
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

                                                                                    Кваліфікаційна наукова               

                                                                                       праця на руках правопису 

 

МРУЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ 

                                                                                    УДК [911. 3: 323.11] (477.8) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО 

РЕГІОНУ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ) 

 

11.00.02 – Економічна та соціальна географія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________ П. В. Мручковський 

 

Науковий керівник: Джаман Василь Олексійович, 

доктор географічних наук, професор 

 

 

Чернівці – 2018  



2 

АНОТАЦІЯ 

Мручковський П. В. Етнічна структура населення Західноукраїнського 

регіону (суспільно-географічний аналіз). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. 

Роботу виконано у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича. 

Захист відбудеться у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича.  

Чернівці, 2018. 

В дисертації отримані нові наукові положення:  

вперше:  

 розкриті територіальні особливості етнічної структури населення (за 

лінгвістичною класифікацією) Західноукраїнського регіону загалом та в розрізі 

окремих прикордонних сегментів, 

 проведена бальна оцінка територіальної поширеності та рейтингової 

значимості етнічних груп у розрізі адміністративних районів і міст Західного 

регіону України та здійснено їх класифікацію за ступенем етнічної  

різноманітності населення, 

 виявлені відміни та особливості територіальної концентрації 

(нерівномірності) розселення українців та етнічних меншин  у залежності від 

людності міст та етногеографічного положення територій, 

 визначено функціональну залежність рівня етнічної різноманітності 

населення від величини міст, рівня урбанізованості та етногеографічного 

положення території, 

 розкрито географічні аспекти етномовної ситуації як індикатора 

асиміляційних процесів у Західноукраїнському регіоні; 

удосконалено: 



3 

 методичні основи суспільно-географічних досліджень етнічної 

структури населення етноконтактних територій; 

отримали подальший розвиток: 

 систематизація і структуризація етнороз'єднавчих та етнооб'єднавчих 

процесів та їх співвідношення, 

 визначення тенденцій сучасних етнотрансформаційних процесів та 

динаміки етнічної структури населення. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні результати і 

положення дисертаційного дослідження використовуються відділом з питань 

охорони  культурної спадщини, національностей та релігій Управління 

культури Чернівецької обласної державної адміністрації при складанні 

аналітичних та статистичних  матеріалів для голови Чернівецької ОДА та 

Міністерства культури України (довідка № 01/16-29 від 25.01.2018 р.), 

Департаментом  освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

при складанні статистичного збірника “Освіта Чернівеччини” (довідка № 01-

32/2957 від 23.11.2017 р.), Управлінням державної міграційної служби України 

в Чернівецькій області при формуванні аналітичних та інформаційних бюлетнів 

у частині огляду етнічного складу населення Західноукраїнського регіону, в 

тому числі й Чернівецької області (довідка № 7301.4-358/73.01-18 від 

18.01.2018р.). Теоретико-методичні та аналітичні розробки можуть бути 

використані для проведення аналогічних досліджень в інших регіонах України. 

Теоретичні положення, конкретні методики і результати використовуються у 

процесі викладання курсів “Економічна та соціальна географія України”, 

“Географія населення та розселення”, “Методика регіональних географічних 

досліджень”,  “Етнорелігійна географія України” на географічному факультеті в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (акт 

впровадження від 16.01.2018 р.). Матеріали дослідження включені до наукових 

звітів кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 11/42-160 від 

22.01.2018 р.). 
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У першому розділі “Науково-методичні основи етногеографічних 

досліджень” розкрито поняття “етносу” та етнічної структури населення як 

об'єкту суспільно-географічних досліджень, географічні особливості етнічних 

процесів, методику суспільно-географічних досліджень етнічної структури і 

різноманітності населення. 

Аналіз попередніх досліджень дозволив зробити висновок, що етноси – 

складні біосоціальні динамічні системи, які мають власні закони свого 

становлення, розвитку, розквіту, занепаду і зникнення або трансформації. 

Виділяються декілька концепцій розуміння сутності етносу: біологічна, 

соціальні (дуалістична, інформаційна, системно-статистична), 

примордіалістські (природно-еволюційна, еволюційно-історична), 

переніалістська, інструменталістська, конструктивістська, пасіонарна. 

Більшість українських дослідників – прихильники біосоціальної концепції 

етносу, згідно з якою при розкритті сутності етносу необхідно одночасно 

враховувати біологічні аспекти (антропологічні особливості населення, 

природно-географічні умови етнічних територій) і соціальні аспекти 

(історичний розвиток, соціальний устрій, господарську діяльність, специфіку 

побуту, традицій, культури). Як біосоціальні відкриті системи етноси 

функціонують і розвиваються за допомогою інформаційних зв’язків двояко: а) 

діахронні міжпоколінні (внутріетнічні) зв’язки забезпечують їм стійкість, б) 

синхронні просторові (зовнішньоетнічні) зв’язки забезпечують інноваційність 

розвитку та постійне оновлення.  

Встановлено, що сутність біологічних і соціальних процесів появи, 

існування, трансформації та зникнення етносів проявляється в етнічних 

процесах, які фіксують послідовність розвитку етносів. За своїм змістом етнічні 

процеси поділяються на еволюційні і трансформаційні, за характером прояву, 

залежно від переважання доцентрових або відцентрових тенденцій, етнічні 

процеси бувають роз’єднавчі  та об’єднавчі. 

Визначено, що особливості етнічних процесів залежать від: характеру 

розселення (компактного, розірваного чи дисперсного) етнічних спільнот, їх 
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демогеографічних параметрів і етнодемографічних потенціалів; структурно-

територіальної організації етносів; наявності чи відсутності чітко виражених 

границь етнічних територій; етногенетичної і мовно-культурної спорідненості  

між етносами-сусідами тощо. 

Проаналізовано, що оскільки етнос – це система з чітко вираженою 

структурою і зв’язками, тоді поєднання в прикордонних етноконтактних смугах 

численних різновіддалених за генетичною спорідненістю етносів визначають 

етнічну структуру населення як дуже складну систему. Тому розробка 

методики суспільно-географічних досліджень етнічної структури й 

різноманітності населення прикордонних територій вимагає застосування 

цілісної системи загальнонаукових та конкретнонаукових методів наукового 

пізнання: системного аналізу і синтезу, діахронічного, синхронного і 

ретроспективно-хорологічного аналізу, статистичного і математичних методів 

дослідження, факторного аналізу, картографічного і порівняльно-географічного 

методів, методів класифікації і типізації, ключів, аналізу аналогових ареалів 

(ААА), індукції та дедукції, спостережень, літературного, описового. 

У другому розділі “Територіальні етногеографічні системи 

Західноукраїнського регіону” проаналізовані історико-географічні особливості 

заселення і формування етнічної структури населення в регіоні дослідження, 

етногеографічна система всього Західноукраїнського регіону, його 

прикордонних “майже моноетнічних” сегментів – українсько-польського і 

українсько-білоруського, “поліетнічних” Закарпатської і Чернівецької областей 

та етнічно найоднорідніших Тернопільської й Івано-Франківської областей. 

За даними останнього перепису населення в Західноукраїнському регіоні 

проживає 9552886 осіб, які ідентифікували себе представниками 119 народів 

(76 осіб належать до групи “інші” національності, 15546 осіб “не вказали” своєї 

національності), об’єднаних у 22 мовні групи десяти мовних сімей, 4 етноси 

розмовляють “ізольованими” мовами. Домінують українці – 92,15% населення, 

найчисельнішими етнічними меншинами є титульні нації сусідніх держав – 

росіяни, угорці, румуни, молдовани, поляки, білоруси, словаки, а також цигани, 
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німці, євреї, вірмени. Індекс етнічної різноманітності населення характеризує 

його структуру як “перехідну” (Ер= 0,150). 

Встановлено, що в українській частині українсько-польського й 

українсько-білоруського прикордоння домінують українці по всій території і за 

величиною Ер структура населення “майже моноетнічна”. Найчисельніші 

національні меншини – три слов’янські народи (росіяни, поляки і білоруси), які 

за рівнем етногенетичної й мовно-культурної спорідненості дуже близькі й 

близькі до українців. Поляки є другою меншиною (після росіян) в українсько-

польському прикордонні, білоруси – другі (після росіян) в українсько-

білоруському пограниччі. 53 райони з 58 адміністративно-територіальних 

одиниць низового рангу – “майже моноетнічні” і тільки 2 прикордонні райони й 

3 обласні центри мають “перехідну” структуру. Величину Ер визначають рівень 

урбанізованості території, величина міст, субурбанізаційні процеси і в 

незначній мірі – віддаленість від державного кордону. 

Чернівецька і Закарпатська області – поліетнічні території зі значною 

часткою генетично і мовно-культурно віддалених від українців етнічних груп – 

угорців, румунів, молдованів, циганів тощо. На рівень етнічної різноманітності 

населення великий вплив має етногеографічне положення. Найвищий рівень Ер 

в етноконтактних районах. Виділено 6 районів з “поліетнічною” структурою 

населення, 2 обласні центри і 8 районів – “перехідні”, 10 районів – “майже 

моноетнічні”. 

Визначено, що на “майже моноетнічних” територіях національні 

меншини у своєму розселенні зорієнтовані, насамперед, на великі та середні 

міста – це підтверджують криві Лоренца. Величина Ер міст має функціональну 

залежність від їх людності. В поліетнічних зонах такої чіткої залежності немає 

– на рівень Ер міст більший вплив має етногеографічне положення, ніж їхня 

людність. 

У третьому розділі “Географічні аспекти проявів етнічних процесів і 

динаміки етнічної структури населення Західноукраїнського регіону” 

розглянуто вплив етнічної структури населення на формування демографічної 
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ситуації та хід демографічних процесів, виявлені географічні особливості 

етномовної ситуації як індикатора асиміляційних процесів, досліджено 

географічні аспекти проявів етнічних процесів. 

Встановлено, що етнічні групи володіють різними етнодемографічними 

потенціалами, мають різну інтенсивність та напрямки зовнішніх міграцій, що 

визначають демографічні процеси і динаміку їхньої людності. 

Виділені групи найбільших етнічних груп Західноукраїнського регіону за 

рівнем етномовної самоідентичності та мовної асиміляції. Визначено вплив 

особливостей розселення етнічних меншин на рівень мовної асиміляції, яка 

передує етнічній асиміляції, а саме: рівень урбанізованості території та 

величина міст, демографічний потенціал і компактність розселення, 

етногеографічне положення, ступінь етнічної різноманітності населення, 

національна і мовна політика держави. 

На прикладі поліетнічної етноконтактної зони розкриті особливості 

проявів етнічних процесів – трансформаційних, еволюційно-трансформаційних 

та еволюційних, що проявляється в зміні етнічної структури населення. Загалом 

визначена загальна тенденція – зростання етнічної однорідності населення. 

Ключові слова: етнос, етнічна група, етнічна різноманітність, етнічні 

процеси, етнодемографічний потенціал, етногеографічна система, 

етноконтактна зона, Західноукраїнський регіон.           

 

 

SUMMARY 

Mruchkovskyy P.V. Ethnic Structure of Population in West-Ukrainian Region 

(A Social-Geographic Analysis). – Qualifying paper as manuscript. 

Candidate’s of Geographical Sciences thesis in 11.00.02 – Economic and 

Social Geography. 

The work is completed in Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University. 

The work will be defended in Chernivtsi Yuriy Fedkovych National 

University. 
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Chernivtsi, 2018. 

Scientific results obtained: 

It is for the first time that: 

- territorial specificities of ethnic structure of population (as in linguistic 

classification) in the West-Ukrainian Region on the whole and in the aspect of single 

borderline segments were disclosed; 

- point-based evaluation of territorial spreading and ranking significance 

of ethnic groups in the aspect of administrative rayons and towns of the West-

Ukrainian Region of Ukraine was carried out as well as said groups were classified 

according to the degree of population’s ethnic variety; 

- differences in and specificities of territorial concentration (irregularity) 

in settlement of Ukrainians and ethnic minorities depending upon town populousness  

and geographical position of territories were found out; 

- functional dependence of the degree of ethnic variety upon town size, 

urbanization level and ethnographic position of the territory was established; 

- geographical aspects of ethnic language situation as indicator of 

assimilation processes in the West-Ukrainian Region were analyzed; 

Improvements were introduced into: 

- methodical bases for social-geographic study of ethnic structure in 

population within ethno-contact territories; 

Further traction gained: 

- systemization and structuring of ethno-divisive and ethno-uniting 

processes and their correlation; 

- disclosure of trends in present-day ethno-transformational processes and 

dynamics in population ethnic structure.   

Practical significance of study results. Principal results and concepts of the 

present dissertation paper are now used by the Department for Protection of Cultural 

Heritage, Ethnicities and Religions of the Chernivtsi Region State Administration 

when they form analytical and statistical materials for the Head of regional 

authorities and the Ministry of Culture, Ukraine (Report No 01/16-29 of 25.01.2018); 



9 

Department of Education and Science of the Chernivtsi Region State Administration 

to help edit Education in Chernivtsi, a statistical reference book (Report No 01-

32/2957 of 23.11.2017); Chernivtsi Department of the State Migration Service, 

Ukraine, in the formation of analytical and information bulletins where ethnic 

composition of population inhabiting the West-Ukrainian Region (inclusive of 

Chernivtsi Region) is reviewed (Report No 7301.4-358/73.01-18 of 18.01.2018). 

Theoretical-methodical and analytical findings can be applied to conduct similar 

study in other regions of Ukraine. Theoretical concepts, specific methods and results 

are used at the Faculty of Geography of the Chernivtsi Yuriy Fedkovych National 

University in teaching Economic and Social Geography of Ukraine; Geography of 

Population and Settlement; Methods of Regional Geographic Studies; Ethnic 

Religions Geography of Ukraine  (Act of Adoption of 16.01.2018). The study 

materials were included into scientific reports of the Department of Geography of 

Ukraine and Regional Studies of the Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University 

(Report No 11/42-160 of 22.01.2018). 

Chapter 1 entitled Scientific-Methodical Bases for Ethno Geographic Studies 

deals with disclosure of the concepts of ethnos and population’s ethnic structure as an 

object of social-geographic studies; geographical specificities of ethnic processes; 

methods applied in the study of population’s ethnic structure and variety. 

 The analysis of previous publications allowed for the conclusion that ethnos 

represents a complex biosocial dynamic system with its own rules of formation, 

development, meridian, decadence and extinction or transformation. There exist 

several concepts explaining the essence of ethnos: biological, social (dualistic, 

informational, systems-statistical), primordial (natural evolutional, evolutional 

historic), perennial, instrumentalist, constructivist, and passionate. The majority of 

Ukrainian researchers keep to biosocial concept of ethnos where its essence is 

disclosed with simultaneous consideration of biological (anthropological specificities, 

natural-geographic conditions of ethnic territory) and social aspects (historic 

development, social order, economic activity, specificities of everyday life, traditions 

and culture). As biosocial open system, ethnos functions and evolves with the help of 
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information linkages in a two-fold way: a) diachronic inter-generation (intro-ethnic) 

linkages provide for its stability; and b) synchronic spatial (external ethnic) linkages 

ensure innovativeness of development and continuous renewal. 

It was established that the essence of biological and social processes of the 

ethnos appearance, existence, transformation and extinction makes itself evident in 

ethnic processes that fix the sequence of ethnos development. In their content, ethnic 

processes are divided into evolutional and transformational, whereas in the nature of 

their manifestation, depending on predominance of centripetal or centrifugal trends, 

such processes can be divisive or uniting.  

 Study results revealed that specificities of ethnic processes depend on the 

pattern of settlement (compact, disrupt or disperse) of ethnic communities, their 

demo-geographic parameters and ethno-demographic potentials; ethnos’ structural-

territorial organization; availability or absence of clearly expressed ethnic territory 

borders; ethno-genetic and linguo-cultural affinity between neighboring ethnic 

groups, etc.   

Since ethnos represents a system with clearly expressed structure and linkages, 

it was concluded that combination in borderline ethno-contact sectors of numerous 

differently distant with respect to genetic affinity ethnic groups would define 

population’s ethnic structure as excessively complex system. That was why 

development of methods of social-geographic study of population’s ethnic structure 

and variety in borderline territories required application of coherent system of general 

and specific methods of scientific cognition such as systems analysis and synthesis; 

diachronic, synchronic and retrospective-chorologic analysis; statistical and 

mathematical methods of research; factor analysis; cartographic and comparative-

geographic methods; methods of classification and typification; index method; analog 

areal analysis (AAA); induction and deduction; observations; reported and 

descriptive methods. 

Chapter 2 entitled Territorial Ethnographic Systems of West-Ukrainian 

Region is devoted to the analysis of historic-geographical specificities of settlement 

and formation of population’s ethnic structure within the studied region; ethnographic 
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system of the whole West-Ukrainian Region and its borderline “almost mono-ethnic” 

Ukrainian-Polish and Ukrainian-Belarusian segments; “poly-ethnic” Zakarpattia and 

Chernivtsi Oblasts; and ethnically most homogeneous Ternopil and Ivano-Frankivsk 

Oblasts. 

According to the latest census, the West-Ukrainian Region is inhabited by 

9 552 886 people who identified themselves as representatives of 119 nations (76 

people belong to “other” nations, and 15 546 people “failed to indicate” their ethnic 

belonging) united into 22 language groups of 10 language families, while 4 more 

ethnic groups speak “isolated” languages. Predominance of Ukrainians is almost 

absolute (92,15%). The most numerous ethnic minorities are represented by titular 

nations of neighboring states, namely, Russians, Hungarians, Romanians, 

Moldavians, Poles, Belarusians, and Slovaks, together with Gypsies, Germans, Jews, 

and Armenians. The index of population’s ethnic variety characterizes its structure as 

“transitional” (Ev = 0,150).  

It was established that Ukrainians prevail on the whole territory of Ukrainian 

portion of Ukrainian-Polish and Ukrainian-Belarusian borderline, while the Ev index 

shows the population structure there to be “almost mono-ethnic”. Three Slavic 

nations (Russians, Poles and Belarusians) that are most genetically and linguistically-

culturally affine to Ukrainians represent the most numerous ethnic minorities. Poles 

are second numerous (after Russians) minority within the Ukrainian-Polish borderline 

segment; Belarusians are second numerous (after Russians) minority within the 

segment of Ukrainian-Belarusian border. 53 rayons of 58 lowest-level administrative-

territorial units are “almost mono-ethnic”, while only 2 rayons that neighbor the state 

border and 3 oblast capitals represent the “transitional” structure. The Ev value is 

defined by the degree of territory urbanization, towns size, suburbanization processes 

and, insignificantly, by the remoteness from the state border. 

The Chernivtsi and Zakarpattia Oblasts showed to be poly-ethnic territories 

with essential share of ethnic groups, namely, Hungarians, Romanians, Moldavians, 

Gypsies, etc, who are genetically, linguistically and culturally distant from 

Ukrainians. The degree of population’s ethnic variety is significantly affected by 
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ethno-geographic disposition. The highest Ev value was observed in the ethno-contact 

rayons where 6 of them appeared to be “poly-ethnic”; 2 oblast capitals and 8 rayons 

were defined as “transitional”, and 10 rayons – as “almost mono-ethnic”. 

   It was established that national minorities inhabiting “almost mono-ethnic” 

territories are in the first place oriented to big and mid-size towns/cities. The fact is 

confirmed by the Lorenz curves. The Ev value observed in towns manifests functional 

dependence upon their populousness, whereas there is no such clear dependence in 

poly-ethnic zones where the Ev is much more influenced by ethno-geographic 

disposition than by town population size. 

Chapter 3 entitled Geographical Aspects of Manifestations of Ethnic 

Processes and Ethnic Structure Dynamics in Population of West-Ukrainian Region 

deals with the analysis of the effect of population’s ethnic structure on the formation 

of demographic situation and the course of demographic processes. Geographical 

specificities of ethno-linguistic situation as indicators of assimilation processes were 

revealed, as well as geographical aspects of ethnic process manifestations were 

analyzed.  

