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Описано демографічну ситуацію у Львові та районах міста станом на 1 січня 2011 р. Проана-
лізовано тенденції зміни народжуваності, смертності, природного приросту, шлюбності та роз-
лучуваності з другої половини ХХ ст. Обґрунтовано демографічні тенденції та з’ясовано їхній
вплив на формування демографічних структур. Виконано порівняння демографічних коефіцієн-
тів Львова з середньообласними, середньоукраїнськими, в окремих випадках – з м. Київ.
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Населення є головним об’єктом суспільної географії. В умовах гуманізації сучасної
науки демографічні проблеми окремих регіонів чи поселень стають актуальним напря-
мом досліджень. Особливо важливо вивчати населення окремих поселень, зокрема
найбільших міст України, які мають потужний демографічний потенціал.

Яскравим прикладом комплексного суспільно-географічного дослідження міста є
праця Олени Степанів “Сучасний Львів” (1943). У наукових працях сучасних географів
Львів досліджують як елемент обласної демографічної системи (І. Гудзеляк,
Н. Паньків, О. Перхач, Н. Прицюк), або акцентують на окремих ознаках населення –
етномовних (Р. Лозинський), соціально-екологічних умовах життя (М. Назарук).

Метою дослідження є характеристика демографічної ситуації в місті Львові у кон-
тексті демографічних тенденцій попередніх десятиліть, виявлення демографічних про-
блем та оцінка їхньої глибини на тлі середньообласних, середньоукраїнських показни-
ків й у порівнянні з головними демографічними параметрами Києва.

Територія Львова була заселена ще 27 тис. років тому [4, с. 10]. Однак перша літо-
писна згадка про місто датована 1256 р. У княжі часи Львів налічував 2–3 тис. осіб –
саме таку кількість населення могла вмістити тогочасна інфраструктура міської тери-
торії. Ця кількість мало змінювалася впродовж історичного періоду розвитку, оскільки
населення брало участь у війнах, вмирало від епідемій, переживало економічні й соціа-
льні потрясіння. Тому людність Львова наприкінці XV ст. досягла лише 8 тис. мешкан-
ців, з яких 6 тис. жили в самому місті, а решта – у передмісті. Наприкінці XVI ст. налі-
чувалося від 16 до 18 тис. жителів. А станом на 1648 р. у Львові разом з передмістями
проживало 30 тис. осіб. У цей час Львів був найбільшим містом України, тодішній Київ
налічував усього 10 тис. жителів [3, с. 235].

Більш ніж за сто років кількість населення Львова практично не змінилася, і тоді,
коли Галичина опинилася під владою Австрійської імперії, у місті було тільки
20 тис. осіб. Помітне зростання Львова відбувалося з кінця XVIII ст., коли Львів почав
виконувати функцію столиці краю. Поліпшення умов життя населення, пов’язане з пе-
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реходом під австрійське панування (відміна панщини 1848 р.), розвитком промислово-
сті та соціально-медичного обслуговування, стимулювало стрімке зростання людності.

Після побудови залізничної колії Львів–Перемишль (1861) щорічний приріст збіль-
шився. Наприклад, з 1841 до 1869 р. щороку населення Львова збільшувалося на
900 осіб, а з 1869 до 1890 рр. – на 2 400 осіб. У 1880 р. Львів став стотисячним містом,
а 1894 р. у Львові побудували першу гілку трамвайної колії, і це стало вагомим стиму-
лом розширення житлової зони й зростання населення ще швидшими темпами.
У 1901–1910 рр. середньорічний приріст міського населення становив 5 000 осіб.
У 1910 р. у місті проживало 206 тис. жителів [3, с. 235].

У ХХ ст. кількість населення коливалася. Зменшення людності добре простежується
у 1914–1917 рр., коли населення міста зазнало втрат у ході Першої світової війни,
а також у процесі еміграції (у роки війни кількість єврейського населення міста змен-
шилася на 35,1 %). Аналогічне відбувалося в 1939–1941 рр., коли населення міста ско-
ротилося на 134 тис. осіб передусім унаслідок виїзду польського населення, менше –
єврейського. Також були демографічні втрати Другої світової війни, сталінські репресії
проти діячів ОУН-УПА та їхніх сімей,  голодомор у воєнний та післявоєнний час.

