувалася протягом багатьох століть. Найдавніші поселення
на території Дрогобицького р-ну згадані в писемних джерелах ще в давньоукраїнський
період (див. табл. 5). Найдавнішими селами є Котоване (900), Ступниця (973), Ясениця-
Сільна (1110), Брониця (1160). З ХІІІ ст. відомі також Доброгостів, Долішній Лужок,
Нагуєвичі, Старий Кропивник, Волоща, Рибник, Дережиці, Монастир Дережицький,
Перепростиня. Інтенсивне формування сільських поселень відбувалося в XV–XVIII ст.
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Розростання міст пов’язане з освоєнням багатих ресурсів кам’яної та калійної солі,
нафти та її похідних, а сучасний статус їм надано у середині ХХ ст. Розвиток рекреа-
ційного господарства дав змогу Східниці отримати статус селища 1940 р., а селище
Трускавець у 1948 р. стало містом.
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Населення Дрогобицького р-ну, 2013 р.

Таблиця 5
Історичні відомості про формування міських поселень Дрогобицького р-ну [3, 5]

Поселення Рік заснування
або першої згадки

Уперше отримано
міські права

Рік надання
сучасного статусу

Міста
Дрогобич 1091 1422 -
Борислав 1387 1897 1940
Стебник 1440 1440 1978
Трускавець 1462 - 1948

Селища міського типу
Східниця XI–ХІІ ст. - 1940
Меденичі 1395 - 1940
Підбуж Початок XVI ст. - 1957



І. Гудзеляк
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

104

Ще з ХІХ ст. Дрогобицький р-н вирізнявся високим рівнем урбанізації. Високі
темпи зростання були характерні передусім для Борислава, де зосереджувалися великі
добувні і переробні підприємства, сформувався науковий і освітній центр, що спеціалі-
зувався в гірничій справі. У 1880 р. у Бориславі проживало 15,5 тис. жителів,
а до 1931 р. населення зросло до 41 тис. осіб [1, c. 160]. Під час війни Борислав, де, за
даними В. Кубійовича, поляки становили 48 %, а євреї – 28 %, зазнав суттєвих
демографічних втрат. Післявоєнне зростання уже не демонструвало надто високих
темпів, і показника 1931 р. так і не було досягнуто. Натомість швидко збільшувалася
людність Дрогобича, Стебника та Трускавця, що переважно було забезпечене внут-
рішньою районною міграцією сільських жителів (табл. 6).

Таблиця 6
Людність міських поселень Дрогобицького р-ну [2, 5–7]

Кількість наявного населення, тис. осібНаселений
пункт 1943 1959 1970 1979 1989 2001 2011

м. Дрогобич 21,2 42,1 56,0 65,0 77,6 79,1 77,6
м. Борислав 25,4 28,6 33,8 38,3 40,5 38,1 35,1
м. Стебник 3,1 7,2 15,5 19,4 22,2 20,9 21,1
м. Трускавець 2,9 8,5 18,4 26,3 32,8 31,0 29,7
смт Східниця 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 2,3 2,1
смт Меденичі 2,6 3,0 3,6 3,3 3,5 3,4 3,3
смт Підбуж 2,4 2,7 3,2 2,7 2,8 2,8 3,0

Темпи зростання, %*
1959–1943 1970–1959 1979–1970 1989–1979 2001–1989 2011–2001

м. Дрогобич 202,8 133,0 116,1 119,4 101,9 98,1
м. Борислав 112,6 118,2 113,3 105,7 94,1 92,1
м. Стебник 232,6 215,3 125,2 114,4 94,1 101,0
м. Трускавець 293,1 216,5 143,0 124,7 94,5 95,8
смт Східниця 100,0 100,0 114,8 100,0 74,2 91,3
смт Меденичі 115,4 120,0 91,7 106,1 97,1 97,1
смт Підбуж 112,5 118,5 84,4 103,7 100,0 107,1

* Розрахунки автора.

Дрогобицький район був і є найбільш урбанізованим в області. У 1959 р. у містах
проживало майже 53 % жителів району, за переписом 1989 р. рівень урбанізації зріс до
71,8 %, а станом на 1.01.2014 р. міське населення становило 71,5 %. У Львівській обл.
частка міського населення становить 60,9 %, а в Україні – 69 %.

Сільські поселення формують щільну поселенську мережу – у середньому
14,1 поселення на 100 км2. Економічна діяльність сільських жителів пов’язана
з сільським і лісовим господарством, а також з обслуговуванням туристів та відпочи-
вальників. Групування сільських поселень за людністю наведено у табл. 7. Як бачимо,
домінують села з кількістю жителів 1 001–1 500 осіб та 501–1 000 осіб, у яких разом
проживає 62 % сільського населення району. Найбільшими селами (понад 3 тис. осіб)
є Доброгостів, Бистрий, Коросниця, Летня, Рівне, Рихтичі, Хатки, Уличне.

Отже, висвітлені тенденції демографічного розвитку Дрогобицького р-ну свідчать про
те, що у перспективі демографічні проблеми залишатимуться: народжуваність, очевидно,
суттєво не зросте, адже демографічний потенціал сільської місцевості вичерпаний,
а в містах сформувався новий тип демографічної поведінки; смертність достатньо висока,
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що є виявом гострих соціально-економічних проблем та результатом демографічного
старіння; міграційна активність, особливо відтік працездатного населення, й надалі
залишатиметься дуже чутливим до економічних підйомів та спадів. Звужене відтворення
у підсумку призведе до скорочення трудового потенціалу. Дефіциту робочої сили
в районі не виявлено, однак існує проблема неефективної зайнятості, зокрема,
невідповідності структури робочих місць та освітнього рівня населення.

Таблиця 7
Сільське розселення Дрогобицького р-ну, 2013 р.*

Людність
поселень, осіб

Кількість
поселень, од.

Питома вага поселень
групи людності, %

Частка у загальній
кількості населення, %

100 – 500 2 3 1
501 – 1000 17 30 18
1001 – 1500 23 32 22
1501 – 2000 7 10 16
2001 – 2500 5 6 7
2501 – 3000 11 15 18
3001 і більше 7 10 19

* Розрахунки автора за даними Дрогобицького районного відділу статистики.

Для припинення депопуляційних процесів і поліпшення демографічної ситуації
необхідна ефективна державна та регіональна економічна політика, що враховує
людський, інфраструктурний та ресурсний потенціал, яка б сприяла підвищенню
життєвого рівня населення та створила матеріальні передумови для принаймні його
простого відтворення.
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POPULATION AND SETTLEMENT OF DROHOBYCH DISTRICT
IN LVIV REGION

Irina Hudzelyak
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P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Population dynamics of Drohobych district in Lviv region since 1959 was analyzed in this article.
The character of natural reproduction of population, including urban and rural, has been shown.
The trends and modern features of the formation of age and sex composition of the population were
described; the problem of demographic aging was disclosed. Religious denomination structure and
current structure of employment by major sectors of economy were investigated. The general
characteristic of population settlement of Drohobych district was provided. Historical information about
the formation of urban settlement area was generalized, common features of urbanization processes
were found. Based on the average indicators the structure of rural settlement as of 2013 was described.
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