As was established, ethnic groups possess different ethno-demographic 

potentials, and have different intensity and directions of external migrations that 

define their demographic processes and dynamics of their populousness.  

The biggest ethnic groups inhabiting the West-Ukrainian Region were assessed 

for the degree of ethno-linguistic self-identification and language assimilation. The 

effect of specificities of ethnic minorities’ settlement upon the degree of language 

assimilation that precedes ethnic assimilation was disclosed, namely, the degree of 

territory urbanization and town size, demographic potential and settlement 

compactness, ethno-geographic disposition, degree of population’s ethnic variety, and 

national and language policies of the state.   

Specificities of manifestations of ethnic processes (transformational, 

evolutional-transformational, and evolutional) which lead to changes in population’s 

ethnic structure, were brought to light through the example of poly-ethnic ethno-
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contact zone. A general trend of strengthening of population’s ethnic homogeneity 

was observed. 

Key words:  ethnos, ethnic group, ethnic variety, ethnic processes, ethno-

demographic potential, ethno-geographic system, ethno-contact zone, West-

Ukrainian Region.   
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Важливою характеристикою населення 

є його етнічна структура і ступінь етнічної різноманітності. Вони визначають 

не тільки культурне (матеріальне і духовне) середовище регіону, але й 

формують міжетнічні стосунки, політичні настрої етнічних груп, що 

відображається на національній політиці держав і відповідних   міждержавних 

сусідських відносинах. 

Національна структура населення будь-якого регіону сформувалася, перш 

за все, залежно від етногеографічного положення території та історичних 

процесів державотворення. Особливий відбиток накладають і політичні 

чинники, які проявляються у зміні політичних систем, меж державних утворень 

тощо. Розпад колишнього СРСР, утворення на його теренах суверенних держав, 

активізація міждержавних міграційних процесів, ріст національної 

самосвідомості, що проявилося також у зміні самовизнання національної 

приналежності певної частини людей, стали поштовхом активізації 

етноеволюційних і етнотрансформаційних процесів в Україні загалом і 

особливо в її етноконтактних прикордонних регіонах. Тому дослідження 

географічних особливостей етнічної структури населення є актуальним і 

перспективним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в рамках тематики науково-дослідних 

робіт кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича: “Структурні зміни 

господарського комплексу Карпато-Подільського регіону України в сучасних 

умовах” (номер державної реєстрації 0106U003613), “Географічні аспекти 

дослідження способу життя населення Карпатських областей Україниˮ (номер 

державної реєстрації 0111U000180).  У межах цих тем виконані розділи 

“Етнічна різноманітність населення України та її динаміка в період становлення 

державного суверенітету (на зламі XX-XXI століть)” і “Особливості 
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формування національної структури населення на етноконтактних 

прикордонних територіях (на прикладі Закарпатської області)”. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – встановити 

територіальні особливості етнічної структури населення Західноукраїнського 

регіону, визначити вплив етнічної структури населення на формування 

демогеографічної  ситуації та хід демографічних і міграційних процесів, 

розкрити географічні аспекти проявів етнічних процесів у досліджуваному 

регіоні. 

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

 проаналізувати існуючі концепції розуміння сутності «етносу» та 

систематизувати наявні класифікації етнічних процесів; 

 поглибити методичні основи суспільно-географічних досліджень 

етнічної структури населення етноконтактних територій; 

 визначити етнічну структуру населення Західноукраїнського регіону та 

розкрити її просторові відміни й особливості розселення найбільших етнічних 

груп; 

 визначити ступінь етнічної різноманітності населення і встановити 

залежність його параметрів від віддаленості території від державного кордону, 

рівня урбанізованості й людності міст; 

 встановити особливості територіальної концентрації (нерівномірності) 

розселення титульного етносу і етнічних меншин у різних категоріях міст в 

“поліетнічних” і “майже моноетнічних” субрегіонах; 

 дослідити залежність (кореляцію) рівня етнічної різноманітності 

населення від людності та етногеографічного положення міст; 

 виявити етнічні особливості демографічного потенціалу та визначити 

вплив етнічної структури населення на хід демографічних і міграційних 

процесів; 

 розкрити географічні аспекти етномовної ситуації в 

Західноукраїнському регіоні як індикатора асиміляційних процесів; 
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 розкрити географічні особливості етнічних процесів і їх впливу на 

динаміку етнічної структури населення. 

Об'єктом дисертаційного дослідження є населення Західноукраїнського 

регіону та його етнічний склад. Предметом – географічні особливості 

розселення етнічних груп, рівень етнічної різноманітності населення та 

просторові аспекти етнічних процесів. 

Методологічна основа і методи дослідження. Методологічну основу 

дослідження склали фундаментальні положення теорії суспільної географії в 

галузі системології та регіоналістики, розроблені в працях Е. Алаєва, 

А. Голікова, Я. Жупанського, О. Заставецької, Ф. Заставного, Є. Маруняк, 

Я. Олійника, М. Пістуна, В. Руденка, Л. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, 

О. Шаблія та інших; фундаментальні положення географії населення та 

етногеографії, розроблені в працях С. Брука, Д. Валентея, І. Гудзеляк, 

Л. Гумільова, В. Джамана, М. Джамана, М. Дністрянського, Б. Еккеля, 

І. Костащука, М. Крачила, В. Круля, Е. Лібанової, Р. Лозинського, 

В. Покшишевського, Г. Старостенко, В. Стешенко, М. Фащевського, О. Хомри, 

Л. Шабашової, П. Шуканова, В. Яворської та інших. Для вивчення концепцій 

сутності “етносу”, етногенезу, етнічних процесів, етнічних груп, етнічної 

структури населення в процесі дослідження використані також праці з 

етнології, етнографії, соціології, історії, зокрема В. Алєксєєва, С. Арутюнова, 

Ю. Бромлея, Я. Дашкевича, В. Євтуха, Г. Кожолянка, В. Козлова, Г. Лозко, 

С. Макарчука, В. Наулка, А. Пономарьова, Ю. Римаренка, А. Садохіна, 

М. Тиводара, М. Чебоксарова, М. Юрія, А. Бастіана, Н. Глейзера, Ж. Денікера, 

Ж. Ляпужа, М. Може, В. Мольмана, Л. Моргана, Ф. Рена та інших. 

При виконанні роботи застосовувались методологічні підходи: 

ретроспективно-хронологічний, системно-структурний і конструктивно-

географічний. Для вирішення поставлених завдань використовувались 

загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження. В етноконтактних 

прикордонних смугах формуються дуже складні поєднання багатьох 

різновіддалених за генетичною і мовно-культурною спорідненістю етносів, 
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тому при вивченні етнічної структури та різноманітності населення широко 

застосовувався метод  системно-структурного аналізу. При дослідженні 

ретроспективно-хорологічних особливостей освоєння й заселення 

Західноукраїнського регіону (в тому числі археологічними культурами) та 

сучасної динаміки етнічної структури використовувались методи діахронічного 

і синхронного аналізу. Аналіз етнічної структури, демографічних, міграційних 

та інших етносоціальних процесів проводився за допомогою статистичних та 

математичних методів дослідження. Вивчення причинно-наслідкових зв'язків 

між явищами і процесами проводилося методами кореляційного, регресійного, 

факторного аналізів. Дослідження просторових відмін етнічної структури 

населення та рівня етнічної різноманітності зумовило застосування 

картографічного і порівняльно-географічного методів. Наочне відображення 

особливостей розселення етнічних меншин і титульної нації передають графіки 

(криві Лоренца). Графічним методом передається й залежність рівня етнічної 

різноманітності населення від людності міст тощо. У процесі виконання роботи 

були використані й інші методи дослідження: класифікації та типізації 

поселень, ключів, аналізу аналогових ареалів, літературний, описовий тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

вперше:  

 розкриті територіальні особливості етнічної структури населення (за 

лінгвістичною класифікацією) Західноукраїнського регіону загалом та в розрізі 

окремих прикордонних сегментів, 

 проведена бальна оцінка територіальної поширеності та рейтингової 

значимості етнічних груп у розрізі адміністративних районів і міст Західного 

регіону України та здійснено їх класифікацію за ступенем етнічної  

різноманітності населення, 

 виявлені відміни та особливості територіальної концентрації 

(нерівномірності) розселення українців та етнічних меншин  у залежності від 

людності міст та етногеографічного положення територій, 
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 визначено функціональну залежність рівня етнічної різноманітності 

населення від величини міст, рівня урбанізованості та етногеографічного 

положення території, 

 розкрито географічні аспекти етномовної ситуації як індикатора 

асиміляційних процесів у Західноукраїнському регіоні; 

удосконалено: 

 методичні основи суспільно-географічних досліджень етнічної 

структури населення етноконтактних територій; 

отримали подальший розвиток: 

 систематизація і структуризація етнороз'єднавчих та етнооб'єднавчих 

процесів та їх співвідношення, 

 визначення тенденцій сучасних етнотрансформаційних процесів та 

динаміки етнічної структури населення. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні результати і 

положення дисертаційного дослідження використовуються відділом з питань 

охорони  культурної спадщини, національностей та релігій Управління 

культури Чернівецької обласної державної адміністрації при складанні 

аналітичних та статистичних  матеріалів для голови Чернівецької ОДА та 

Міністерства культури України (довідка № 01/16-29 від 25.01.2018 р.), 

Департаментом  освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

при складанні статистичного збірника “Освіта Чернівеччини” (довідка № 01-

32/2957 від 23.11.2017 р.), Управлінням державної міграційної служби України 

в Чернівецькій області при формуванні аналітичних та інформаційних бюлетнів 

у частині огляду етнічного складу населення Західноукраїнського регіону, в 

тому числі й Чернівецької області (довідка № 7301.4-358/73.01-18 від 

18.01.2018р.). Теоретико-методичні та аналітичні розробки можуть бути 

використані для проведення аналогічних досліджень в інших регіонах України. 

Теоретичні положення, конкретні методики і результати використовуються у 

процесів викладання курсів “Економічна та соціальна географія України”, 

“Географія населення та розселення”, “Методика регіональних географічних 
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досліджень”,  “Етнорелігійна географія України” на географічному факультеті в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (акт 

впровадження від 16.01.2018 р.). Матеріали дослідження включені до наукових 

звітів кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 11/42-160 від 

22.01.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача.  Дисертація є самостійною науковою 

працею, в ній здійснено етногеографічне дослідження Західноукраїнського 

регіону. У роботі містяться ті концептуальні положення, методичні підходи, 

висновки, які сформульовані здобувачем наукового ступеня самостійно. 

Використані положення інших авторів мають відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідались та обговорювались на міжнародній науковій 

конференції “Українська історична географія та історія географії в Україні” 

(Чернівці, 2009), III міжнародній науковій конференції “Стале 

природокористування: підходи, проблеми, перспективи” (Тернопіль, 2010), VII 

міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку 

прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах” (Луцьк, 2010), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Регіон – 2010: 

стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2010), міжнародній науково-

практичній конференції “Рекреаційно-туристичне природокористування в 

Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи” (Чернівці, 2010), V 

міжнародній науковій конференції “Географія і туризм: міжнародні виклики 

українському туризму” (Львів – Судова Вишня, 2011), IV всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Географія та екологія: наука і освіта” (Умань, 

2012), міжнародній науково-практичній конференції “Географія, картографія, 

географічна освіта: історія, методологія, практика” (Чернівці, 2014), 

міжнародній науково-практичній конференції “Географія,  екологія, туризм: 

теорія, методологія, практика” (Тернопіль, 2015), міжнародній науково-
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практичній інтернет-конференції  “Суспільно-географічні чинники розвитку 

регіонів” (Луцьк, 2017). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових 

праць загальним обсягом 7,4 д.а. (у т. ч. 4,2 д. а. авторських), з них 7 статей у 

фахових виданнях загальним обсягом 5,1 д. а. (у т. ч. 2,8 д. а. – авторські), у 

тому числі 3 у закордонних виданнях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 200 сторінок машинописного тексту. Робота містить 26 таблиць, 

37 рисунків, у т. ч. 22 картосхеми, 10 додатків загальним обсягом 47 сторінках. 

Список літератури включає 212 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

   

1.1. Етнос і етнічна структура населення – об’єкт суспільно-географічних 

досліджень 

Населення світу, яке нараховує понад 7 млрд. осіб, являє собою в 

етнічному, культурному, мовному, расовому й конфесійному відношеннях 

досить строкату картину. Вважається, що на Землі живе 3-4 тисячі народів [127, 

с. 7]. Під терміном “народ” (у даному випадку) розуміється історично складена 

на певній території стійка міжпоколінна спільність людей, які володіють 

загальними, відносно стабільними особливостями культури (включаючи мову) і 

психіки, а також самосвідомістю, тобто свідомістю своєї єдності та відмінністю 

від усіх інших подібних спільностей [127, с. 7]. У такому значенні в науковій 

літературі вживається термін “етнос”, інколи “етнічна спільність” у вузькому 

розумінні цього слова [16, с. 57-58]. Запровадження цих термінів зумовлене й 

тим, що слово “народ” має також ряд інших значень – трудящі, група людей 

тощо, хоча в радянській етнографічній науці (з самого початку вживання) за 

терміном “етнос” встановилося значення “народ” [16, с. 15], фактично 

ототожнення понять “етнос” і “народ” було й в міжнародній науковій практиці 

[16, с. 8]. 

Е. Б. Алаєв зазначаючи, що етнос виконує функцію збереження й 

розвитку мови, культури, історичних традицій, відмітив, що, “цей термін – 

родовий для всіх спільностей, найважливішим критерієм єдності яких виступає 

єдина мова, культура й ЕТНОНІМ – самоназва мовної спільності, яка 

визнається кожним її членом. До їх числа відносяться плем’я, народність, 

етнічна група, нація і т. п. На жаль, у літературі, в тому числі й в офіційній 

лексикографії, не можна знайти усталених визначень, які дозволяють чітко 

відрізнити один вид етнічної спільності від іншого, тому ми оберігаємся 

наводити тут дефініції різних видів етносу” [1, с. 159]. Але при дослідженні 
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будь-якого явища, процесу чи географічного об’єкту важливо зрозуміти його 

сутність. Кожна наука виділяється своїм понятійно-термінологічним апаратом. 

Для етногеографії цей апарат є досить складним і адекватне сприймання 

реально існуючих етнічних явищ, зафіксованих у термінах і поняттях, може 

бути лише за умови чіткого тлумачення визначень. 

Головною категорією етногеографії виступає “етнос”. Вперше цей 

науковий термін з’явився на рубежі XVIII – XIX століть у зв’язку з 

формуванням етнографічної науки [151, с. 69]. Сам термін “етнос” (ethnos) 

взято із давньогрецької мови, і дослівний переклад означає “негрек”, 

“чужинець”, “ідоловірець”. Етимологічно воно означає стадо, група (натовп) 

людей, народ, плем’я, рід, іноземне плем’я і т.п. В історичній літературі V – IV 

ст. до н. е. воно набуває значення “плем'я”, “народ”. Його використовували у 

значенні “плем’я негрецького походження”, “народ негрецького походження”. 

Себе греки позначали словом “демос” (народ) і відрізняли від не греків тим, що 

останніх іменували “етносом” [172, с. 69]. 

У середині ХІХ століття предметна область дослідження етнографічної 

науки – народ – виражалася різними загальноприйнятими термінами: народ, 

плем’я, раса, нація – зміст яких був не тотожним. Тому постала проблема 

виразніше окреслити предмет етнографії. Поняття “етнос” визнали найбільш 

відповідним, але тлумачили його в різних наукових школах і в різні часи 

неоднаково: Л. Морган використовував його для позначення раннього ступеня 

історії людства, Ж. Денікер – етнічної групи, А. Бастіан – історико-культурних 

провінцій, Ж. Ляпуж – окремої культурної одиниці, М. Могилянський – об’єкта 

етнографічних досліджень [16, с. 8-10]. По-різному трактували зміст та ознаки 

етносу: як певний стан суспільства та специфічний спосіб життя (Л. Морган), 

як культурно специфічний образ народу (А. Бастіан), як спільність, що 

об’єднується на грунті єдиних норм, законів, мови та культури [16, с. 8-9; 151, 

с. 70]. 

З кінця ХІХ століття до ознак етносу переважно відносили мову, спосіб 

життя, поведінку. Так, французький антрополог Ж. Денікер вважав, що 
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терміном “етноси” слід позначати “народи”, “нації”, “племена”, які 

відрізняються одне від одного мовою, способом життя, культурою, поведінкою 

[200, с. 3, 16]. У своїй класифікації Ж. Денікер надав перевагу терміну “народ” 

перед терміном “етнос”. 

Після першої світової війни етнічна термінологія знову опинилася в полі 

зору окремих учених різних країн. Зокрема, французький етнограф Ф. Рено 

зробив спробу уточнити поняття “етнос”, він поставив питання про 

розмежування єдиного терміна на два – “етнос” і “великий етнос” [208] (але не 

всі дослідники поділяли такі погляди). Мала місце розробка поняття “етнос” в 

дослідженнях німецького етносоціолога М. Вебера, який вважав, що етнічна 

група – це така сукупність, котра проявляється через схожість фізичного типу, 

подібність звичаїв або через спільні “спогади” про колонізації та міграції [212]. 

У російській етнографії розробкою поняття “етнос” і проблемами теорії етносу 

займався С. Широкогоров, який писав, що етнос – це “група людей, котра 

розмовляє однією мовою, визнає своє єдине походження, характеризується 

комплексом звичаїв, устроєм життя, що збережені і освячені традиціями, котрі 

вирізняють її з-поміж інших народів” [192]. 

Різні етнографічні школи продовжували вкладати в поняття етнос свій 

зміст або ж зовсім інші поняття, йшли пошуки етнічних показників – набору 

індикаторів, за допомогою яких можна було би дати чітке визначення етносу. 

Майже до 70-их років ХХ століття переважала думка, що в основі визначення 

етносу повинно знаходитися суб’єктивне: етнічна самосвідомість (німецький 

етнолог В. Мольман), релігія, мова, національне походження (американський 

соціолог Н. Глейзер), ціннісні характеристики (французький дослідник 

М.Може), емоційні та символічні зв’язки (канадські соціологи Р. Бретон і 

М.Пінард) і т. д. [151, с. 71]. 

Перші серйозні наукові дослідження щодо етнічних визначальників 

припадають на 40-50-ті роки ХХ століття і пов’язані з іменем П. Кушнера, який 

назвав два основних індикатори етносу: спільність території та єдність 

національної (етнічної) самосвідомості. У 60-ті роки вони були доповнені 
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С.Токарєвим такими показниками, як мова, спільність походження, економічні 

зв’язки та політичне об’єднання. За В. Козловим, основними індикаторами 

етносу є: етнічна самосвідомість і самоназва, мова, територія, особливості 

психічного складу, культура, побут, певна форма соціально-територіальної 

організації або ж прагнення до створення такої організації. Ключова дефініція 

структури етносу була доповнення такими показниками, як спільне укладання 

шлюбів усередині етнічної спільності (Ю. Бромлей [17, с. 27]), наявність 

синхронних та діахронних зв’язків (С. Арутюнов). У результаті таких наукових 

пошуків було обґрунтоване положення, що етнос – не просто спільність людей, 

а передусім соціальна органічна система, що має чітку структуру з глибинними 

взаємозв’язками між окремими її елементами. А коли так, то етнос слід вважати 

живим організмом, і, як будь-який організм, він народжується, розвивається і 

вмирає або ж трансформується [151, с. 72]. 

Л. Гумільов визначив етнос як біологічну сутність, яка ним трактується 

як феномен біосфери або системна цілісність дискретного типу, що працює і 

живе на геобіохімічній енергії живої речовини, відповідно до принципу другого 

“начала” термодинаміки, що підтверджується діахронічною хронологією 

історичних подій [33, с. 7]. 