Після Другої світової війни кількість населення Львова збільшувалася внаслідок
природного приросту та позитивного сальдо міграції сільських жителів, хоча темпи
приросту різні (табл. 1).

Таблиця 1
Темпи приросту населення Львова

Роки % Роки % Роки %
1869–1880 18,87 1921–1930 26,31 1989–2002 -0,07
1881–1890 15,40 1931–1941 -4,26 2002–2006 0,00
1891–1900 24,96 1941–1959 0,19 2006–2008 0,00
1901–1910 30,92 1959–1970 0,35 2008–2010 -0,001
1911–1920 12,04 1970–1979 0,21 2010–2011 -0,003

Складено за [1; 3, с. 236].

Найбільша кількість мешканців Львова була зареєстрована у 1996 р. – приблизно
806 тис. осіб. Потім почався період депопуляції, який тривав до 2001–2002 рр. Згодом
унаслідок повільного зростання народжуваності кількість населення Львова почала
дещо збільшуватися до 2007 р. Однак 2008 р. знову зафіксовано ознаки депопуляції,
яка стала вдруге наростати. У 2010 р. депопуляція на 77 % спричинена міграційним
скороченням (див. рис. 1).

Зменшення населення на 74 тис. осіб за 1996–2011 рр. пов’язано з соціально-
економічною кризою, у якій перебуває Україна. Криза породжує зневіру в людей, сти-
мулює пошук порятунку в чужих країнах – масового характеру набули заробітчанські
міграції, у які залучена, за соціологічними опитуваннями, кожна друга–третя сім’я.

За станом на 1 січня 2011 р. населення Львова становило 732 тис. осіб, або 28,77 %
населення Львівської обл. Для порівняння, 1959 р. частка Львова в населенні області
була суттєво нижчою і становила 19,47 %, а 1989 р. – 29,8 %.

Якщо загалом у Львові сучасний період депопуляції триває з 2008 р., то у трьох ра-
йонах – Сихівському, Франківському та Личаківському  спостерігаємо зростання кіль-
кості населення. Сьогодні найбільша кількість населення проживає в Сихівському ра-
йоні – 151,4 тис. осіб, найменша – у Галицькому – 58,8 тис. осіб.
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Рис. 1. Динаміка кількості наявного населення Львова.

Населення Львова має такі ознаки демографічної поведінки, які загалом властиві
міському населенню розвинених країн світу. Формування ідеалу малодітної сім’ї спри-
чиняє невисоку народжуваність. У 1970 р. загальний коефіцієнт народжуваності у
Львові становив 15,3 ‰, це було найнижче значення в області (найвищий рівень наро-
джуваності тоді був у Яворівському районі – 22,1 ‰). Рівень народжуваності у Львові
зменшувався до 2000 р., коли зафіксовано найнижчу народжуваність за всю історію
демографічних спостережень – 7,5 ‰ (див. табл. 2). Таке падіння зумовлено і загально-
світовими тенденціями зниження народжуваності, і погіршенням умов проживання
населення регіону. У цьому контексті передусім назвемо процеси економічної нестабі-
льності – масове безробіття (приховане та явне), гастарбайтерські міграції, соціальна
незахищеність молодих сімей та ін.

У 2001 р. намітилася тенденція до повільного зростання народжуваності, оскільки в
репродуктивний вік почали вступати когорти жінок, народжених у 1980-х роках, а тоді,
завдяки впровадженню окремих заходів демографічної політики в СРСР, вдалося під-
вищити рівень народжуваності. У 2009 р. народжуваність у Львові зросла до 10,5 ‰ (у
Львівській обл. – 11,2 ‰), а з 2010 р. знову почала знижуватися внаслідок суттєвого
погіршення соціально-економічної ситуації та послаблення впливу вікового чинника.

Рівень народжуваності населення Львова є нижчим, ніж у середньому в Україні. За-
гальний коефіцієнт в Україні 2010 р. становив 10,8 ‰, а в місті Львів – 9,9 ‰. Для по-
рівняння, у Києві загальний коефіцієнт народжуваності – 11,5 ‰. Львів і Львівська обл.
загалом мають найнижчий рівень народжуваності в західному регіоні України.