У 60-70-их роках ХХ століття виникло принципово інше розуміння 

природи та змісту етносу. Воно було сформульоване соціальними психологами 

Т. Сібутані та К. Кваном так: “Етнічні категорії – суб’єктивні, оскільки вони 

існують лише у свідомості людей, проте вони не суб’єктивні в тому розумінні, 

що людина може визнати себе ким завгодно” [151, с. 71]. 

В українській етнології термін “етнос” традиційно ототожнювався з 

терміном “народ” і лише з кінця ХХ століття у суспільствознавчих 

дослідженнях він набув загального поширення. За визначенням А. Пономарьова 

“етнос – це усталена спільність людей, що історично склалася на певній 

території і позначена спільністю мови, культури, побуту, психічного складу, 

єдністю етнічної самосвідомості, зафіксованої у самоназві, а також 

усвідомленням єдності родового походження і водночас несхожістю на інші 
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етноси. Це органічна соціальна система з чітко вираженою структурою, в 

основі якої лежить система міжпоколінної етнокультурної інформації, 

освяченої традиціями” [151, с. 72].  

На сучасному етапі поняття “етнос” вживається як науковий термін для 

означення всіх історичних типів етнічних спільнот від племен до сучасних 

націй [172, с. 70]. Проте існує декілька підходів до розуміння сутності етносу.  

Біологічна концепція етносу базується на ототожненні етносів з 

популяціями як біологічними спільнотами. Такі погляди відстоювали А.Бастіан, 

Ф. Ратцель (німецькі учені), Л. Морган (американець), М. Широкогоров, 

Л.Гумільов (російські етнологи), А. Білинський (українець, працював у 

Німеччині). Етнос асоціюється з біологічним явищем, а етногенез – це процес 

пристосування етносів до географічного середовища та пристосування 

навколишніх ландшафтів до своїх потреб [32, с. 154-155]. Так, Ф. Ратцель цілий 

ряд законів розвитку природи переносив на розвиток людства і його культури. 

Етноси він розглядав як живі біологічні організми, які щоб вижити, мусять 

вести боротьбу за “життєвий простір”. Ідею Ф. Ратцеля про “життєвий простір” 

підхопили і взялися розвивати геополітики. М. Широкогоров, ототожнюючи 

етноси з біологічними спільнотами, механічно переносив закони біології, а 

точніше зоології, на історичні процеси. Це підтверджується його висновком, що 

для етносу будь-яка форма існування виправдана, якщо вона забезпечить йому 

виживання, бо основна мета етносу – вижити. А. Білинський відстоював думку, 

що народ (етнос) є біологічною спільнотою, тобто природним, біологічним 

явищем, що це така група людей, яка “поєднана кровними, біологічними 

зв’язками” [172, с. 77-78], Л. Гумільов почав розглядати етнос як самостійне 

явище, поставив питання про співвідношення етносу з ландшафтом [33]. 

Соціальні концепції етносу розвивалися в колишньому Радянському 

Союзі щоб захистити марксистські підходи тлумачення людських спільнот. 

Радянські суспільствознавці, в тому числі й етнографи, етноси (етнічні групи) 

називали соціальними спільнотами (“організмами”, “одиницями”) і 

акцентували увагу на їхньому спільному соціальному походженні, соціальних 



31 

зв’язках, їхній соціально-класовій структурі. Радянські етнографи, у 

відповідності до марксистської теорії соціально-економічних формацій, 

виділили такі форми людських історичних спільностей: плем’я 

(первіснообщинна формація), народність (рабовласницька і феодальна 

формація), нація (капіталістична і соціалістична формація). 

Серед соціальних концепцій етносу виділяються: дуалістична, 

інформаційна, системно-статистична (компонентна). Дуалістична концепція 

етносу була розроблена групою науковців Інституту етнографії АН СРСР і 

узагальнена директором інституту Ю. Бромлеєм. Автори концепції визнавали, 

що людство в біологічному відношенні єдине, розвивається за загальними 

соціальними законами і складається з великої кількості історично сформованих 

спільнот [16, с. 23], у тому числі етносів. Ю. Бромлей вважав, що немає підстав 

відносити етноси до біологічних одиниць – популяцій, хоча кожен з них 

поєднаний з певною популяцією. Але така популяція є вторинною, похідною не 

від біологічних чинників, а від соціальних властивостей відповідного етносу. 

Етнос (етнічна спільнота) – соціальне явище, особливий тип сформованої 

природно-історичним шляхом соціальної групи, особлива форма колективного 

існування людей. Основна ідея дуалістичної концепції етносу – в етносі 

органічно поєднуються етнічні властивості (мова, побутова культура, обрядова 

діяльність, етнічна свідомість, етноніми і т. ін.) та природно-географічні, 

соціально-економічні, державно-територіальні, правові та інші фактори. Тобто 

етнос має двояку природу і його необхідно розглядати у вузькому і широкому 

значеннях: а) у вузькому розумінні – це етнікос, який включає власне етнічні 

характеристики; б) у широкому значенні – це етносоціальний організм, у якому 

етнічні елементи поєднуються з соціально-економічними і політичними 

умовами його життєдіяльності [16, с. 70; 172, с. 82; 99, с. 158]. 

Автори інформаційної концепції етносу (М. Чебоксаров, С. Арутюнов) 

вважали, що в основі виникнення і самовідтворення всіх людських спільностей 

(конфесійних, культурних, політичних, ідеологічних, етнічних та інших) лежать 

згустки соціальної комунікативної інформації і всі вони побудовані й 



32 

функціонують на протиставленні “ми – вони”. Але тільки етноси сформувалися 

на поєднанні комплексу інформаційних зв’язків, і всі інші – на основі 

вибіркових. Тому етноси найстійкіші з усіх соціальних спільнот. У різних 

історичних типів етносу насиченість інформаційних потоків різна. У процесі 

інформаційного розвитку суспільства інформаційні потоки зростають. Етноси 

відбирають потрібну і віддають зайву інформацію і в такий спосіб посилюють 

єдність і психологічну стійкість суспільства. Тому вивчати етноси слід на 

основі тих відносин і зв’язків, які можна описати як форми передачі інформації 

(мовою, рухами тощо). Автори інформаційної концепції розробили поняття 

“мезоструктури етносу”, що складається з “кіл внутрішнього спілкування”. До 

них віднесені стійкі внутрішні складові етносу (спільностей), які засновані на 

безпосередньому міжособистісному спілкуванні. В межах таких спільнот 

відбувається міжпоколінна передача інформації (етнічної культури). 

Функціонування кіл внутрішнього спілкування сприяє міжпоколінній передачі 

етнічної самоідентифікації і закріпленню всього комплексу етнічної культури у 

психіці людини [172, c. 83-84]. 

Системно-статистична (компонентна) концепція етносу розроблена 

Г.Марковим і В. Піменовим. Вони розглядали етноси як історично сформовані 

й еволюціонізуючі складні самовідтворювані та саморегульовані соціальні 

системи, яким властива складна внутрішня структура. Кожна із структур, у 

свою чергу, має складну внутрішню будову і складається з ряду компонент. До 

компонент вони відносили: територію розселення етносу, демографічну 

структуру і відтворення, виробничу і економічну діяльність та її характер, 

систему соціальних відносин, мову і мовну діяльність, творення і збереження 

культури, поведінкові й культурні стереотипи, святково-обрядову культуру, 

самоідентифікацію, сприйняття етнічно строкатого світу, принципи оцінювання 

інших етносів та інші [172, с. 84-85]. 

Примордіалістські концепції етносу були сформульовані й розвинуті в 

працях Е. Шілза, К. Гірца, Р. Гамбіно, У. Коннора, Ю. Бромлея, Е. Стюарта, 

П.ван де Берга, Й. Гердера [164, с. 91-96; 172, с. 85-87; 194, с. 89-94]. Сутність 
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примордіалізму (від англ. Primordial – первісний, початковий, вихідний) 

полягає в тому, що етнос, етнічність розглядається як вроджена властивість 

людської ідентичності, яка ґрунтується на природній чи суспільній основі. 

Людина несе в собі почуття спорідненості зі своєю етнічною групою. Ці 

почуття пов’язані з місцем народження, кровними зв’язками, мовою, формою і 

стилем міжособистісних і суспільних взаємин та ін. Всі вони закорінені в 

людській свідомості, є духовними за своїм характером. Найчіткіше принципи 

примордіалістського підходу до проблем етнічності сформулював К. Гірц, який 

вважав, що в кожному суспільстві і в усі часи ціла низка людських 

прив’язаностей більше спричинена почуттями духовної (природної) близькості, 

аніж соціальними взаємовідносинами [164, с. 91]. Це означає, що усвідомлення 

етнічної належності закорінено в генетичному коді і є продуктом ранньої 

людської еволюції. 

Примордіалістські концепції поділяють на природно-еволюційні та 

еволюційно-історичні. Природничий напрям відстоював П. ван де Берг, який 

вважав, що в основі етнічності лежать біологічні та генетичні складники і що 

вона є результатом еволюції крові, природним об’єднанням людей у боротьбі за 

виживання і що етнічні групи (етноси) формуються за принципом кровної 

(родинної) спорідненості, названим в соціобіології непотизмом (від лат. nepos – 

онук, нащадок). Родинний добір, на його думку відіграв вирішальну роль у 

формуванні етнічних спільнот, бо закріплював його властивості на генетичному 

рівні [172, с. 86; 194, с. 89]. За Бергом “етнос – це розширена споріднена 

(кровна) ендогамна родинна група, виникнення якої прямо пов’язане з 

генетичними і географічними чинниками” [32, с. 155]. Прибічники еволюційно-

історичного напряму сприймали ідею Й. Гердера, що в народі (етносі) 

проявляється єдність “крові і землі”, а найважливішими чинниками 

формування етносів вважали спільність мови і спільність території формування. 

Мова виступає не лише важливим чинником етносу, а й результатом 

етногенезу. Етнічна територія – необхідна умова формування етносу. На основі 

спільності етнічної території формується етнічна самосвідомість, визначається 
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спосіб життя людей – їхня господарська діяльність, культура і побут. 

Ментальність етносу також формується під впливом природних ландшафтів 

етнічної території [164, с.94-95; 32, с.155]. Прихильники еволюційно-

історичного варіанту примордіалізму вважали етноси історично сформованими 

соціальними групами. Всі примордіалістські концепції трактують етнічні групи 

як реально існуючі групи людей, які характеризуються біологічним 

відтворенням; розділяють базові культурні цінності, що виражаються в 

зовнішній єдності культурних форм; утворюють єдині поля комунікацій і 

взаємодій; забезпечують ідентифікацію для членів своєї групи й визнання їх 

іншими групами, відрізняючись від інших категорій того самого порядку. 

Існування етнічної групи може бути визначене об’єктивно, етнічні групи 

розглядаються як такі, що базуються на культурній єдності й, отже, онтологічно 

реальні [194, с. 94]. 

Близькою до примордіалістських є переніалістська концепція етносу (від 

лат. perennial – постійний, вічний), яку розробили Е. Сміт, Дж. Фішмен та інші. 

Е. Сміт вважав, що етнос (нація) – явище скоріше історичне і соціальне, ніж 

природне. Для нього характерні: етнонім, міфи про спільне походження, певна 

історична пам’ять, почуття солідарності між її членами, спільна історична 

батьківщина чи зв’язок з нею, спільні елементи культури (мова, звичаї, 

вірування чи релігія, обряди і т. ін.). Е. Сміт етноси (етнічні спільноти) і нації 

вважав за ідентичні явища. Для нього нації – це осучаснені варіанти етносів, які 

існують в усі епохи історії людства. Дж. Фішмен розглядав етноси як 

багатовимірне соціально-психологічне явище, яке не слід зводити лише до 

генетично-біологічних чи антропологічних компонентів. На його думку, етнічні 

почуття існують на суб’єктивному рівні і проявляються в трьох вимірах 

(категоріях): 1) у бутті (відображає біологічні аспекти етнічності), 2) у дії 

(проявляється у збереженні ідентичності – мови, фольклору, обрядів тощо), 3) в 

обізнаності (існує як унікальний досвід колективної мудрості етносу) [172, с.87-

88]. 
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Інструменталістська концепція етносу (від лат. instrumentum – знаряддя) 

має прикладний характер для вирішення етнічних проблем, покликана 

пояснити причини зростання національних рухів. Етнічність розглядають 

передусім як інструмент у боротьбі за статус, матеріальний добробут, владу. 

Автори концепції не розглядали проблеми етногенези, а тільки аналізували 

функції етносів, окремих етнічних груп у суспільстві. На їхню думку, етноси 

існують для того, щоб досягти певних цілей, зокрема полегшувати життя 

індивіда, реалізовувати певні потреби та інтереси. Діяльність і культурні 

особливості етносів використовує еліта для досягнення поставлених цілей, а 

етнічні спільноти функціонують так, щоб підтримати власну еліту у визначених 

прагненнях. Деякі дослідники інструменталістської концепції зосередила увагу 

на вивченні того, як етнічна солідарність впливає на соціальний розвиток 

(обставини), які вони називають “структурними умовами” (Д. Хоровітц, 

Дж.Ротшильд, С. Олзан, Дж. Нейджел та інші). Друга їх група аналізує, як 

соціальні обставини впливають на вибір ідентичності, як прагнення 

вдовольнити власні політичні, економічні, соціальні чи інші інтереси 

посилюють групову солідарність (Е. Сміт, Дж. Окамура, А. Коен, К. Янг та 

інші) [164, с. 96-98]. 

Конструктивістська концепція етносу (сформульована Дж. Комароффом, 

Ф. Бартом) ґрунтується на ідеї про те, що етнічність – це інтелектуальний 

вимисел (від лат. construction – побудова), який створюють політики, вчені для 

формування певних етнічних почуттів. Конструктивістська концепція 

використовується для вивчення етнічних явищ у поліетнічному середовищі, в 

іммігрантських країнах, де більшість етнічних груп існують поза межами своєї 

етнічної території. За таких умов вибір етнічної приналежності залежить від 

психологічних рис людини та від конкретної соціально-економічної ситуації. 

Конструктивісти не визнають термін “етнос”, а замінюють його “етнічною 

групою”, під якою розглядають таку групу людей, яка сформувалася на основі 

культурного самовизначення (самоідентифікації) стосовно спільнот, з якими 

вона перебуває у фундаментальних зв’язках. Ці ознаки мають суб’єктивний 
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характер, тому етнічна приналежність – це акт свідомого вибору. Якщо людина 

бажає бути американцем (чи частинкою іншої етнічної групи), то вона ним стає. 

Це яскравий приклад американського досвіду дослідження етнічності 

(соціально-політичних спільнот окремих держав), який був привнесений в 

європейську соціологію й етнологію. Дедалі більшого визнання 

конструктивістська концепція набуває в Російській Федерації, де її пропагує 

В.Тішков, який ідеї конструктивізму переносить на сучасні російські реалії 

[164, с. 98-99; 172, с. 90-92; 194, с. 98-99]. В Україні ідеї конструктивістської 

концепції етносу не знайшли широкої підтримки. 

Пасіонарну теорію етносу запропонував Л. Гумільов [33; 34 та ін.]. Ця 

теорія побудована на вченні В. Вернадського про біосферу, складовою 

частиною якої є людина, що поєднана енергетичними процесами з усіма 

іншими компонентами біосфери. Тому людство підпорядковується природним 

законам буття, а його існування у природі відбувається у формі етносів, що є 

складовими біосфери. За Л. Гумільовим етнос – це така біофізична людська 

спільнота, яка знаходиться на межі біосфери і соціосфери (звідси – 

виокремлення ще однієї сфери у географічній оболонці – етносфери), таке 

географічне явище, яке пов’язане з ландшафтом його життєзабезпечення, така 

людська популяція (її ізольованість забезпечується ендогамією), яку не можна 

ототожнити з іншою людською спільнотою. Етноси характеризуються 

спільністю таких рис поведінки, які передаються з покоління до покоління за 

допомогою механізмів умовно-рефлекторної сигнальної спадковості, що в 

кінцевому результаті складаються в систему поведінкових і культурних 

стереотипів. Джерелом життєдіяльності етносів (етносфери загалом) є енергія 

Сонця. Періодично етносфера попадає під вплив космічного випромінювання, 

що провокує появу мутацій в окремих людей, у яких з’являється потяг до 

активної діяльності. Цю властивість Л. Гумільов назвав пасіонарністю (від лат.  

passio – активність, пристрасність). Осіб, які володіють надлишковою енергією 

та спрямовують цю енергію у позитивну діяльність, ставлять цілі, гуртують 

навколо себе людей для реалізації таких цілей, виробляють, формують 
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стереотипи поведінки, називають пасіонаріями. Якщо кілька пасіонаріїв діють 

гармонійно, в унісон, то їхні біополя пульсують синхронно і здатні 

поширювати свою дію на інших членів спільноти. Відбувається результативна 

етнічна діяльність, яка ґрунтується на тісних контактах людей, які перебувають 

під впливом єдиного пасіонарного поля. Л. Гумільов вважав, що люди 

об’єднуються в етноси за принципами компліментарності – відчуття симпатії 

до собі подібних (“своїх”) та антипатії до “чужих”. Учений робить загальні 

висновки: етнос – це система, а не сума, людських організмів; етнос – 

географічна і біофізична спільнота, що прибрана в соціальну обгортку; етнос 

утворюється переважно особами спільного походження, які об’єднані почуттям 

компліментарності; етнос має “єдине пасіонарне поле”, що утворюється 

енергетичним полем його членів; етнос, одержавши заряд енергії, поступово її 

втрачає у процесі свого виникнення, піднесення, занепаду і відмирання; етнос 

прагне створити власну соціально-політичну і державну систему, яка 

забезпечує сприятливі умови його існування. Розвиток етносу проходить низку 

закономірних фаз, які становлять цикл життя етносу тривалістю близько 

півтори тисячі років, якщо етнос не гине раніше через зовнішні причини. Фази 

розвитку етносу пов’язані з відповідними рівнями пасіонарної напруги і їх 

протяжність приблизно така: підйому – 200 – 300 років, акматична – 300 років, 

надламу – 200 років, інерційна – 300 років, обскурації – 300 років, гомеостазу – 

100 – 200 років, меморіальна фаза – завершення процесу етногенезу. 

Теоретичні проблеми етносу розглядали українські дослідники – 

Я.Дашкевич, М. Драгоманов, С. Дністрянський, Ю. Липа, Г. Лозко, 

С.Макарчук, О. Нельга, Я. Пастернак, А. Пономарьов, Ю. Римаренко, 

С.Рудницький, М. Тиводар, М. Шаповал, М. Юрій та інші. Більшість із них 

прихильники біосоціальної концепції етносу, згідно з якою при розкритті 

сутності етносу необхідно одночасно враховувати біологічні аспекти 

(антропологічні особливості населення, природно-географічні умови етнічних 

територій, характер природного відтворення населення) та соціальні аспекти 

(шляхи історичного розвитку, соціальний устрій, специфіку господарської 
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діяльності, побут, традиції, культуру). Грунтуючись на таких засадах, 

М.Тиводар дає таке визначення: етноси – це такі стійкі міжпоколінні природно 

та історично сформовані на певних територіях людські спільноти, які 

характеризуються стійкими ознаками (ендогамією, внутрішньою 

компліментарністю, етнічною свідомістю і етнонімами) і вирізняються 

відносно усталеними особливостями культури і поведінковими стереотипами 

[172, с. 117]. 

Кожна концепція по-своєму представляє структуру етносу залежно від 

визначення і розуміння його сутності. Але більшість дослідників визнають 

ієрархічність структури етносу і виділяють такі рівні: 

1) власне етнічний – складається з етнічних спільностей і етносоціальних 

організмів, тобто сукупностей людей, які володіють найбільшою інтенсивністю 

етнічних властивостей і виступають як самостійні одиниці етнічних процесів; 

2) мікрорівень – складається з мікроетнічних одиниць, тобто найменших 

складових частин етнічних спільностей, у ролі яких виступають окремі індивіди 

як носії етнічних ознак і сім’я як найменша за чисельністю етносоціальна група, 

що відтворює основні елементи етнічної культури; 

3) макрорівень – поєднує субетнічні підрозділи (субетноси) – спільності, 

в яких етнічні властивості виражені з меншою інтенсивністю, ніж в основних 

етнічних одиницях, але усвідомлюють свою етнічну спільність і мають 

специфічні риси культури; 

4) метарівень – охоплює суперетноси, тобто етнічні утворення, які 

виникли з декількох основних етнічних спільностей, але володіють етнічними 

властивостями меншої інтенсивності, ніж кожна з таких спільностей окремо 

[164, с. 86; 194, с. 100]. 

Особливе місце в етнічній ієрархії займають мікроетнічні одиниці, які 

становлять межу подільності основних етнічних спільностей. Оскільки межею 

подільності етносу, при якій зберігаються його властивості, є окрема людина, 

то людину необхідно вважати власне етнічною мікроодиницею. Найменшим 

елементарним суспільним осередком, якому належить важлива роль у 
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відтворенні етносу й збереженні головних етнічних властивостей, виступає 

сім’я, яку також можна назвати етнічною мікроодиницею. 

Для багатьох етносів, особливо значних за чисельністю, або які 

населяють велику територію, характерний поділ на субетноси або субетнічні 

групи. Специфічні особливості субетносів переважно пов’язані з їхнім 

походженням. Вони виникли в результаті: 

1) територіальної відособленості частини етносу, 

2) внаслідок незавершеності процесу асиміляції етносом якоїсь інородної 

групи, 

3) завдяки наявності (хоча б у минулому) особливого соціального статусу, 

4) у силу конфесійної і расової відособленості тощо [40, с. 125-126]. 

Основним об’єктивним критерієм для виділення етнокультурних 

метаспільностей служать ті або інші компоненти культури – металінгвістичні, 

метаконфесійні, метагосподарські тощо. Крім спільності з відповідними 

основними компонентами культури (мови, релігії, типу господарства), такі 

утворення мають загальні риси в деяких суміжних сферах повсякденної 

культури. 

На основі такої структурної організації етносів одна і та сама людина 

може одночасно входити в кілька етнічних спільностей різних рівнів. 

Наприклад, можна вважати себе українцем (основна етнічна спільність), 

буковинцем (субетнос) і слов’янином (метаспільність). 

Окрім чотирьох рівневої вертикальної ієрархічної структури етносу в 

науковій літературі зустрічаються й інші схеми: трьохступенева і 

п’ятиступенева. Так, Ю. Бромлей і П. Пучков виділяють три рівні ієрархії:  

1) середній рівень – етноси, 2) нижчий рівень – субетноси (або субетнічні 

групи), 3) вищий рівень – метаетноси (метаетнічні спільності) [127, с. 7]. 

Л. Гумільов розглядає етноси як стійкі системи, що еволюціонують, і 

мають ієрархічну структуру – етнічна система знаходиться у системі вищого 

рівня та охоплює системи нижчого. За ступенем зниження рівня етнічної 

п’ятирівневої ієрархії Л. Гумільов розрізняє такі види етнічних систем: 
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суперетнос, етнос, субетнос, конвіксія і консорція [33, с. 98-118]. Перші три 

рівні (суперетнос, етнос і субетнос) за змістом загалом співпадають із уже 

зазначеними вище. Конвіксію він розглядає як групу людей з однаковим 

побутом, сімейними зв’язками та спільним місцем проживання, що існує 

впродовж кількох поколінь. Прикладами є дрібні племена, сільські громади 

тощо. Консорція – група людей, об’єднаних однією історичною долею. До 

консорцій віднесені гуртки, артілі, секти, банди та інші нестійкі об’єднання, що 

найчастіше розпадаються, а іноді зберігаються терміном на кілька поколінь. У 

цьому випадку вони стають конвіксіями, а уцілілі конвіксії виростають у 

субетноси [33, с. 109]. Такий варіант етнічної структури розглядає і В. Круль 

[99, с. 159-160]. 

Виходячи із розглянутих варіантів етнічної структури, нами розроблена 

схема вертикальної ієрархічної структури етносу (рис. 1.1). Найчастіше 

найсильніше вираженою буває свідомість приналежності до макрорівневої 

ієрархічної ланки – етносу. 

Окрім вертикальної структури, яка являю собою ієрархічну 

підпорядкованість, етноси володіють і розвинутою горизонтальною 

структурою. Всередині кожного етносу існують різноманітні соціальні групи, 

прошарки і класи. Усі вони, виступаючи представниками одного етносу і 

демонструючи у зв’язку з цим одинакові стереотипи поведінки, сприйняття 

своїх і чужих, усвідомлюють приналежність до одного етносу. Але при цьому 

відмінності соціально-класових інтересів заставляють по-різному приломляти 

єдині етнічні константи, формуючи для кожної групи свій власний спосіб життя 

[164, с. 88]. 

У радянській соціології та етнології розрізняли переважно три основні 

історичні типи розвитку етнічних угрупувань: плем’я, народність і нація [127, 

с.7]. Зокрема, в “Географічному енциклопедичному словнику” зазначено, що 

етнос (етнічна спільність) – це вид стійкого соціального угрупування людей, що 

виник історично, представлений плем’ям, народністю, нацією; і що термін 
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Рис. 1. 1. Схема вертикальної ієрархічної структури етносу. 

                               (Розроблена автором). 

 

 “етнос” практично співпадає з терміном “народ” у етнографічному значенні 

[25, с. 351]. 

Плем’я вважається основним етнічним підрозділом. “Плем’я – тип етносу 

і соціальної організації докласового суспільства. Відрізняється перш за все 

внутрішньою структурою – зазвичай чітким поділом на роди і фратрії. Інші 

ознаки племені: наявність племінної території, визначена економічна спільність 
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співплемінників, самосвідомість та ін.” [25, с. 229]. Основними рисами племені 

виступають: 1) реальні або частіше фіктивні родинні зв’язки між його членами; 

2) поділ на роди (мінімум два роди); 3) племінна територія та деяка обмежена 

економічна діяльність (наприклад, племінні полювання); 4) племінна мова, 

самосвідомість і самоназва; 5) певна культурна спільність (племінні звичаї та 

обряди) [40, с. 128]. Вважають, що час виникнення племен зі стійкими 

етнічними ознаками припадає на мезоліт. Саме тоді утворилися більші за 

чисельністю (до 500 осіб) рухливі племена, що займали територію 400/500 – 

1500 км² . Вони становили не соціально-економічну, а діалектно-культурну 

спільність. Окремі групи племен доволі легко руйнувалися, вбирали в себе 

зовнішні впливи. В осілого населення племена були меншими за розмірами (до 

200-300 осіб), але згуртованішими. Водночас, племена мезоліту, на думку 

С.Арутюнова, зберігали певну мовну та культурну єдність з іншими сусідніми 

племенами, тобто не були повністю самостійними. Незалежними були не 

окремі племена, а сукупності кількох племен – одноплемінності. Ю. Бромлей 

стверджував, що поява племені супроводжується виникненням екзогамії і 

родового ладу. Але спочатку племена відзначалися простішою формою, вони не 

мали органів влади й не були політичними об’єднаннями, тобто виступали як 

етнічні утворення, а вже пізніше – і як етносоціальні організми. Останні 

відповідають уже розвинутому первісному суспільству [40, с. 128]. 

Народність – історично сформована мовна, територіальна, економічна і 

культурна спільність людей, яка виросла із союзу племен і передує нації [25, 

с.195]. Народність, будучи розвинутішим типом етносу ніж плем’я, 

відрізняється від останнього рядом властивостей. Якщо плем’я об’єднують, 

перш за все, шлюбно-родинні зв’язки, то народність – територіально-політичні 

зв’язки, які формуються в межах держави. Будучи неоднорідною за своїм 

соціальним складом і об’єднуючи значно більше число людей, народність 

поступається племені за своєю культурною однорідністю [127, с. 7]. Народності 

– це етнікоси, що утворилися в ході етнооб’єднавчих процесів, головним 

чином, у межах соціальних організмів. Одним із чинників, що сприяв 
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об’єднанню племен у народності, було посилення міжплемінних контактів зі 

зростанням загальної людності. Наступним важливим чинником формування 

народностей були ранньокласові держави. Часто вони виникали на базі групи 

споріднених племен. У таких випадках, разом із уже наявною у таких племен 

близькістю мови і культури, держава оформляла племена, що консолідувалися, 

у територіально-політичному відношенні, створювала певну спільність 

економічних, соціальних та інших інтересів. На процеси формування 

народностей впливали і масові переселення, які супроводжувалися 

завоюванням одних етнічних груп іншими. Виділяють два рівні народностей: 

1) ті етнічні утворення, що виникали на “вузькій” (спорідненій) племінній 

основі й займали відносно невелику територію, називають ареальними 

народностями; 2) етноси, що генетично виходять від цілих метаплемінних 

спільностей (сім’ї племен) і охоплюють декілька ареальних утворень, 

називають регіональними народностями [40, с. 129-130]. Зарубіжна (західна) 

етнологія ніколи не вживала “народність” як самостійний термін, а вважала 

слова “народ” і “народність” синонімами [172, с. 76]. 

Нація – історична спільність людей, яка складається в процесі 

формування спільності їх територіальних, економічних зв’язків, мови, деяких 

особливостей культури і характеру, розвитку етнічної (національної) 

самосвідомості [25, с. 198]. Для нації, як і для племені, характерна відносна 

культурна однорідність, але вона базується на іншій, ніж у племені, основі й 

зумовлена, в першу чергу, інтенсифікацією соціально-економічних і 

культурних зв’язків. Ця інтенсифікація веде до поступового згладжування 

місцевих мовно-культурних відмін. Як і народність, нації, представляючи 

собою етносоціальні організми, скріплені зв’язками територіально-політичного 

характеру, при цьому особливо велике значення відіграють економічні зв’язки. 

Деякі нації виникли у результаті трансформації однієї народності, інші – 

шляхом об’єднання в націю декількох народностей, у більшості випадків 

близьких за мовою культурою [127, с. 7-8]. Нація – найвищий історичний етап 

розвитку етносу. В нації співіснують дві риси (сторони) – соціальна й етнічна, 
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тому правомірно вести мову про те, що нація – соціальне утворення з чіткими 

етнічними ознаками, тобто є соціально-етнічною структурою. Соціальне у 

націях знаходиться в діалектичному взаємозв’язку, нерозривній єдності з 

етнічним. Власне етнічні компоненти є безумовними складовими соціально-

етнічних організмів усіх типів, включаючи й нації. Визначальною ознакою нації 

є та, що зв’язки мають державно-політичну надбудову, тобто вони оформлені у 

межах держави (державного утворення, автономії), яка носить назву корінного 

етносу. Отже, нація – це особливий стан розвитку етносу, пов’язаний із 

творенням його державності, національної свідомості, національно-державних 

символів і атрибутів, національної культури [40, с. 133]. Основними є 

національні інтереси, бо, якщо вони не сформовані й не визначені, то творення 

нації не може відбутися. У свою чергу, національні інтереси приводяться в дію 

визрілою національною ідеєю, довкола якої консолідується етнос. Головним 

проявом національної ідеї є формування у людей національної самосвідомості, 

що може виражатися у підвищеному інтересі до свого національного коріння, 

етнічної історії, рідної мови. Результатом прояву національної самосвідомості, 

національної ідеї та національних інтересів стає творення національної 

культури. Цим процесом замикається система розбудови нації. Остання ж 

починає діяти тільки на тлі загальнонаціонального піднесення. 

Загалом, у науковій літературі існує кілька тлумачень поняття “нація”. 

Для одних нація – це щось одвічне, біологічне; для других – тільки історичне і 

соціальне; для третіх – щось містичне, недоступне для пізнання; для четвертих 

– ірраціональне, що заважає поступальному розвитку людства. Так, етнологи в 

націях вивчають “неполітизовану етнічність”; історики – політичну історію 

етносів-народів; психологи – специфіку психіки, ментальність; культурологи – 

неповторне, особливе в культурі; політологи розглядають націю як один із 

базових суб’єктів політичного життя тощо. Все це свідчить про існування 

різних розумінь і визначень нації. Відбулося формування кількох наукових 

концепцій, які розкривають сутність нації – політична, психологічна, 

культурологічна, історико-економічна, етнічна [143, с. 132-140]. 
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Найпопулярнішим стало етнологічне тлумачення нації, яке розглядає її як 

особливий стан соціально-економічного, національно-культурного і 

політичного розвитку етносу, що пов’язаний з розвитком національної 

свідомості, творенням його державності, національно-державних символів і 

атрибутів, національної культури [172, с. 73-74]. 

Окрім розглянутих (переважаючих) трьох основних історичних типів 

розвитку етнічних угрупувань “плем'я → народність → нація”, в науковій 

літературі зустрічаються й інші варіанти історичних типів етносу: 1) за 

Я.Дашкевичем існують три основні поняття (категорії), які відображають 

історичну послідовність формування певного народу – це “плем’я → народ 

(етнос) → нація” [35]; 2) В. Круль розрізняє чотири стадії розвитку етнічних 

угрупувань: “плем’я → народність → народ → нація” [99, с. 161]. 

Під поняттям “народ”, як стадія розвитку етносу, В. Круль розглядає 

спільності людей, які мають власні самоназви-етноніми, а точніше етноніми-

самоназви (ендоетноніми). Очевидно, наявність єдиної самоназви-етноніма 

передбачає існування в кожної зі спільностей єдиної самосвідомості. При цьому 

особливу роль відіграє антитеза “ми” – “вони”. Однією з найголовніших рис 

народу виступає стійкість. Народ володіє тими об’єктивними рисами, які 

існують незалежно від суб’єктивного бажання його членів і сприймаються 

ними як відмінні риси своєї спільноти. “Народ” охоплює сукупність людей із 

одним етнонімом (це моноетнічне утворення) і може застосовуватися для 

бездержавного етносу. До важливих рис, що виділяє народи з-поміж подібних 

собі, відносять характерні риси культури, що проступають як у матеріальному, 

так і в духовному її ракурсах. Важливим компонентом етнічної самосвідомості 

виступає уявлення про спільність походження всіх членів етносу, під яким 

розуміється спільна історична практика їхніх предків [99, с. 164-165]. 

Загалом слово (поняття) “народ” має кілька різних значень. По-перше, 

поняття народ – соціально-політичний і геополітичний термін, яким 

позначають громадян однієї країни, незалежно від їхньої етнічної належності. 

При цьому назва держави стає самоназвою її громадян: пакистанський народ 
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(хоча пакистанці як етнос не існують), індійський народ (загальна назва всіх 

етносів, які проживають в Індії), казахстанський народ (загальна назва 

різноетнічного населення одноіменної країни; державотворчий етнос країни як 

самоназву використовує етнонім “казах”). У такому ж державноналежному 

значенні вживається словосполучення “український народ” (народ України) 

[172, с. 74-75; 117]. По-друге, слово народ має чітко виражений побутовий 

характер використання, ним позначають різні тимчасові і тривалі людські 

спільноти: “трудящий народ”, “зібралося багато різного народу” тощо. По-

третє, поняття народ означає історико-культурні та етнічні спільноти. Тут 

“народ” набуває специфічного змісту і об’єднує “своїх” людей, тих, котрі 

усвідомлюють свою етнічну єдність, тобто слово народ вживається у значенні 

“етнос”, коли мова йде про “народи світу” [16, с. 15]. По-четверте, народ як 

одна із стадій історичного розвитку етносу. Уникнути термінологічної 

плутанини з поняттям “народ” можна лише дотримуючись однозначного його 

тлумачення. На думку М. Тиводара [172, с. 76], М. Махнія [117] та інших 

дослідників, термін “народ” слід вживати на означення громадян однієї країни 

незалежно від їхньої етнічної належності. 

Окрім племені, народності й нації серед різноманітних видів етнічних 

утворень виділяються так звані “перехідні” етнічні групи, які складаються з 

іммігрантів, що давно живуть у країні і особливо їх нащадків. Ці групи ще не 

відірвалися повністю від материнського етносу. Такі етнічні утворення 

характерні для регіонів (міст) масової імміграції. Досить своєрідні також 

“пограничні” етнічні групи, які розселені в зоні контакту двох близьких у 

мовно-культурному відношенні етносів і які часто не мають чіткої етнічної 

самосвідомості [127, с. 8]. Такого роду етнічні групи зустрічаються, зокрема, в 

ряді контактних зон між українцями і білорусами (поліщуки), між українцями і 

поляками тощо. 

Поряд з поняттям “етнос” у науковій літературі використовується поняття 

“етнічність” як категорія, що позначає існування характерних рис етнічних 

груп, або ідентичностей. Цей термін акцентує увагу насамперед на 
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поліетнічному характері більшості сучасних суспільств [164, с. 84]. Серед 

дослідників немає єдності у визначенні змісту цього поняття, а заплутаність 

його концепцій призвели до того, що термін ототожнюють як з поняттями 

“етнос” і “етнічна група”, так і з термінами “етнічна ідентичність”, “етнічна 

самоідентичність” тощо [172, с. 71]. Термін “етнічність” прийшов у вітчизняну 

науку із західної етнологічної науки, де він визначається переважно як 

сукупність характерних культурних рис етнічної групи. Це загалом відповідає 

англомовному трактуванню цього терміну, коли етнічна група розуміється як 

частина більш широкого соціокультурного оточення, котра перебуває з цим 

оточенням у конфліктних відносинах, що знаходить своє вираження в 

специфіці тих культурних рис, які визначаються як етнічність. Українські 

етнологи виходять з того, що кожен етнос характеризується сукупністю 

обов’язкових рис і ознак, які становлять сукупність поняття “етнічність”. За 

визначенням А. Пономарьова “етнічність – це сукупність суспільних відносин, 

котрі зв'язують особу як носія етнічних ознак з її етнічним середовищем, 

родичами, близькими і т.д.” [151, с. 72]. 

Етноси відрізняються між собою багатьма рисами: походженням, 

зовнішніми ознаками людей (морфологічною будовою тіла), мовою, релігією, 

матеріальною і духовною культурою, географічними умовами території, на якій 

проживають, характером виробництва, способом життя, звичаями, обрядами, 

побутом, менталітетом тощо. Для того щоб систематизувати наукове вивчення 

етнічної структури, дослідники групують етноси за певними критеріями. В 

етногеографії класифікацію етносів здійснюють за такими ознаками: за 

регіоном проживання (географічна класифікація), за кількістю населення, за 

мовою (лінгвістична класифікація) та інші. Найчастіше в етнології та 

етногеографії використовують лінгвістичну класифікацію, мова виступає 

головною етнодиференціюючою ознакою. Подібність мов (за лексичним 

фондом, граматичною будовою) засвідчує спорідненість етносів-носіїв цих мов. 

Генеалогічна (генетична) класифікація мов виділяє такі таксони: говірки, 

діалекти, мови, мовні групи, мовні сім’ї. За таким методичним підходом етноси 
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групують у мовні підгрупи, групи, сім’ї. Недостатня вивченість мов виступає 

причиною розбіжностей визначення кількості мовних сімей, яких виділяють від 

12 до 26 [32, с. 164]. Загалом, національна структура (склад) населення в 

“Географічному енциклопедичному словнику” визначена як “розподіл 

населення країни або території за ознакою національної приналежності або 

приналежності до відповідного етносу (племені, народності, нації)” [25, с. 198]. 