Найбільші показники загального коефіцієнта народжуваності характерні для Си-
хівського та Шевченківського районів. Це райони новобудов, де велика кількість моло-
дих сімей. Найнижча народжуваність у Личаківському і Галицькому районах, у яких
віковий склад населення несприятливий – висока частка осіб похилого віку, які живуть
у районах старої забудови.
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Таблиця 2
Динаміка загальних коефіцієнтів природного руху населення Львова, ‰

Загальний коефіцієнт
Роки народжуваності смертності природного

приросту
дитячої

смертності шлюбності розлучуваності

1970 15,3 6,3 9,0
1980 14,5 7,5 7,0 15,2 9,3 3,8
1990 12,5 8,5 4,0 12,2 9,8 3,7
1995 9,3 10,3 -1,0 11,9
2000 7,5 10,2 -2,7 10,1
2001 8,1 10,9 -2,7 9,5 6,9 3,4
2002 8,8 11,3 -2,5 7,5 7,5 3,5
2003 9,1 11,5 -2,4 9,7 8,8 3,4
2004 9,6 11,3 -1,7 10,4
2005 9,3 11,4 -2,1 6,6 7,9 3,2
2006 9,7 11,3 -1,6 5,2 8,8 3,1
2007 9,7 11,5 -1,8 9,8 9,5 3,1
2008 10,3 11,7 -1,4 8,2 8,1 2,9
2009 10,5 10,8 -0,3 7,5 7,8 2,8
2010 9,9 10,5 -0,6 9,8 8,0 2,4

Складено за [1].

Смертність населення Львова змінювалася в процесі історичного розвитку та суттє-
во впливала на демографічну ситуацію. Тенденції до її зменшення почали простежува-
тися у середині ХІХ ст. з огляду на поліпшення соціально-медичного обслуговування
та якості життя населення. Водночас на початку ХХ ст. смертність людності Львова й
далі була достатньо високою, перш за все через війни, а також епідемії, голодомори та
політико-економічні катаклізми. Лише з 50-х років ХХ ст. показник смертності в місті
почав зменшуватися. Цьому сприяло передусім поліпшення соціального забезпечення
населення, а також підвищення рівня розвитку медицини, що впливає на зростання се-
редньої тривалості життя населення. Такі тенденції тривали до 1980 р.

Політико-економічні перетворення в Україні призвели до тотального зубожіння
людності регіону і міста Львова зокрема. Погіршення екологічної ситуації, загострення
всіх суспільних проблем зумовило збільшення показника смертності, що зростає і на
сучасному етапі (див. табл. 2). Загалом рівень смертності населення Львова зріс за
останні 40 років з 6,3 до 11,7 ‰ у 2008 р. У 2009–2010 рр. зафіксовано деяке зменшен-
ня рівня смертності до 10,5 ‰, що пояснюють зростанням частки населення середнього
віку в структурі населення, незначним зростанням дитячого населення.

У структурі смертності населення Львова домінують хвороби системи кровообігу
(62,4 %), новоутворення (14,8 %), зовнішні причини (6,5 %, з яких чверть зумовлена
транспортними нещасними випадками), хвороби органів травлення (5,5 %).

Позитивно, що рівень смертності населення Львова є нижчим, ніж у середньому по
Львівській обл. (10,8 ‰), тоді як в Україні рівень смертності 2010 р. становив 15,2 ‰, у
Києві – 10,3 ‰.

Проблемою для Львова є дитяча смертність, яка 2010 р. становила 9,8 ‰, що вище,
ніж у міських поселеннях Львівської обл. (8,6 ‰) і у Львівській обл. загалом (9,2 ‰).
Рівень дитячої смертності знижувався до 2006 р. (1950 р. у міських поселеннях Львів-
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ської обл. загальний коефіцієнт дитячої смертності був 74,3 ‰, за подальших десять
років його вдалося знизити до 28,6 ‰), потім відбулося незначне зростання. Основни-
ми причинами дитячої смертності у Львові є вроджені аномалії та ситуації, що вини-
кають у перинатальному періоді, а також нещасні випадки.

Природний приріст населення історично змінюється та є виразником соціально-
економічних, політичних умов життєдіяльності населення і репрезентує характер його
природного відтворення.