Зрештою, етноси, як біологічні й соціальні спільності, володіють певною 

демографічною структурою. Вони виступають сукупністю людей (індивідів), 

що здатна до демографічного самовідтворення. В її структурі наявний поділ за 

статтю і віком, відбувається природний рух населення, проходить зміна 

поколінь тощо. Ці демографічні чинники у поєднанні з власне етнічними 

показниками утворюють етнодемографічну структуру і визначають 

етнодемографічний потенціал – здатність до безперервного відновлення 

генерацій етносу в результаті природного руху (народжуваності та смертності). 

 

 

1.2. Географічні особливості етнічних процесів  

Етноси – дуже складні, унікальні, неповторні і неоднозначні 

природоісторичні (соціобіологічні) людські спільноти, це динамічні системи, 

що постійно розвиваються. Як глобальне явище етноси мають власні закони 

свого становлення, розвитку, розквіту, занепаду і зникнення або трансформації. 

Етноси як біосоціальні відкриті системи функціонують і розвиваються за 

допомогою інформаційних зв’язків двояко: а) з одного боку, інформаційні 

зв’язки мають міжпоколінний характер (внутріетнічні); б) з іншого боку – 

просторовий (територіальний) характер, що сприяє вбирати іноетнічні елементи 

культури (зовнішньоетнічні зв’язки). Діахронні (міжпоколінні) зв’язки 

забезпечують етносам стійкість – не дозволяють їм злитися з іншими етносами 

або розчинитися в них. Водночас синхронні (просторові) зв’язки забезпечують 

інноваційність розвитку, тобто постійне оновлення. В результаті основа етносу 
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виявляється багатошаровою, включаючи традиційні й сучасні компоненти [151, 

с. 87]. 

Багато етносів не були і не є монолітними утвореннями. Вони 

розрізняються локальною специфікою розмовної мови, культури і побуту, 

мають іноді самоназву і, відповідно, двоїсту самосвідомість. Внутрішні 

підрозділи народностей походять від племінних компонентів, внутрішні 

підрозділи нації – від народностей, що ввійшли в них. Нерідко вони виникають 

при соціально-релігійній диференціації етносу, при сильному розширенні 

етнічної території, коли мігруючі частини етносу (етнічні групи) потрапляють у 

різне природне середовище, взаємодіють із різними етносами тощо. Загалом, 

всі етнічні об’єднання різних рівнів – це динамічні явища, що піддаються 

різним змінам, які нерідко супроводжуються трансформацією одного виду 

спільностей в інший. Стійкість і зміни етнічних спільностей залежать від 

багатьох чинників: людності та рівня (стадії, фази) розвитку етносу; рівня 

соціально-економічного розвитку та інтенсивності господарських зв’язків між 

його частинами; політичного статусу країни; характеру розселення 

(компактного, дисперсного, в еміграції); рівня складності етнічної структури; 

ступеня спорідненості (близькості) мови, культури, релігії з сусідніми 

етнічними спільностями; наявність або відсутність літературної мови; 

агресивності (войовничості, експансії) сусідніх або віддалених завойовників 

тощо. У процесі етнічних трансформацій, що пов’язані із взаємодією 

завойовників і аборигенів, як правило, проходить синтез етнічного субстрату 

(місцевого населення) і суперстрату (прийшлого населення), в ході якого 

виникає новий етнос. 

Сукупність біологічних і соціально-культурних процесів появи, буття, 

трансформації й зникнення етносів проявляється в етнічних процесах, які 

фіксують послідовність розвитку етносів і дають змогу виділити стадії 

етногенетичних процесів. Термін “етнічні процеси” з’явився в науковій 

літературі наприкінці ХІХ століття, але теоретично його було обґрунтовано в 

20-их роках ХХ століття М. Марром [151, с. 85]. На той час під етнічними 



50 

процесами розглядали тільки процеси поглинання малочисельних етносів та їх 

культур багаточисельними, економічно й політично розвинутими етносами, 

тобто асиміляційні. В залежності від характеру прояву, етнічні процеси 

поділяли на чотири основних типи: перший, що зумовлював зміни окремих 

елементів культури, назвали акультурацією; другий сприяв етнорасовому 

змішуванню – амальгація; третій був спрямований на соціально-економічне 

єднання – інтеграція; четвертий, який приводив до власне зміни етнічної 

самосвідомості, назвали асиміляцією (на початковій стадії – адаптацією або 

акомодацією). Тобто розглядалися тільки трансформаційні процеси об’єднання 

чи поглинання етносів. 

Детальне дослідження етнічних процесів розпочалося в 60-70-их роках 

ХХ століття Ю. Бромлеєм, В. Козловим, М. Чебоксаровим, В. Наулком та ін. 

Були визначені два підходи до трактування етнічних 

процесів:1)трансформаційний, 2) еволюційний. Трансформаційний підхід 

розглядав (як і раніше) кардинальні трансформації етносів, що закінчувалися 

зміною етнічної самосвідомості (етнотрансформаційні процеси). Принципово 

новим (еволюційним за своєю суттю) був другий підхід, згідно якого 

розглядалися зміни тільки окремих ознак етносу, які трансформувалися 

поступово і не приводили його до переходу у новий етнос, тобто не 

відбувається зміни етнічної самосвідомості (етноеволюційні процеси). Отже, 

сама природа етносу передбачає постійний його розвиток, який переважно 

відбувається в еволюційній формі, а поступове накопичення еволюційних змін 

окремих компонентів етносу приводить до трансформації його в якісно новий 

стан. 

Усі етнічні процеси за характером прояву, залежно від переважання 

доцентрових або відцентрових тенденцій, поділяють на два види: 

етнороз’єднавчі та етнооб’єднавчі. 

Етнороз’єднавчі (етнорозмежувальні) процеси розчленовують єдиний 

етнос чи етнополітичне утворення на декілька. Процеси поділу етносів мали 

місце фактично на всіх етапах розвитку людства: від первіснообщинного до 
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нинішнього суспільства. При цьому, на кожному історичному етапі 

етнороз’єднавчі процеси мали свої особливості: на ранніх етапах вони 

проявлялися у поділі племен на територіально відокремлені частини 

(збільшення людності племен при виснаженні природних ресурсів племінних 

територій, сприяло освоєнню нових земель і поділу чисельного племені на 

декілька менших); у пізніші періоди історії людства чинниками цих процесів 

були міграції етнічних груп; державно-політичні відокремлення (які мали різну 

основу – по-перше, це поява декількох держав, етнічним ядром 

(етносоціальним організмом) яких виступали представники раніше єдиного 

етносу, по-друге, розчленування етносу через загарбання його частини іншим 

етносом-завойовником); релігійні відокремлення тощо. 

Етнороз’єднавчі процеси (етногенетична дивергенція) охоплюють три основних 

підвиди: етнічну дисперсизацію, етнічну сепарацію й етнічну парціацію (див. 

рис. 1.2, складений на основі літературних джерел [40; 52; 99; 127; 151; 164; 

172]). Етнічна дисперсизація (від лат. dispersus – розсіяний) – це процес 

відокремлення від первинного (материнського) етносу певної його частини (або 

декількох частин). Відокремлені частини етносу (1а) на цьому етапі ще не 

набули ознак самостійного етносу, вони залишилися частинами материнського 

(первинного) етносу (І) і стали лише його субетносами або етнічними групами. 

Змін етнічної самосвідомості не відбулося. За своєю суттю це етноеволюційні 

процеси, які згодом можуть перерости в етнотрансформаційні процеси за умови 

набуття етнічною групою іншої етнічної самоідентифікації. На даному етапі це 

специфічні “перехідні” етнічні групи. Наступним етапом розвитку етнічної 

дисперсизації може виступити етнічна сепарація. Етнічна сепарація (від лат. 

separatus – відокремлений) – це процес відокремлення від етносу якоїсь його 

частини (або декількох частин), що перетворюється на окремий етнос, який, 

при цьому, має ознаки, подібні до основної частини материнського етносу. За 

своєю суттю, сепарація є етнотрансформаційним процесом для відокремленої 

частини – новоутвореного етносу (А) і етноеволюційним для більшої частини 

колишнього материнського етносу (2). Етнічна парціація (від лат. partis – 
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частковий, окремий) – це поділ єдиного раніше етносу на декілька приблизно 

рівних частин, кожна з яких набуває нової своєї етнічної ідентичності (Б,В,Г), 

при цьому жоден з нових етносів не ототожнює себе з материнським (ІІІ). Хоча 

новоутворені етноси є близькими за етнічними ознаками, парціація є 

етнотрансформаційним процесом. 

 

 

Рис. 1.2. Класифікація етнороз’єднавчих процесів. 

(Складена автором). 

 

Етнороз’єднавчі процеси проявляють себе по-різному в різні історичні 

епохи та за відмінних умов, тому виділяють моделі етнороз’єднавчих процесів: 

іспанську, ісландську, австрійську (і молдавську), сикхську. За іспанської 

моделі завойовники – конкістадори і переселенці з Іспанії, змішавшись з 

підкореними індіанцями, визначили етнічні риси новоутворених іспаномовних 
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етносів у Латинській Америці. За ісландською моделлю розвивалися 

переселенці – вікінги, які освоювали незаселену землю, відокремившись від 

рідного краю, тому вони трансформувались у новий етнос. Австрійська (і 

молдавська) модель – частина етносу, маючи власну державу (німецькомовні 

австрійці та румуномовні молдовани), поступово трансформується в новий 

етнос. Сикхська модель – з конфесійної групи (пенджабців) розвивається 

окрема етноконфесійна група, з якої трансформується новий етнос (сикхи) [99, 

с. 173-174; 172, с. 128-129]. 

Етнооб’єднавчі процеси проявляються у зближенні, об’єднанні, злитті, 

зміцненні етнічних спільнот, які посилюють єдність усіх складових етносів. 

Об’єднавчі процеси можуть бути етноеволюційними, етнотрансформаційними і 

еволюційно-трансформаційними [127, с. 9]. Етнічні процеси об’єднавчого 

характеру стали домінуючими, починаючи з пізнього середньовіччя. Їх 

прийнято поділяти на чотири основних підвиди: етнічну асиміляцію, етнічну 

консолідацію, міжетнічну інтеграцію та етногенетичну міксацію [40; 52; 127; 

151 та ін.]. Іноді додатково виділяють ще етнічну дифузію (фузію) і етнічну 

конвергенцію [99; 164; 172; 194]. 

Етнічна асиміляція (від лат. assimilatio – уподібнення, ототожнення) – 

поглинання, розчинення самостійного раніше етносу чи якоїсь його частини (А) 

в середовищі іншого (І), як правило, більшого, сильнішого, державного, 

господарсько, політично чи культурно розвинутішого етносу. Етнос, що 

асимілюється (А), втрачає етнічну орієнтацію й самоідентифікацію; для нього 

даний процес є етнотраснформаційним. Для сильнішого етносу, котрий 

асимілює (І), етнічний процес є еволюційним. Але, при цьому, його етнічна 

структура ускладнюється, тому розвиваються процеси подальшої консолідації 

внутрі етносу (див. рис. 1.3). Як різновид асиміляції, М. Тиводар [172, с. 127], 

О.Садохін [164, с. 136], М. Юрій [194, с. 127] виділяють етнічну конвергенцію 

(від лат. convergere – наближення, сходження) – процес зближення, злиття, 

взаємної асиміляції двох дуже близьких за мовою і культурно-побутовими 

традиціями етносів. 
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Етнічна консолідація (від лат. consolidatio – зміцнення) – це процеси як 

посилення внутрішньої єдності великого етносу, так і об’єднання й навіть 

злиття кількох споріднених за культурою і мовою етносів у нову етнічну 

спільність. Тому виділяють внутріетнічну консолідацію (або власне етнічну 

консолідацію) і міжетнічну консолідацію (або етнічну фузію: від лат. fusio – 

злиття). За внутріетнічної консолідації відбувається згладжування відмінностей 

між внутрішніми складовими великого етносу: субетносами, етнографічними 

групами, локальними групами тощо (див. рис. 1.3). За своєю суттю це 

етноеволюційні процеси. Міжетнічна консолідація – це етнотрансформаційний 

процес злиття кількох близьких за мовою, культурою та іншими ознаками 

етнічних спільнот (Б,В,Г) у єдиний великий етнос (ІІІ). Консолідуватися 

можуть як споріднені етноси однієї держави, які набувають спільних етнічних 

рис, так і частини сусідніх етносів у зоні їх інтенсивного контактування, 

об’єднаних спільною історичною долею. Міжетнічна консолідація з часом 

переходить у внутріетнічну консолідацію (див. рис. 1.3). 

Міжетнічна інтеграція (від лат. integratio – об’єднання в ціле якихось 

частин) – об’єднання всередині держави чи якого-небудь великого регіону 

кількох суттєво відмінних за мовою і культурою етносів (V,VI,VII), яке 

призводить до появи у них ряду спільних рис. У результаті такої інтеграції 

утворюються не нові етноси, а особливі міжетнічні спільності – метаетноси, які 

тільки у віддаленій перспективі можуть злитися в єдиний етнос. Такі своєрідні 

метаетноси – це група етносів, які мають елементи спільної самосвідомості. 

Процеси міжетнічної інтеграції притаманні довгостроково існуючим 

поліетнічним державам. Але культурно-побутове зближення істотно віддалених 

за етнічними ознаками народів не позначається на етнічній самосвідомості 

людей, тому процес міжетнічної інтеграції є етноеволюційним. Але механізм 

міжетнічної інтеграції не тільки зумовлює зближення культур на рівні етносів, а 

й позначається на внутрішній структурі кожного з них. Її трансформація 

проявляється у формі інтерференції – перенесення культур тих етносів, 

представники яких контактують, у внутрішню структуру етносів [151, с. 89]. 
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Тому своєрідним продовженням процесів міжетнічної інтеграції є 

етногенетична міксація (див. рис. 1.3). 

  

Рис. 1. 3. Класифікація етнооб’єднавчих процесів. 

(Складена автором). 

 

Етногенетична міксація (від лат. micseo – з’єднувати, сплітати; mixtus – 

змішаний) – етнотрансформаційний процес утворення нового складного етносу 

(ІV) шляхом злиття не пов’язаних спорідненістю етнічних груп віддалених 

етносів (Д,Е,Є). Тому продовженням етнотрансформаційного процесу 

етногенетичної міксації виступає етноеволюційний процес етнічної 

консолідації внутрі новоствореного етносу.  

Етнооб’єднавчі процеси посилюють єдність окремих складових етносів, 

прискорюють їх консолідацію. Ці процеси – етнотворчі й націотворчі – 

зводяться до кількох моделей: римської, києво-руської, французької, німецької 

й української [172, с. 128; 99, с. 177]. Зокрема, українська модель є взірцем 
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того, як державно і політично розчленований етнос прагнув соборності і 

власної державності. 

На характер прояву етнічних процесів значний вплив мають 

взаємовідносини між етносами, які поділяються на два протилежні за суттю 

типи стосунків: а) безконфліктні, б) конфліктні. Перший тип міжетнічних 

стосунків – безконфліктний, який не призводить до безпосереднього 

антагоністичного зіткнення етносів, поділяється на чотири види: 1) 

співіснування – це вид взаємовідносин, за якого етноси не змішуються і не 

копіюють один одного, а тільки запозичують технічні нововведення; 2) 

асиміляція – поглинання одного етносу іншим із повним забуттям 

асимільованим етносом свого походження і колишніх традицій, звичаїв тощо; 

3) метисація – вид стосунків між етносами, за якого зберігається пам’ять про 

предків і поєднуються традиції попередніх етносів; 4) злиття – це варіант 

взаємовідносин між етносами, коли традиції обидвох первинних етнічних 

компонентів забуваються і замість них виникає нова етнічна спільність. 

Полярним за характером прояву є конфліктний тип міжетнічних стосунків, 

який пов’язаний зі створенням так званих критичних мас у взаєминах між 

етносами, тобто коли між ними проходить пряме зіткнення. Розвиток 

міжетнічних конфліктів має свою закономірність і може проходити кілька 

стадій: 1) конфлікт стереотипів  → 2) конфлікт ідеологічних доктрин  →  3) 

конфлікт політичних інститутів [52, с. 15-16; 99, с. 179-182]. 

Відмінності між етносами (етнічними спільностями), особливості проявів 

етнічних процесів, діалектика загального і специфічного в їхній 

різноманітності, виявляються не тільки в історично-генетичних особливостях, 

але й, на думку М. Дністрянського, “передусім у їхніх демографічних 

параметрах та структурно-територіальній організації, які й розкривають їхні 

істотні типологічні та функціональні особливості, відображають соціально-

культурні перспективи та політичну значимість” [58, с. 23]. Інтегрує ці чинники 

– територія, яка за визначенням Е. Алаєва є особливим видом “просторового” 

ресурсу, характеризується географічним положенням та іншими якостями, 
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виступає об’єктом конкретної діяльності [1, с. 50]. Цю ідею розвиває М. Пістун, 

зазначаючи, що “територія є важливим чинником (ресурсом) розвитку, ареною 

діяльності, об’єктом колективного користування прив’язаних до території 

предметів і засобів праці. Її параметрами є протяжність, конфігурація, площа, 

місцеположення тощо” [148, с. 71]. О. Шаблій визначає властивості території 

(природні й суспільні) та відношення території до інших географічних об’єктів 

як її географічний потенціал, тобто здатність забезпечувати певні потреби 

суспільства [191, с. 119]. Враховуючи такі тлумачення поняття “територія”, в 

етногеографії територію важливо розглядати з трьох позицій: по-перше, як 

простір, який вміщує етнічні спільності; по-друге, як ареал розселення і 

переміщення; по-третє, як середовище впливу на етнічні ознаки. 

Одним з основних демографічних параметрів етнічних спільнот є їхня 

людність, яка завжди впливала на долю народів, їхню внутрішню організацію, 

культурний і державоформуючий потенціал, хоча й немає підстав для 

недооцінки значення та ролі кількісно невеликих народів. Культура кожного, 

незалежно від розмірів, етносу є унікальним надбанням усього людства. Однак 

очевидно, що людність етносу значною мірою визначає повноту його 

структури, тобто наявність окремих підрозділів (соціальних, культурних тощо), 

які у процесах життєдіяльності забезпечують постійне його оновлення, 

адаптацію до різних викликів та до нових, часом несприятливих, умов [58, с.23-

24]. Етноси повинні мати “критичну масу” – чисельність населення для 

самовідтворення та збереження етнічних ознак – мови, культури та ін. [175, 

с.316]. У несприятливих соціально-культурних умовах кількісні параметри 

етносу посилюють його опірність асиміляційним процесам. 

Основу територіальної організації етнічних спільнот становлять етнічні 

території. Етнічна територія, як одна з основних об’єктивних ознак етнічної 

ідентичності, – це насамперед ареал розселення етносу, у межах якого він 

майже завжди становить відносну чи абсолютну більшість [58, с. 24-25]. Але до 

виділення етнічних територій не можна підходити лише з позицій 

мажоритарного принципу, необхідно також враховувати і вплив міграційних 
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процесів [149, с. 201] та історію її заселення [151, с. 175]. Виділення етнічних 

територій методологічно складне через мінливість самого ареалу розселення 

етносу та міжетнічні взаємопроникнення в результаті міграцій. Тому 

А.Понамарьов визначає етнічну територію як “ареал основного етнічного 

масиву та всі споконвічні землі, які є його продовженням” [151, с. 175]. За умов 

відсутності чітко виражених природних меж (перешкод) між етнічними 

територіями, як правило, немає і різко виражених границь етнічних територій, а 

можливе деяке їхнє взаємоперекриття й утворення перехідних етноконтактних 

смуг різної ширини. Різноманітним буває і малюнок розселення етносів: від 

компактного ареалу (де етнос як етносоціальний організм становить домінуючу 

чи переважаючу більшість людності у межах адміністративно-політичної 

території), через розірваний ареал у вигляді відокремлених частин етнічної 

території (цьому могли сприяти природні умови, особливості освоєння і 

заселення територій, вимушена (депортація) і добровільна міграція етнічних 

груп тощо), до дисперсного (розсіяного) розселення (в основному, як наслідок 

міграцій населення). 

Компактний ареал розселення виступає чинником консолідації етносу, а 

значна витягнутість і тим більше розірваність ареалу може сприяти 

етнороз’єднавчим процесам. Зустрічається й така картина розселення, коли 

корінний етнос виступає більшістю тільки на сільській території, тоді як у 

містах населення має іноетнічну і поліетнічну структуру – це результат 

формування заселення етнічної території, коли корінний (місцевий) етнос не 

має державності (політично-адміністративного утворення), а завойовники-

колоністи поселяються у центрах (ядрах) системи розселення. 

Етнічні території відрізняються розмірами, конфігурацією, географічним 

положенням, природними умовами і суспільно-географічною освоєністю, а 

також внутрішньою структурою. Поєднання людності етнічної спільноти та 

інших її демографічних параметрів (статево-вікова структура, особливості 

відтворення) з розмірами, освоєністю та комунікаційною пов’язаністю етнічної 

території становить її демогеографічний потенціал. Оптимальні співвідношення 
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людності етносу та розмірів етнічної території є відносними і залежать від 

історичного періоду та економічної освоєності. У випадку порушення таких 

співвідношень помітними є два крайні варіанти: у першому, при великій 

людності, а малій площі виникає перенаселення, яке виявляється у прагненні до 

розширення ареалу або веде до міграцій; у другому випадку, при малій 

людності і великій етнічній території – недостатня комунікаційна зв’язаність і 

недостатня соціальна зконсолідованість етнічної спільноти, що послаблює її 

потенціал, спричиняє проникнення інших етнічних груп чи процеси етнічної 

сецесії [58, с. 26-27]. Тоді етнос отримує імпульси змін від своїх сусідів, які 

підіймають його питому вагу і надають йому рис опору [175, с. 316]. 

Дуже важливим для етнічних процесів є етногенетична і мовно-культурна 

спорідненість (чи віддаленість) між етносами-сусідами як за умов сусідства 

етнічних територій, так і безпосередніх міжетнічних контактів на поліетнічних 

компактних територіях (у містах, селах тощо). За умови сусідства генетично 

споріднених етносів будуть переважати консолідаційні процеси, які 

розвиваються достатньо швидко; за сусідства генетично віддалених етнічних 

спільнот – процеси міжетнічної інтеграції та етногенетичної міксації, що 

проходять повільніше і складніше. Наприклад, для українців української 

етнічної території Західноукраїнського регіону наявні всі найрізноманітніші 

варіанти генетичної спорідненості (віддаленості) з етносами-сусідами (за 

лінгвістичною класифікацією): 1) входять до спільної мовної підгрупи – східно-

слов’янської (українці – білоруси); 2) входять до спільної мовної групи – 

слов’янської (українці – поляки, словаки); 3) входять до різних мовних груп 

спільної мовної сім’ї (українці – румуни і молдовани романської мовної групи 

індоєвропейської мовної сім’ї); 4) входять до різних мовних сімей (українці – 

угорці фінно-угорської мовної групи уральської мовної сім’ї) (див. рис. 1.4). 

Якщо використати поняття “культурної дистанції” [22, с. 44; 52, с. 23], то в 

даному варіанті можна виділити чотири типи мовної і культурної спорідненості 

(дистанції) українців з етносами-сусідами першого порядку: 1) дуже близька 

мовна і культурна дистанція (з білорусами); 2) близька мовна і культурна 
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дистанція (з поляками і словаками); 3) середня мовна і культурна дистанція (з 

румунами і молдованами); 4) віддалена мовна і культурна дистанція (з 

угорцями). 

 

Українці – титульний етнос української етнічної території. 

Білоруси – угорці – титульні етноси сусідніх етнічних територій. 

І – ІV – типи мовно-культурної спорідненості українців з етносами-сусідами: І 

– дуже близька, ІІ – близька, ІІІ – середня, IV – віддалена. 

Рис. 1.4. Схема генетичної спорідненості українців Західноукраїнського регіону 

української етнічної території з етносами-сусідами. (Розроблена автором). 

 

В складі етнічних територій в історико-географічному вимірі виділяється 

історичне ядро – епіцентр формування і первинного розселення етносу та 

пізніше освоєні землі, а в демогеографічному – демографічне ядро (район з 

найвищою щільністю розселення). За геометричною центральністю розміщення 

виділяється географічне ядро, прилеглі центральні райони, окраїнні райони та 

етнічні межі [58, с. 29]. Проблемою виділення етнічних територій та 

проведення етнічних меж займалися П. Кушнер [104], В. Козлов [89], М.Берзіна 

[14] та інші. Узагальнюючи розроблені методологічні підходи і розглядаючи 
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особливості розселення в етноконтактних смугах, М. Дністрянський виділив 

такі типи етнічних меж (див. рис. 1.5): 

а) межа має виражений лінійний характер – трапляється у випадках, коли 

в основі таких меж лежать значні природні лінійні бар’єри, тривале існування 

державного кордону бар’єрного типу або внаслідок цілеспрямованого 

переселення; 

б) етнічна межа має перехідний характер – у вигляді відносно широкої 

смуги, в межах якої населення має змішані етнічні риси, що властиві сусіднім 

етносам, і низький рівень етнічної самосвідомості або етнічну невизначеність; 

 

 

Рис. 1. 5. Типологічна схема етнічних меж (за [58, с. 30]).  

 

в) етнічна межа має дифузний характер – формується за умов зустрічного 

розселення, що виявляється у взаємопроникненні невеликих ареалів – кількох 

поселень з переважанням однієї етнічної спільноти вглиб етнічної території 

сусіднього етносу (див. рис. 1.5, в); або формується у випадку етнополітичного 
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наступу одного етносу на ареал розселення іншого – тоді в прикордонній смузі 

першого етносу залишаються окремі острови (переважно в сільській місцевості) 

другого етносу, який зазнає насильницької асиміляції зі сторони агресора (див. 

рис. 1.5, г). Типологічні особливості етнічних меж визначають характер (вид) 

етнічних процесів у прикордонних смугах, а також відіграють особливу роль у 

встановленні державних кордонів та у прикордонних міждержавних 

взаємовідносинах [58, с. 29-31]. 

 

 

1.3. Методика суспільно-географічних досліджень етнічної структури 

і різноманітності населення  

Методика, за визначенням Е. Алаєва, – це сукупність технічних прийомів 

і організаційних форм для проведення наукового дослідження [1, с. 40]. При 

розборці методики суспільно-географічних досліджень етнічної різноманітності 

населення прикордонних етноконтактних територій необхідно враховувати той 

факт, що етнічна структура є складним об’єктом економіко- і соціально-

географічного вивчення, виступаючи динамічною і відкритою системою. Це 

вимагає застосування цілісної системи методів наукового пізнання, які 

відображали би загальнонауковий та галузевий рівні. У сучасній науковій теорії 

під методом наукового пізнання розуміють спосіб отримання інформації про 

той чи інший об’єкт чи явище пізнання [52, с. 18]. Існують декілька термінів, 

які вживаються для позначення поняття методу – науковий підхід, принцип, 

засіб, прийом. Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують 

нову інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і 

процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, формування і 

функціонування об’єктів, які досліджуються [191, с. 45-46]. 

Оскільки, за означенням, етнос – це вже система з чітко вираженою 

структурою і зв’язками [151, с. 72], тоді поєднання в етноконтактних 

(прикордонних) смугах декількох численних різновіддалених за генетичною 

спорідненістю етносів і поєднання багатьох етносів на компактній території 
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одного міста (наприклад, останній перепис населення зафіксував у Львові 

представників більше сотні етносів) визначають етнічну структуру населення 

як дуже складну систему. Тому при суспільно-географічних дослідженнях 

етнічної структури і різноманітності населення етноконтактних і поліетнічних 

територій важливим є застосування системного методу. За системним підходом 

об’єкти дослідження розглядаються як складні системи. У найбільш загальному 

розумінні, система – це множина взаємопов’язаних об’єктів (елементів 

системи), яка утворює певну цілісність, новий об’єкт [176, с. 109]. Система 

характеризується такими рисами: складається з множини елементів; має 

множину зв’язків і відношень (взаємовідношень) між елементами і їх 

взаємопов’язаними групами; взаємопов’язані елементи і групи елементів 

системи формують підсистеми (блоки); система – це єдність складових 

елементів, яка характеризується цілісністю і емерджентністю; система має свою 

будову, організацію, яка разом із зв’язками утворює її структуру; система 

складена з множини елементів, підсистем і, водночас, є складовою частиною 

більшої, ще складнішої системи (надсистеми) – це властивість 

еквіпотенційності системного підходу, що зумовлена наскрізною та 

ієрархічною системно-структурною організацією реального світу; система 

виконує певні зовнішні функції, а її складові частини (підсистеми) виконують 

внутрісистемні функції [176, с. 109; 191, с. 58-59]. Саме такі властивості і 

характеристики притаманні поліетнічним територіальним спільнотам як 

складним соціальним системам, які є великими, відкритими, динамічними, 

стохастичними, регульованими і саморегульованими. 

Системний підхід застосовують для системного аналізу і системного 

синтезу. Системний аналіз зорієнтований на вивчення внутрішньої будови – 

структури системи та її організації. Він спрямований на поділ досліджуваної 

системи на підсистеми (складові першого порядку), групи взаємопов’язаних 

елементів (складові другого порядку) і власне на самі елементи (складові 

третього порядку). Це досліджування системи “зверху – вниз”. Системний 
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синтез (дослідження “знизу – вверх”) використовують для вивчення цілісних, 

інтегративних властивостей систем.  

Важливим методом дослідження формування і динаміки етнічної 

структури населення етноконтактних смуг є діахронічний аналіз (різночасовий, 

різномоментний), який спрямований на вивчення історичних процесів, тобто 

сутнісно-часових змін історичної реальності [87, с. 191]. Метод діахронічного 

аналізу відрізняється від методу синхронного аналізу (одночасового, 

просторового), що передбачає виявлення сутнісно-просторової закономірності 

цієї реальності. Метод діахронного аналізу називають ще методом структурно-

діахронного аналізу або методом системно-діахронного аналізу. Крім 

діахронічного аналізу як методу, існує діахронний підхід, який характерний для 

досліджень, що виконані з метою вивчення історії сучасних географічних 

об’єктів. Його мета заключається в тому, щоб зв’язати історичні зрізи і 

визначити загальні тенденції розвитку етнічної структури населення регіону за 

історичний час. Діахронний підхід, по-перше, повинен стати інструментом, що 

дозволяє правильно встановити генезис географічного об’єкта, по-друге, 

визначити стадії його розвитку або змін [100, с. 24-25]. Одночасно з діахронним 

аналізом використовувався метод ретроспективно-хорологічного аналізу, 

завдання якого полягає в поєднанні хронології подій (і показників) з 

просторовою їх диференціацією і виявленні часово-просторової специфіки 

динаміки етнічної структури населення окремих територіальних частин 

досліджуваного регіону. 

Широко використовувався статистичний метод дослідження. За його 

допомогою було проведено збір та аналіз статистичних матеріалів переписів 

населення, які розкривають етнічний склад населення, його структуру, 

особливості розселення етнічних груп, визнання рідної мови, показники 

природного руху (народжуваності, смертності, природного приросту), 

міграційні процеси, статеву і вікову структуру, що загалом формують 

демографічний потенціал етнічних груп, тощо. Даний метод дослідження 

використаний для збору та обробки даних не тільки по регіону загалом, але й 
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для прив’язки у розрізі локальний територіально-адміністративних одиниць на 

рівні адміністративних районів, міст, сільських поселень.  

Щоб численні кількісні статистичні показники отримали змістовне 

пояснення і на їхній основі могли би виявлятися закономірні зв’язки 

застосовують математичні методи дослідження. Існує декілька кількісних 

показників аналізу розселення етнічних груп. Найчастіше для дослідження 

рівня етнічної строкатості населення регіону використовуються методики, 

запропоновані Е. Пясецьким, Б. Еккелем, В. Джаманом. За методикою 

Е.Пясецького при визначенні індексу етнічної диверсифікації регіону 

розглядаються абсолютні значення чисельності етнічних груп і всього 

населення; зміна індексу в бік його збільшення вказує на внутрішні процеси, 

спрямовані до одноріднішої етнічної структури населення [203]. Для 

визначення індексу етнічної мозаїчності Б. Еккель враховує частку кожної 

етнічної групи у загальній чисельності населення; індекс відображає пряму 

залежність: чим більше його значення, тим більше в населенні регіону 

представлено етнічних груп і тим рівномірніший їхній чисельний розподіл [65]. 

В. Джаман при визначенні індексу етнічної різноманітності пропонує 

враховувати не тільки кількість етносів та їх чисельність, але й ступінь 

генетичної близькості та сучасної спорідненості народів, подавши у вигляді 

формули: 

Ep = 1-∑ 𝐾𝑚
𝑖=1 *(Пі)

2
,                            (1.1) 

де Ер – індекс етнічної різноманітності, одиниць; Пі – питома вага і-тої етнічної 

групи в загальній кількості населення регіону, К – коефіцієнт рівня 

спорідненості народів до переважаючого в регіоні, m – кількість етнічних груп 

у регіоні. За основу спорідненості народів взята мовна ознака і введені такі 

коефіцієнти рівня спорідненості: 1) К = 1,0 – для переважаючого етносу 

регіону; 2) К = 0,5 – для етносів, які найспорідненіші з переважаючим і 

належать разом з ним до однієї мовної підгрупи; 3) К = 0,4 – для етносів, які 

віднесені до спільної мовної групи; 4) К = 0,1 – для етносів єдиної мовної сім’ї; 

5) К = 0,05 – для етносів, найвіддаленіших від переважаючого етносу регіону і 
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віднесених до інших мовних сімей. Показник індексу етнічної різноманітності 

(Ер) відображає ступінь строкатості етнічної структури населення регіону, а 

також можливість міжетнічного спілкування, оскільки залежить від кількості 

етносів, чисельності кожного з них у регіоні та рівня їх спорідненості. За 

значенням індексу етнічної різноманітності виділяються чотири градації:          

1) Ер=0 – моноетнічні регіони, 2) Ер ≤ 0,100 – майже моноетнічні регіони,           

3) 0,100 ˂ Ер ≤ 0,400 – перехідні регіони з переважанням одного етносу за 

наявності значних етнічних меншин, 4) Ер > 0,400 – поліетнічні регіони з 

різнорідним етнічним складом [46, с. 92-93]. 

Кореляційний аналіз використовується для виявлення тісноти зв’язків 

між досліджуваними явищами і визначення сили впливу кожного чинника при 

наявності між ними кореляційної залежності. У дослідженні застосовуються 

коефіцієнти парної, рангової та множинної кореляції. Наприклад, за допомогою 

коефіцієнта кореляції визначаються взаємозв’язки між такими парами 

показників, як рівень урбанізованості території та ступінь етнічної 

різноманітності населення цієї ж території, людність міст та рівень етнічної 

строкатості їх населення, тощо. Коефіцієнт рангової кореляції обчислювався за 

формулою К. Спірмена, яка має вигляд: 

К = 1- 
6∗∑(𝛥𝑥)2

𝑛3−n
 ,                                  (1.2)

 

де х – різниця рангів районів (міст) у відповідних рейтингових рядах, n – 

кількість пар спостереження [30, с. 155-156]. Кореляційний аналіз може бути 

доповнений регресійним і факторним аналізом. Регресійний аналіз дає 

можливість виявити ступінь дії тих чи інших ознак-факторів на ті чи інші 

результативні показники. Даний метод є потужним засобом структурно-

функціонального аналізу. Факторний аналіз розкриває залежність загального 

стану системи (рівня її розвитку) від функціонування тих чи інших її сторін, 

оскільки кожний фактор має свою вагу, яка показує ту частку варіації 

(розсіювання) значень усіх вихідних ознак, яка зумовлена цим фактором [100, с. 

26]. 
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Наочне уявлення про характер і особливості територіальної концентрації 

(нерівномірності) розселення національних меншин і титульної нації у містах 

різної величини передає крива Лоренца. На графіку спостерігається стрімке 

підняття кривих Лоренца і плавний її хід у середній і заключній частинах 

графіка, що відображає посилення концентрації національних меншин у 

великих і середніх за людністю містах. Чим дальше криві відхиляються від 

діагоналі, тим більший рівень концентрації розселення. Широко 

використовувалися й інші графічні методи: діаграми, графіки, схеми. 

Етнічні меншини за характером розселення розміщуються по-різному: 

дисперсно, локалізовано, багатоступенево. Тому важливо дослідити не тільки 

загальну людність етнічних груп у регіоні загалом, але й їхню поширеність по 

території та чисельну значимість (рейтинг) [47, с. 75]. З цією метою, взявши за 

основу запропонований методичний підхід [47], проведена бальна оцінка 

територіальної поширеності та чисельної значимості етнічних груп у розрізі 

адміністративних районів і міст західного регіону України. Оскільки переважна 

більшість етнічних груп є малочисельною, до рейтингової оцінки включалася 

переважаюча національна група (оцінювалася у 20 балів) і 10 найбільших 

етнічних меншин кожного району (міста) з відповідною кількістю балів: 

найчисельніша етнічна меншина оцінювалася 12 балами, друга за людністю – 

10 балів, третя – 8 балів, четверта – 7 балів, кожна наступна – на один бал 

менше, десята – 1 бал. Для бальної оцінки за рейтинговою значимістю (за 

кількістю осіб) етнічних груп будується розгорнута площинна матриця: по 

вертикалі – адміністративно-територіальні одиниці низового рівня, по 

горизонталі – переважаюча національна група і 10 найбільших етнічних 

меншин. Наприклад, у матриці при дослідженні етнічної різноманітності 

населення української смуги українсько-польського прикордоння (розглядалася 

41 адміністративно-територіальна одиниця) кількість комірок становить         

451 (41*11), а теоретична сума балів – 3198. 

Традиційним і дуже важливим методом географічного дослідження 

розселення етнічних груп є картографічний. Переваги картографічного методу 
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полягають у територіальності та наочності. Стан розселення етнічних груп, 

динаміка їх людності відображаються на картах способом картодіаграм і 

картограм через поселенську мережу, адміністративно-територіальні одиниці, 

способом ареалів тощо. Карта виступає носієм геопросторової інформації – має 

інформаційну місткість, її зберігач і передавач. Карта – це і засіб одержання 

нового знання шляхом аналізу і перетворення наявної на ній інформації. Поява 

ГІС-технологій значно розширила можливості картографічного методу. ГІС, 

володіючи засобами візуалізації, являють собою не “застиглу” й “разову” 

інформаційну базу, а це активна й багатофункціональна база даних, яка може 

постійно доповнюватися та оновлюватися. За допомогою спеціального 

програмного забезпечення ГІС-технології дають змогу як створювати 

різноманітні географічні карти, так і зчитувати з них інформацію, здійснювати 

картометричну аналітику, а також проводити поєднаний аналіз різних карт 

[176, с. 114-115]. 

Одним з фундаментальних і основоположних напрямів пізнавального 

процесу в географічній науці є порівняльно-географічний метод, який 

застосовується для порівняльної характеристики просторових і структурних 

відмін розселення етнічних спільнот двох (чи множини) регіонів різних 

таксономічних рівнів. Він дає можливість виявити спільні ознаки та відмінності 

в розселенні та з’ясувати їх причини. Порівняльно-географічний метод 

базується на діаметрально протилежних принципах формальної логіки – 

подібності й відмінності порівнюваних об’єктів, що виступають основою 

систематики та класифікації географічних об’єктів. 

У географії розселення широкого застосування набули методи 

класифікації та типізації поселень за різними ознаками із виділенням 

відповідних класів і типів поселень. Розглядаючи етнічну структуру населення 

поселень, нами проведена класифікація населених пунктів етноконтактної 

території чотирьох адміністративних районів Чернівецької області за цією 

ознакою, а також їх зміни за період між переписами населення 1989 і 2001 
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років. Класифікації здійснені за двома показниками: а) етнічна структура 

населення, б) рівень етнічної різноманітності населення. 