Природний приріст населення Львова за 30 років (1970–2000) скоротився на 11,7 ‰,
досягнувши 2000 р. найнижчої від’ємної позначки за всю історію міста: -2,7 ‰
(див. табл. 2). Процес депопуляції населення розпочався з 1995 р., коли вперше зафіксо-
вано природне скорочення. З 2001 р. завдяки незначному зростанню народжуваності те-
мпи депопуляції дещо сповільнилися і 2009 р. становили -0,3 ‰. Однак уже 2010 р. така
тенденція змінилася на протилежну і знову депопуляція почала наростати, досягнувши
значення -0,6 ‰. Прогнозують, що депопуляція у Львові триватиме, оскільки період зро-
стання народжуваності практично закінчився, а рівень смертності ще є високим.

Райони Львова за рівнем природного приросту населення відрізняються. У 2004 р.
природний приріст спостерігали у двох районах – Сихівському і Шевченківському;
2010 р. ситуація практично не змінилася, тільки у Шевченківському районі додатний
природний приріст збільшився. У решти районах – уповільнення депопуляції, найви-
щою вона є в Галицькому районі: -2,5 ‰.

Формування загального приросту населення Львова відображене в табл. 3. Зокрема,
Шевченківський, Сихівський та Галицький райони мають міграційний відтік населен-
ня, який перевищує природний приріст. У решти районах міграційний приріст додат-
ний, однак тільки в Личаківському він не покриває природного скорочення населення
(див. рис. 2).

Таблиця 3
Формування загального приросту населення Львова, ‰ [1]

Природний приріст
(скорочення)

Загальний приріст
(скорочення) населення,

включаючи міграціїРайони

2004 2010 2004 2010
Львів -1,7 -0,6 1,2 -2,7
Галицький -10,1 -2,5 -30,3 -13,5
Залізничний -2,4 -2,3 -6,5 7,1
Личаківський -3,3 -1,6 11,0 -1,0
Сихівський 2,8 2,0 0,3 0,0
Франківський -2,7 -1,7 11,3 2,6
Шевченківський 0,2 1,1 0,3 -4,1

Рівень шлюбності детермінований ситуацією на шлюбному ринку, яка головно ви-
значена віковим та статевим співвідношенням шлюбоздатного населення. У 1965 р. в
Україні загалом простежувався досить низький рівень шлюбності. Це зумовлено помі-
тним скороченням генерацій 18–24-річних, народжених у період війни. У 1980 р. рівень
шлюбності у Львові становив 9,3 ‰, а 1989 р. цей коефіцієнт збільшився до 9,8 ‰.
Спад шлюбності у 90-ті роки можна пояснити розпадом СРСР, що призвело до еконо-
мічної кризи та невпевненості молоді у майбутньому.
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Підвищена кількість укладених шлюбів за останні десять років зумовлена дією
сприятливих структурних демографічних чинників: у шлюбний вік почали вступати
когорти народжених 1983–1986 рр., коли спостерігали підвищення народжуваності як
наслідок посилення допомоги сім’ям з дітьми. Зміни рівня шлюбності й розлучуваності
за останні три десятиліття відображено у табл. 2. Місто Львів і Львівська обл. позитив-
но відрізняються від інших областей України за рівнем шлюбності й розлучуваності:
рівень шлюбності у місті в 1,2 раза більший, ніж в області та в середньому по Україні
(сільське населення старше, ніж населення обласного центру); загальний коефіцієнт
розлучуваності в 1,2 раза нижчий від середньоукраїнського рівня.

Рис. 2. Населення м. Львів.
Людність районів Львова, тис. осіб (1.01.2011 р.): 1 – 130–170; 2 – 90–130; 3 – 50–90;
природний приріст, ‰ (2010): 4 – менше -2,0; 5 – -2,0–0,0; 6 – 0,0–2,0;
механічний рух (2010): 7 – позитивне сальдо, 8 – негативне сальдо.
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Статева структура населення Львова вирізняється стабільним переважанням жіно-
чого населення. Проте у післявоєнні роки (1921 та 1959) зафіксовано найвище перева-
жання жіночого населення (понад 54 %). У ХХІ ст. статевий баланс населення Львова
вирівнюється, хоча частка жінок є високою – 53 %. У статевому складі населення райо-
нів переважають жінки. Найбільший дисбаланс за переписом 2001 р. виявлено в Гали-
цькому районі (коефіцієнт маскулінізації становить 818 осіб/1 000 осіб), а найменший –
у Франківському (тут коефіцієнт маскулінізації становить 919 осіб/1 000 осіб) [2].