У процесі виконання роботи були використані й інші методи дослідження 

– метод ключів, аналізу аналогових ареалів (метод ААА), індукції та дедукції, 

спостережень, літературний, описовий. 

Інформаційною основою дослідження виступили матеріали переписів 

населення; матеріали Головних управлінь статистики семи областей західного 

регіону України (Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, 

Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької); довідникові видання Державної 

служби статистики України; архівні матеріали; наукові публікації з 

етногеографії, історії, етнології; картографічні матеріали. 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. “Етнос” виступає головною категорією етнографії. Вперше цей термін 

з’явився на рубежі XVIII – XIX століть з формуванням етнографічної науки. 

Хоча поняття “етнос” у середині ХІХ століття визнали найбільш відповідним у 

предметній області дослідження, але тлумачили його в різних наукових школах 

етнографії і в різні часи неоднаково: для позначення раннього ступеня історії 

людства, історико-культурних провінцій, етнічної групи, окремої культурної 

одиниці, об’єкта етнографічних досліджень. По-різному трактували також зміст 

та ознаки етносу: як певний стан суспільства та специфічний спосіб життя; як 

культурно специфічний образ народу; як спільність, що об’єднується на ґрунті 

єдиних норм, законів, мови та культури. З кінця ХІХ століття до основних 

ознак етносу переважно стали відносити мову, спосіб життя, поведінку. 

2. На сучасному етапі поняття “етнос” вживається як науковий термін для 

означення всіх історичних типів етнічних спільнот від племен до націй. Існує 

декілька концепцій розуміння сутності етносу: біологічна, соціальні 

(дуалістична, інформаційна, системно-статистична), примордіалістські 

(природно-еволюційна, еволюційно-історична), переніалістська, 
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інструменталістська, конструктивістська, пасіонарна. Більшість українських 

дослідників – прихильники біосоціальної концепції етносу, згідно з якою при 

розкритті сутності етносу необхідно одночасно враховувати біологічні аспекти 

(антропологічні особливості населення, природно-географічні умови етнічних 

територій) і соціальні аспекти (історичний розвиток, соціальний устрій, 

господарську діяльність, специфіку побуту, традицій, культури). 

3. Етноси – дуже складні біосоціальні динамічні системи, що постійно 

розвиваються. Вони мають власні закони свого становлення, розвитку, розквіту, 

занепаду і зникнення або трансформації. Як біосоціальні відкриті системи 

етноси функціонують і розвиваються за допомогою інформаційних зв’язків 

двояко: а) діахронні міжпоколінні (внутріетнічні) зв’язки забезпечують їм 

стійкість, б) синхронні просторові (зовнішньоетнічні) зв’язки забезпечують 

інноваційність розвитку та постійне оновлення. Стійкість і зміни етнічних 

спільностей залежать від багатьох чинників. Сутність біологічних і соціальних 

процесів появи, існування, трансформації та зникнення етносів проявляється в 

етнічних процесах, які фіксують послідовність розвитку етносів. За своїм 

змістом етнічні процеси поділяються на еволюційні (часткові зміни етнічних 

ознак, зміни етнічної самосвідомості не відбувається) і трансформаційні 

(відбувається кардинальна зміна етносу, в тому числі зміна етнічної 

самосвідомості). За характером прояву, залежно від переважання доцентрових 

або відцентрових тенденцій, етнічні процеси бувають роз’єднавчі 

(дисперсизація, сепарація і парціація) та об’єднавчі (етнічна асиміляція, етнічна 

консолідація, міжетнічна інтеграція, етногенетична міксація). 

4. Особливості етнічних процесів залежать від: характеру розселення 

(компактного, розірваного чи дисперсного) етнічних спільнот, що проявляється 

в розмірах, конфігурації, географічному положенні, природних умовах, 

суспільно-географічній освоєності етнічних територій; їх демогеографічних 

параметрів і етнодемографічних потенціалів; структурно-територіальної 

організації етносів; наявності чи відсутності чітко виражених границь етнічних 
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територій; етногенетичної і мовно-культурної спорідненості (або віддаленості) 

між етносами-сусідами тощо. 

5. Оскільки, етнос – це система з чітко вираженою структурою і 

зв’язками, тоді поєднання в прикордонних етноконтактних смугах численних 

різновіддалених за генетичною спорідненістю етносів визначають етнічну 

структуру населення як дуже складну систему. Тому розробка методики 

суспільно-географічних досліджень етнічної структури й різноманітності 

населення прикордонних територій вимагає застосування цілісної системи 

загальнонаукових та конкретнонаукових методів наукового пізнання: 

системного аналізу і синтезу, діахронічного, синхронного і ретроспективно-

хорологічного аналізу, статистичного і математичних методів дослідження, 

факторного аналізу, картографічного і порівняльно-географічного методів, 

методів класифікації і типізації, ключів, аналізу аналогових ареалів (ААА), 

індукції та дедукції, спостережень, літературного, описового.   
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЕТНОГЕОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

2.1. Історико-географічні особливості заселення і формування етнічної 

структури населення Західноукраїнського регіону 

На ранніх стадіях освоєння і заселення територій важливою складовою їх 

розселенської місткості виступали природні умови та ресурси, їх компонентна 

структура (у першу чергу, наявність річок, озер і водних ресурсів загалом, 

флористичних та фауністичних ресурсів) і ступінь концентрації та 

продуктивності (обсяги, об’єми, запаси). Різноманітні природні комплекси 

Західноукраїнського регіону наклали свій відбиток на характер освоєння і 

заселення території. Займаючи порівняно невелику площу (110,7 тис. км
2
), у 

регіоні виділяються дві фізико-географічні країни: Східно-Європейська рівнина 

і Українські Карпати, які поділяються на менші природно-географічні 

таксономічні одиниці. У межах Східно-Європейської рівнини в західному 

регіоні України розміщені дві природні зони: а) мішаних лісів (Поліська 

провінція), яка поділяється на дві фізико-географічні області (Волинське 

Полісся і Мале Полісся) і 12 фізико-географічних районів; б) лісостепову 

(Західно-Українська лісостепова провінція) з 5 фізико-географічними 

областями (Волинською височинною, Розтоцько-Опільською горбогірною, 

Західно-Подільською височинною, Середньоподільською височинною, Прут-

Дністровською височинною) і 23 фізико-географічними районами. В 

Українських Карпатах виділено 7 фізико-географічних областей 

(Передкарпаття, Зовнішніх Карпат, Вододільно-Верховинська, Рахівсько-

Чивчинська, Полонинсько-Чорногірська, Вулканічних Карпат і міжгірних 

котловин, Закарпатської рівнини), які поділяються на 36 фізико-географічних 

районів [182]. Зміна рівнинної зони передгір’ями і горами з різноманітним 

рельєфом, кліматичними умовами, гідромережею і водозабезпеченістю, 

грунтами, рослинністю, тваринним світом, надровими багатствами визначили 
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час і характер розселення, типи поселень, їх зовнішні форми, особливості 

господарської діяльності. 

Кожній конкретній території властива своя розселенська місткість, у тому 

числі й природно-ресурсна складова. За показником територіальної 

продуктивності сумарного природно-ресурсного потенціалу серед 7 

адміністративних областей Західного регіону України різниця між крайніми 

показниками – 2,3 рази, а серед 107 адміністративних районів – 8,5 рази. Значно 

більша територіальна диференціація продуктивності окремих видів природних 

ресурсів [161, с. 370-384]. Це призвело до великої різниці залюдненості різних, 

хоч і однакових за площею територій. Наприклад, 22 адміністративні райони 

Західноукраїнського регіону, маючи площу по 0,7 тис. км
2
, відрізняються 

густотою населення в 5,5 рази, а крайні пересічнорайонні величини густоти 

населення мають співвідношення 17:1 [54, с. 150]. У цьому показнику, крім 

природних, важливе значення належить і соціально-економічним чинникам. 

Процеси заселення будь-якої території безпосередньо пов’язані з 

виникненням первісних населених пунктів. На території західного регіону 

України “сліди” найперших поселень виявлені ще з раннього палеоліту [100, 

с.229]. 

Перші люди на території сучасної Чернівецької області (у Північній 

Бессарабії та Північній Буковині) з’явилися в добу раннього і середнього 

палеоліту [8, с. 12-14]. Їх поселення представлені переважно в долині річки 

Дністер, зокрема на її правому березі, та долині Прута (на лівобережжі). 

Наявність на сході великої кількості стоянок дозволяє стверджувати, що 

заселення території області проходило зі сходу, від річки Дністер, поступово 

просуваючись на захід – до річки Прут. Найвідомішими стоянками цього 

періоду є Молодове, Оселівка, Бабин, Атаки, Дарабани та інші [5, с. 16-21; 52, 

с. 67]. За пізнього палеоліту в Північній Бессарабії виникли 23 поселення [29, 

с.7]. Пізній палеоліт на території Чернівецької області характеризується тим, 

що його старожитності виявлені не тільки на правобережній частині долини 

річки Дністер, але й на правобережжях Прута та його притоки Черемош. Досить 



74 

відомі стоянки знайдено в селах Молодове, Бабин, Атаки, Кормань, Горбова, 

Стрілецький Кут, Коростувата, Чортория, в містах Чернівці та Вашківці [52, 

с.67]. Найгустіше була заселена східна та північна Придністровська частина 

сучасної Чернівецької області. Всього в краї відомі 130 палеолітичних стоянок 

[173, с. 16]. Територія Прут – Дністровського межиріччя виділялася багатством 

природних умов і ресурсів, які були незамінними в житті первісної людини 

(кремінь, ліси, дикі звірі, вода…). Тому люди залишилися тут жити навіть у 

період четвертинного зледеніння, коли було дуже холодно [116, с. 23-24]. 

Починаючи від ІХ – до VI тис. до н.е. в Північній Бессарабії (в правій 

частині долини річки Дністер) з’являються мезолітичні стоянки оселівського 

типу. Найвідоміші мезолітичні стоянки: Молодове, Атаки, Оселівка, Кормань 

та інші [59]. 

Від початку неоліту до періоду Київської Русі різноманітні культури, 

змінюючи одна одну, заселяли територію сучасної Чернівецької області: буго-

дністерська, лінійно-стрічкової кераміки, трипільська, кулястих амфор, 

підкарпатська, комарівська, Ноа, фракійського гальштату, білогрудівська, 

чорноліська, західноподільська група скіфської, лукашівська, зарубинецька, 

липицька, черняхівська, карпатських курганів, празька і типу Луки-

Райковецької культури [29, с. 6; 101, с. 7]. 

На території Північної Буковини і Північної Бессарабії від ІХ століття 

знаходилися племена тиверців, що згодом увійшли до Київської Русі. На кінець 

ІХ століття край стає складовою частиною Київської держави, а від середини 

ХІІ ст. – Галицького князівства. Разом із ним вони у 1199 р. стали складовою 

частиною Галицько-Волинської держави, де перебували до середини XIV 

століття. У 1340 – 49 рр. постає історичний феномен – Шипинська земля. На 

кінець XIV століття регіон підпадає під Молдавію, а в 1514 р. разом із 

останньою – під владу Туреччини. У 1774 р. Північна Буковина стала 

складовою частиною Австрії, що у 1867 р. трансформувалася в Австро-

Угорщину. Північна Бессарабія після чергової російсько-турецької війни 1806 – 

1812 рр., за Бухарестським договором, була захоплена Росією. В 1918 р. 
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Північну Буковину і Північну Бессарабію захопила Румунія, у складі якої вони 

перебували до 1940 р., коли була утворена Чернівецька область, що ввійшла до 

складу УРСР у межах СРСР. З 1991 р. Чернівецька область – складова частина 

України. Кожна держава, до складу яких входили Північна Буковина і Північна 

Бессарабія, суттєво впливала на зміни етнічної структури населення. 

У Галичину найдавніше населення прийшло Дністром із півдня України. 

Із давнього палеоліту (мустьєру) відомі кілька стоянок (Більче-Золоте, 

Заліщики-Печорна, Касперівці). У мезоліті місцеві племена заселяли найбільше 

східну і центральну частини Галичини. Вони селилися у районі річкових долин 

і озерних водойм, займаючи їхні заплави і перші тераси. Протонеолітичні 

племена заселяли ту ж територію Галичини, що і за часів мезоліту. У середині 

V тис. до н.е. із заходу в Галичину проникають племена культури лінійно-

стрічкової кераміки [8, с. 99-100], що проіснувала тут впродовж 500 років. На 

крайньому південному сході краю мешкали племена трипільської культури 

раннього етапу свого розвитку [97, с.55]. 

На території, яку замешкували племена пізнього етапу Трипілля і частина 

племен культури лійчастих посудин, поширились племена культури кулястих 

амфор. У межах Галичини вирізняють дві локальні групи пам'яток цієї культури 

– подільську і волинську. Перша з них займала майже все Західне Поділля й 

Опілля, а волинська – Мале Полісся і крайні північні частини Опілля і 

Західного Поділля [7, с.44]. Синхронною культурі кулястих амфор була 

підкарпатська культура, що також була частково синхронна культурі лійчастих 

посудин (на її фінальній стадії розвитку). Підкарпатська культура належить до 

культур, що займали територію тільки Галичини. Вона поділялася на дві групи: 

верхньодністровську і подільську. Верхньодністровська група поширена у 

Верхньому Придністров’ї, Подільська група – на терені нинішніх 

Тернопільської і частково Львівської та Івано-Франківської областей. 

Подільська група підкарпатської культури займала територію розповсюдження 

племен подільської групи кулястих амфор. Обидві подільські групи 

підкарпатської культури і культури кулястих амфор тривалий час співіснували 
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на одній території. Із появою племен культури шнурової кераміки 

розпочинається новий етап розвитку і Галичина вступає у бронзову добу [4, 

с.5]. Під час середнього етапу бронзової доби на території Галичини набула 

розвитку комарівська культура. Племена цієї культури займали повністю 

територію Передкарпаття, більшу частину (західну і південну) Розточчя й 

Опілля, більше половини Малого Полісся і виходили у Карпати, освоюючи 

низькогірні частини гірських хребтів. 

У межах Галичини, переважно в її центральній і південно-східній 

частинах, розвинулася культура Ноа. На півдні і південному сході поширюється 

культура фракійського гальштату. Існували також висоцька і пшеворська 

культури [6, с. 13-18]. 

Наступною великою культурою, що займала більшу частину території 

Галичини була черняхівська культура [6 , с. 23-26, с. 41-55]. Вона займала ліві 

допливи р. Дністра, верхів'я р. Західного Бугу і допливи річки верхнього Сяну, 

включаючи прикордонні райони Польщі, де вона межувала із пшеворською 

культурою [97, с. 59]. Південними сусідами черняхівської культури були 

племена культури карпатських курганів. Вони повністю займали територію 

Передкарпаття і південно-східної частини Карпат. Найранніші пам'ятки 

празької культури знайдені в досить обмеженому регіоні межиріччя Дністра і 

Прута [9, с. 59-60]. Культура типу Луки-Райковецької була наступною, яка 

змінила на терені Галичини празьку культуру [9, с. 68-70]. 

На історичну арену Галичина вступила наприкінці X ст., коли була 

приєднана до Київської України-Русі. З утворенням Галицько-Волинської 

держави (1199 р.) на її землях збереглася територіальна організація, як і в часи 

Київської Русі. У 1340 р. Галицько-Волинське князівство було поділене між 

Польщею, Угорщиною, литовським князем Любартом і татарами. Галичина із 

Холмщиною були прилучені до Польщі, в 1435 р. на галицьких землях був 

заведений польський устрій і Галичина стала поділена на Руське і Белзьке 

воєводства. 
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Після першого поділу Польщі в 1772 р. Галичина відійшла до Австрії і 

була об'єднана в нову провінцію – Королівство Галичини і Льодомерії. Під час 

"весни народів" у Європі в травні 1848 р. виникла Головна Руська Рада, що 

проголосила свою національну єдність із братами над Дніпром, а в межах 

Австрії приєдналася до федеративних змагань інших народів, обстоюючи 

вимогу до уряду виокремити українські землі історичної Галичини й об'єднати 

їх з українськими Буковиною та Закарпаттям в окремий коронний край. 

18 жовтня 1918 р. представники Галичини й Буковини, зібравшись на 

конституанту у Львові, проголосили ЗУНР. 1 листопада Українська 

Національна Рада перебрала владу у Львові, 3 січня 1919 р. Українська 

Національна Рада в Станіславі ухвалила закон про злуку західноукраїнських 

земель із УНР в одній соборній державі. Але за оборону відродженої 

Української державності довелося вести важку війну і в боротьбі на кілька 

фронтів Українська Галицька Армія не змогла втриматися. 14 березня 1923 р. 

конференція амбасадорів у Парижі ухвалила прилучити Галичину до Польщі з 

умовою дати їй автономні права. Але, окупувавши край, польський уряд 

посилив заходи, щоб припинити український національний розвиток, 

полонізуючи школи (з 2417 українських шкіл, які існували за Австрії, 

залишилося в 1937 р. 352), обмеживши вступ української молоді до 

університетів тощо [97, с. 60-62]. 

17 вересня 1939 р. на підставі таємної змови між СРСР і Німеччиною 

більшовики приєднали Галичину, 22.10.1939 р. відбулися вибори до народних 

зборів Західної України, які 26 жовтня схвалили включення Галичини до УРСР. 

14 грудня 1939 р. у межах Галичини було утворено Дрогобицьку, Львівську, 

Станіславську і Тернопільську області. Радянсько-польськими угодами 1945 і 

1951 рр. визначено кордон між Польщею й Українською РСР приблизно по 

т.зв. лінії Керзона, відступаючи з території Галичини Посяння і Лемківщину. 

Територію Волинської частини Західноукраїнського регіону первісні 

люди почали освоювати з середнього палеоліту в часи мустьєру (виявлено дві 

посілості на півдні сучасної Рівненської області). За час пізнього палеоліту на 
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території Волині утворилася волинська група археологічних пам’яток, яка 

представлена 38 старожитностями в Рівненській області та 11 – у Волинській 

області [100, с. 238]. Волинська група пізньопалеолітичних стоянок була 

частиною великого прикарпатсько-волинського регіону пізньопалеолітичної 

культури. Очевидно, що територія Волині заселялася з Придністров’я 

(Галичини) [98, с. 9]. 

У ранньому мезоліті на території Волині відомі пам’ятки нобельського 

типу, ці племена були крайньою південно-східною периферією великої 

свідерсько-кундської культурної зона в Європі. З пізнього мезоліту є пам’ятки 

дніпро-прип’ятської і культури типу Народичі, на розвиток якої позначився 

прибалтійський вплив. У ранньому неоліті територія Волині була заселена 

племенами культури лінійно-стрічкової кераміки, пізніше – племенами 

лендельської культури, які були поширені на території Словаччини й Польщі. 

Синхронно існували племена культури лійчастих посудин, що заселяли також 

Центральну Європу, і племена пізнього етапу трипільської культури [7, с. 4-5; 

98, с. 10-11]. 

Територію Волині заселяли племена культури кулястих амфор, шнурової 

кераміки, східнотшинецької (більшість археологів і лінгвістів вважають її 

місцевою і ядром найдавнішої слов’янської спільності), білогрудівської, 

чорноліської, лужицької, висоцької, волинської локальної групи пам’яток 

скіфського часу, зарубинецької (зарубинецькі племена належать до предків 

східної групи стародавнього слов’янства), пшеворської, черняхівської, 

вельбарської [9, с. 5-55]. У часи зародження слов’янської державності (у другій 

половині І тис. н. е.) терени краю заселяло слов’янське плем’я дулібів, яке на 

початку Х століття вже залежало від Києва. Після заволодіння Волині Романом 

Мстиславичем і об’єднанням її з Галичиною (1199 р.) була утворена Галицько-

Волинська держава. В 1349 р. Галицько-Волинська держава розпалася і Волинь 

перейшла до сина литовського князя Гедиліна – Дмитра-Любарта. Після 

Люблінської унії 1569 р. Волинь стала воєводством Корони, зберігаючи 

внутрішню автономію й український характер. Після поділів Польщі (1772, 
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1793 і 1795 рр.) Волинь увійшла до складу Російської імперії. В травні 1919 р. 