Вікова структура Львова має дуже багато подібних ознак, що загалом характерні
для України. У віковій групі до п’яти років переважають хлопчики, що зумовлено ста-
ндартним співвідношенням новонароджених обох статей на користь чоловічої статі. У
Львові на кожні 100 дівчаток у середньому народжується 107–109 хлопчиків. У віково-
му інтервалі від 10 до 30 років теж переважають чоловіки, а от після 31-го року кількі-
сну перевагу мають жінки, що пояснюють як біологічними передумовами (середня
тривалість життя жінок на 11 років перевищує середню тривалість життя чоловіків),
так і способом життя чоловічого населення: зловживання тютюном та алкогольними
напоями, важкі умови праці, більша схильність до летальних випадків у разі серцево-
судинних та онкологічних захворювань.

У віковій структурі зменшується частка дитячого населення внаслідок скорочення
народжуваності (з 20,8 % у 1979 р. до 14,7 % у 2010 р.), а частка осіб старшого віку
зростає (з 13,9 % до 22,0 % за аналогічний період). Отже, посилилися тенденції демо-
графічного старіння населення, зросли показники демографічного навантаження праце-
здатного населення – 566 осіб на 1 000 осіб працездатного віку (у Львівській обл. цей
показник ще вищий – 647 осіб) [2]. Якщо порівнювати Львів з Києвом, то столиця має
дуже сприятливу вікову структуру – тут коефіцієнт демографічного навантаження ста-
новить усього 327 осіб, проте в Києві надзвичайно мала частка дитячого населення,
тоді як у Львові вона ще достатньо висока порівняно з іншими дуже великими містами
України.

Середній вік населення Львова становить 38,8 року, у тому числі чоловіків – 36,6,
жінок – 40,7. Це вище, ніж у Львівській обл., на 0,1 року. Однак львівські жінки мають
нижчий середній вік, ніж в області на 0,2 року, а чоловіки більший – на 0,4 року. Для
порівняння: середній вік населення України – 40 років. Це свідчить про сприятливішу
вікову структуру населення і Львова, і Львівської обл. У Києві середній вік становить
38,5 року, що пояснюють високим припливом молодих працездатних людей. Наймоло-
дше населення Сихівського р-ну, де тривалий час житло було достатньо недорогим, що
приваблювало молоді сім’ї. Найстаріше населення Галицького р-ну [2].

Отже, загалом для Львова характерний процес старіння населення, негативні нас-
лідки якого зумовлені передусім високим економічним навантаженням на працездатне
населення. Вирішення цієї проблеми пов’язане з необхідністю зміни пенсійної та пода-
ткової системи й негативно позначається на економічному стані міста. Однак найвідчу-
тніші наслідки – на соціальну сферу, яка потребує ґрунтовної трансформації з ураху-
ванням високої частки людей похилого віку.

Процеси депопуляції у Львові зумовлені переважно міграційним відтоком населен-
ня, менше – природним скороченням, що загалом не властиво великим агломераціям.
Отже, зберегти демографічний потенціал Львова можна завдяки гнучкій міграційній
політиці, яка б не деформувала етнічну структуру та поліпшити якість населення,
зокрема його освітні, кваліфікаційні та інтелектуальні характеристики.
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THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN LVIV
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P. Doroshenko St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The demographic situation was described in Lviv city and districts as of January 1, 2011. Trends
of fertility, mortality, natural increase, marriages and divorces were analyzed from the second half
of the twentieth century. Demographic trends were substantiated and were showed their impact
on the demographic structures. Comparison of demographic factors between Lviv and average
in district, average Ukrainian and (in some cases) Kyiv was made.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ ЛЬВОВЕ
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. П. Дорошенко, 41, 79000, г. Львов, Украина

Описано демографическую ситуацию во Львове и районах города состоянием на 1 января
2011 г. Проанализировано тенденции рождаемости, смертности, естественного прироста, брач-
ности и разводимости с второй половины ХХ в. Обосновано демографические тенденции и пока-
зано их влияние на формирование демографических структур. Выполнено сравнения демографи-
ческих коэффициентов Львова со среднеобласными, среднеукраинскими, в отдельных случаях –
с г. Киевом.
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