Польща окупувала Західну Волинь і за Ризьким миром 1921 р. її приєднали до 

Польщі. У 1939 р. ці землі були приєднані до УРСР у складі СРСР із поділом на 

дві області: Волинську й Рівненську, а Крем’янеччина відійшла до 

Тернопільської області. 

Найдавніші археологічні знахідки на території Закарпаття відносяться до 

ашельського часу раннього палеоліту [8, с. 14-15]. Унікальною є пам'ятка біля 

с.Королеве, де виявлені не тільки ашельські, але й мустьєрські (150–35/33 тис. 

р.т.н.) [5, с. 7] та початку пізнього палеоліту шари [98, с. 39]. За мезолітичної 

доби у Закарпатті не виявлено слідів первісної людини. Тільки із настанням 

неоліту людина знову заселяє цей регіон. Поселення неоліту-енеоліту 

зосереджувалися в рівнинній частині краю і на крайніх південних передгір'ях 

Карпат. Вони розташовувалися здебільшого на берегах струмків і боліт, на 

схилах передгір'їв, безпосередньо на стику із рівниною. У ранньому неоліті 

Закарпаття було крайньою північно-східною областю поширення кришської 

культури. Культура Криш розглядається як найдавніша неолітична цивілізація 

Південно-Східної Європи. У середньому неоліті в Закарпатті з'являються носії 

культури лінійно-стрічкової кераміки. Її рештки виявлені як на заході 

(Ужгород, Мукачеве, Дравці та ін.), так і на півдні регіону (Дякове, Братове і 

т.д.). Вважається, що ця культура зайшла на територію регіону із Польщі й 

через деякий час зникла. У середньому неоліті в Закарпатті з'явилася також 

культура мальованої кераміки, виявлено понад 30 пам'яток цієї культури 

(Дрисине, Дякове, Рафайлове та ін.) [ 98, с. 39-40]. 

Наступними на території Закарпаття стали племена полгарської культури, 

які займали значні території Угорського Потисся, Східної Словаччини, 

Північно-Західної Румунії і Закарпаття. У Закарпатті поселення полгарської 

культури розташовувалися в низовинній зоні і на південних схилах передгір'їв 

Карпат, безпосередньо на стику з рівниною, на берегах річок, потоків і боліт. 

На зміну полградської культури у Потиссі у пізньому енеоліті прийшло 

населення баденської культури, яка сформувалася на Задунайських територіях. 
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Закарпаття було крайньою північно-східною межею розповсюдження 

баденської культури.  

Природно-географічні умови Закарпаття і його розташування між 

Центральною і Східною Європою відіграли позитивну роль у заселенні краю 

від найдавніших часів. Уже в бронзовому віці тут були заселені не тільки 

низовинні, але й передгірні райони. Ранній період доби бронзи представлений 

пам'ятками культури Ніршег і східнословацькою курганною групою культур 

шнурової кераміки: середній період – пам'ятками культури Отомань, а пізній 

період – пам'ятками культури Станово [7, с. 89]. У кінці бронзової і на початку 

залізної доби у Закарпатті культури фракійського гальштату були представлені 

голіградською культурою [4, с. 49-50]. 

Під час ранньої залізної доби у Закарпатті існувала куштановицька 

культура. Її пов'язують із групою населення Поділля, яке мігрувало на цю 

територію, або із автохтонними племенами, які засвоїли багато елементів 

лісостепової культури межиріччя Дністра і Дніпра. Встановлена також 

наявність лужицького компоненту. Разом із тим, є підстави вважати, що 

населення Закарпаття за скіфської доби залишалося місцевим – 

північнофракійським. 

В останні століття до нашої ери регіон освоюють кельти, що прибули із 

заходу і принесли з собою залізну культуру. Старожитності Закарпаття 

складають найвіддаленішу групу середньоєвропейського Латена (осередок 

зародження – межиріччя верхів’їв Дунаю і Рейну на території сучасних 

Швейцарії, Франції і Німеччини), що досягнув основного хребта Українських 

Карпат [7, с. 167]. Латенські пам'ятки (поселення, ремісничі центри, 

могильники тощо) зосереджені переважно в долині р. Тиси та її правих 

допливів – річок Уж, Латориня, Боржава [98, с. 43-44]. 

Слов'янський колонізаційний процес охопив Закарпаття приблизно від II 

ст. н.е. і відбувався через карпатські перевали, якими, очевидно, й прийшли 

племена культури карпатських курганів. У них простежуються два різних 

етнічних елементи – гето-дакійський і слов'янський. У процесі розвитку гето-
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дакїйські ознаки поступово щезають і чіткіше проступають слов'янські риси. У 

другій половині І тис. н.е. на Закарпатті продовжує свій розвиток слов'янське 

населення – празька культура. Поява празької культури на Закарпатті стала 

результатом руху слов'янських племен через карпатські перевали із території 

межиріччя Дністра і Дніпра. Закарпаття було під впливом слов’ян і в наступні 

періоди, оскільки її заселяли племена – носії культури типу Луки-Райковецької 

(VІІІ – ІХ ст.) і племена білих хорватів (наприкінці І тис. н. е.) [9, с. 82]. 

Слов'яни Закарпаття у VI–VIII ст. перебували під владою аварів, а потім 

входили до складу Болгарського царства (ІХ–Х ст.). У зв'язку із занепадом 

останнього, білі хорвати переходять у другій половині X ст. до сфери впливу 

Київської держави. Від того часу на Закарпатті закріплюється назва "Русь". 

Після смерті Володимира Великого (1015 р.) король Стефан І приєднав 

Закарпаття до Угорщини. Від того часу до початку XX ст. (за винятком 

нетривалого періоду) Закарпаття перебувало у складі Угорської держави. 

Події 1917 року в Росії й Україні отримали свій відбиток і в Закарпатті. 

За приєднання до України висловилися народні з'їзди в Любовні, Сваляві, 

Сиготі і  Хусті. У цей час Ужгородська народна рада виявила лояльність до 

Угорщини, а Пряшівська  висловилась за приєднання до Чехо-Словаччини. 

08.05.1919 р. представники ужгородської, хустської і пряшівської рад утворили 

Центральну Народну Руську Раду і проголосили об'єднання Закарпаття із Чехо-

Словаччиною. Конференція в Парижі санкціонувала передачу Закарпаття в 

Сен-Жерменському договорі (10.09.1919 р.), де гарантувався автономний 

статус Закарпаття. Після прилучення до Чехо-Словаччини, Закарпаття було 

виділене в окремий адміністративний край "Підкарпатська Русь". 15.03.1939 р. 

одночасно з окупацією Чехії і Моравії Гітлер доручив Угорщині окупувати 

Закарпаття. 

Після визволення Закарпаття від угорської окупації восени 1944 р., між 

Чехо-Словаччиною і Радянським Союзом 29.06.1945 р. було укладено угоду 

про вихід Закарпаття зі складу Чехо-Словаччини і приєднання його до УРСР у 

складі СРСР. 
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2.2. Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону 

Особливості прикордонного географічного положення, трагічна історія 

(тривала відсутність української державності, перебування під гнітом сусідніх 

країн і часта роздробленість між різними державами, національне 

пригноблення українців та деяких інших народів, цілеспрямована 

денаціоналізація та асиміляція, вимушена міграція і переселення, колонізація 

інших народів тощо) наклали свій відбиток на формування і динаміку етнічної 

структури населення Західного регіону України. Цьому сприяло ще й 

розташування на межі формування східних, західних і південних слов’ян, 

східно-романських і угорського народів, а також на шляхах переселень інших 

народів. 

За даними Всеукраїнського перепису населення на території семи 

областей Західного регіону України було зареєстровано 9552886 осіб 

постійного населення, які в етнічному відношенні: 1) ідентифікували себе 

представниками 119 народів (із 132 наведених у переліку перепису), 2) 76 осіб 

вказали свою приналежність до групи “інші національності”, 3) відносно 

значна кількість людей не вказала своєї національності (15546 осіб, що 

становить 0,16% населення). За лінгвістичною класифікацією народів 115 

етносів об’єднані в 22 мовні групи 10 мовних сімей, 4 етноси розмовляють 

мовами, що віднесені до групи “ізольованих”. 

Індоєвропейська мовна сім’я представлена 40 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (9 народів, 9124817 осіб), романської (7 народів, 217455 осіб), 

індо-арійської (2 народи, 15489 осіб), германської (9 народів, 11014 осіб), 

вірменської (вірмени – 3085 осіб), балтійської (2 народи, 1298 осіб), іранської 

(8 народів, 505 осіб), грецької (греки – 500 осіб), албанської (албанці – 80 осіб); 

алтайська мовна сім’я включає 34 народи 3 мовних груп: тюркської (25 

народів, 6098 осіб), тунгусо-маньчжурської (6 народів, 50 осіб), монгольської 

(3 народи, 54 особи); уральська мовна сім’я (17 народів) представлена 3 

мовними групами: фінно-угорською (13 народів, 154159 осіб), самодійською (3 

народи, 8 осіб), прибалтійсько-фінською (ліви – 29 осіб); 15 народів північно-
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кавказької мовної сім’ї об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-дагестанську (10 

народів, 467 осіб) і абхазо-адигейську (5 народів, 107 осіб); 2 народи 

афразійської мовної сім’ї представляють 2 мовні групи: семітську (араби – 224 

особи) і західно-семітську (ассирійці – 73 особи); грузини (1446 осіб) є 

представниками картвельської групи картвельської мовної сім’ї, в’єтнамці (31 

особи) – в’єт-мионгської групи австроазіатської мовної сім’ї; сино-тібетська 

мовна сім’я представлена 2 народами китайської мовної групи (43 особи); 2 

народи належать до чукотсько-камчатської мовної сім’ї (5 осіб); кети (3 особи) 

– до єнісейської мовної сім’ї. Ізольованими мовами розмовляють корейці, 

нівхи, чуванці, японці (разом 224 особи) (див. додаток А). 

Домінують українці (титульна нація) – 92,15% усього населення. 

Найбільша частка українців у Тернопільській (97,8%) та Івано-Франківській 

(97,5%) областях; у Львівській, Рівненській і Волинській областях їх питома 

вага складає від 94,8% – до 96,9%; у двох областях відсоток українців менший: 

у Закарпатській – 80,5%, Чернівецькій – 75,0% (див. рис. 2.1). За 1989 – 2001 

міжпереписні роки кількість українців у Західному регіоні України 

збільшилася на 139406 осіб (з 8663924 осіб до 8803330 осіб), що становить 

+1,6%, а загальна чисельність населення зменшилася за цей період на 160807 

осіб (з 9713693 осіб до 9552886 осіб) або на 1,7%. Індекс етнічної 

різноманітності населення Західноукраїнського регіону, визначений за 

формулою 1.1 (згідно методичного підходу В. Джамана [46, с. 92-93]), 

характеризує його структуру як “перехідну” від “майже моноетнічної” до 

“поліетнічної” – Ер = 0,150. При цьому рівень етнічної різноманітності сильно 

відрізняється між областями: дві області мають “майже моноетнічну” 

структуру населення з нижчим показником градації – Тернопільська (Ер = 

0,043) та Івано-Франківська (Ер = 0,049), дві області мають “майже 

моноетнічне” населення з більшим показником Ер (Волинська – 0,061 і 

Рівненська – 0,080), дві області характеризуються “перехідною” етнічною 

структурою з показником нижчої (Львівська – 0,101) і вищої (Закарпатська – 

0,351) градації, Чернівецька область має “поліетнічне” населення – Ер = 0,435  
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Рис. 2.1. Національна структура та етнічна різноманітність населення Західного 

регіону України (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення). 

(Складено автором).  
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(див. рис. 2.1). Для населення України Ер = 0,380 (“перехідний” рівень етнічної 

різноманітності). 

Розрахунки індексів етнічної різноманітності за даними останнього 

всесоюзного (1989 р.) і першого всеукраїнського (2001 р.) переписів населення 

свідчать про загальну тенденцію зменшення рівня етнічної строкатості 

населення у всіх областях Західного регіону України. У двох областях 

(Волинській і Рівненській) відбувся перехід з категорії “перехідної” етнічної 

структури в ранг “майже моноетнічного” населення (див. табл. 2.1). По Україні 

загалом відбулася зміна від “поліетнічної” структури (Ер = 0,447) до держави з 

“перехідним” рівнем етнічної різноманітності населення (Ер = 0,380), що 

зумовлено збільшенням частки титульного етносу на 5,1% (з 72,7% – до 77,8%) 

[49, с. 30-31]. 

Таблиця 2.1. 

Рівень етнічної різноманітності населення  

Західного регіону України 

Області 

Індекси етнічної різноманітності 

всього населення, 

1989 р. 

всього населення, 

2001 р. 

у тому числі 

міського 

населення 

сільського 

населення 

Волинська 0,104 0,061 0,100 0,018 

Закарпатська 0,384 0,351 0,397 0,322 

Івано-

Франківська 0,097 0,049 0,102 0,010 

Львівська 0,180 0,101 0,152 0,022 

Рівненська 0,128 0,080 0,121 0,043 

Тернопільська 0,063 0,043 0,078 0,016 

Чернівецька 0,494 0,435 0,348 0,488 

Західний регіон 0,203 0,150 0,172 0,129 

Україна 0,447 0,380 0,438 0,241 

  

Частка українців є переважаючою у 111 із 114 адміністративно-

територіальних одиниць середнього ієрархічного рівня Західного регіону 
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України, або у 97,4% розглядуваних адміністративних районів (107) і обласних 

центрів (7). До населення адміністративних районів включено також населення 

відповідних міст обласного підпорядкування, що є районними центрами своїх 

однойменних районів (наприклад, населення міста Острог до населення 

Острозького району) або до яких вони територіально тяжіють (наприклад, 

населення міста Новодністровськ до населення Сокирянського району). Сім 

обласних центрів мають три різні статуси адміністративності на нижчому 

ієрархічному рівні: 1) обласний центр виступає самостійною адміністративно-

територіальною одиницею (Чернівці); 2) у двох випадках обласні центри, 

виступаючи окремими адміністративно-територіальними утвореннями, мають 

у своєму підпорядкуванню інші населені пункти (до Львівської міськради 

належить місто Винники і два селища міського тупи Брюховичі і Рудне, до 

Івано-Франківської міськради – п’ять сіл); 3) у чотирьох випадках обласні 

центри виступають одночасно й центрами однойменних адміністративних 

районів, хоча їх мешканці до кількості населення районів органами статистики 

не включаються (Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород). Тому обласні центри (як 

окремі міста або міськради) розглядаються самостійними адміністративно-

територіальними одиницями на рівні з адміністративними районами. 

Найбільша частка українців у Підгаєцькому і Турківському районах – 99,7%. 

Загалом у 91 адміністративному районі західного регіону України їх питома 

вага перевищує 95,0% у етнічній структурі населення (у тому числі в 69 

районах – понад 98,0%). Українці не мають чисельної переваги у трьох 

районах: Новоселицькому – 34,0% (поступаючись молдованам), Берегівському 

– 25,4% (після угорців) і Герцаївському – 5,0% (після румунів); не значна 

перевага українців (46,8%) над румунами (45,3%) у Глибоцькому районі (див. 

рис. 2.2 і додаток Б). 

Найчисельнішими етнічними меншинами в Західному регіоні України є 

титульні нації сусідніх держав – росіяни, угорці, румуни, молдовани, поляки, 

білоруси, словаки, а також цигани, німці, євреї, вірмени. Етногеографічне 

розміщення регіону та історичні особливості розвитку сформували свій набір  
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Рис. 2. 2. Розселення українців у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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Рис. 2. 3. Найчисельніші етнічні меншини та рівень етнічної різноманітності 

населення Західного регіону України (за матеріалами Всеукраїнського перепису 

населення). (Складено автором).  
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найчисельніших етнічних меншин (як у Західному регіоні загалом, так і в 

розрізі окремих областей), структура якого відрізняється від 

загальноукраїнського (див. додаток Ґ і рис. 2.3). І якщо у складі 30 найбільших 

етнічних груп Західного регіону України тільки 4 відсутні у першій тридцятці  

по Україні загалом, то рейтингові місця (за людністю) етнічних груп відчутно 

відрізняються. Першу групу формують етнічні групи, що є титульними націями 

у сусідніх державах – угорці, румуни і поляки. Їх рейтинги на 4 – 3 позиції 

вищі у Західному регіоні ніж в Україні. Більшої переваги у рейтингах досягти 

важко, оскільки по Україні вони, відповідно, займають високі 7 – 9 місця. 

Другу групу складають словаки (+17 рейтингових місць – дев’яті в регіоні та 

двадцять шості в Україні). Третю групу становлять чехи, латиші (по +10 місць), 

німці (+7), цигани, литовці (по +6), казахи (+4 місця). Нижчі місця в західному 

регіоні ніж по Україні займають білоруси (- 4), араби (- 6), греки (- 9), болгари 

(-10), гагаузи (- 12), корейці (- 15), турки (- 36), кримські татари (- 64). Тому 

коефіцієнти рангової кореляції (за К. Спірменом) між першою двадцяткою 

найбільших етнічних меншин у Західному регіоні України і Україні загалом – 

низький (К = +0,358), а для тридцятки перших найбільших етнічних груп 

України і відповідно Західного регіону – К = - 0,508 . 

Етнічні меншини за ступенем концентрації розміщуються по-різному: 

рівномірно (татари, туркмени, узбеки, чуваші, грузини, марійці, мордва тощо), 

локалізовано (цигани, вепси, караїми тощо). Тому доцільно дослідити не тільки 

їх загальну людність, але й просторову континуальність чи дискретність та 

рейтингову значимість у розрізі 114 адміністративно-територіальних одиниць 

Західноукраїнського регіону. Бальна (кількісна) оцінка територіальної 

поширеності і рейтингової значимості найчисельніших етнічних груп 

розрахована за методикою [47] і представлена в таблиці 2.2. Оскільки у розрізі 

адміністративних районів переважають малочисельні етнічні групи або 

присутні тільки поодинокі представники етносу (див. додаток В), то до уваги 

не бралися ті меншини, які нараховували у районі менше 3 осіб, тому в 

окремих районах до реєстру оцінки потрапило менше 10 етнічних меншин 
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Таблиця 2.2 

Найчисельніші етнічні групи Західного регіону України 

(бальна оцінка територіальної поширеності) 

№ 

п/п 

Етнічні групи Переважаюча  

етнічна  

група 

Рейтингові місця етнічних меншин  

(за кількістю осіб) 

Загальна 

кількість 

рейтингових 

місць 

Бальна 

оцінка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 українці  111 3          114 2 256 

2 росіяни  95 11 8        114 1 314 

3 білоруси  2 40 44 13 7 8     114 949 

4 поляки  4 42 29 8 10 7 1 2 6 1 110 874 

5 молдовани 1 2 5 15 36 19 14 10 3 3 1 109 706 

6 німці     13 8 14 11 28 5 6 85 353 

7 вірмени    4 14 16 11 14 8 8 6 81 383 

8 татари     2 11 15 7 10 8 12 65 241 

9 євреї     5 6 8 9 9 5 7 49 191 

10 азербайджанці     1 8 5 10 6 10 6 46 164 

11 цигани  1 4 9 7 7 6 3 1 2 4 44 268 

12 грузини    3 4 5 8 2 5 10 4 41 169 

13 болгари      2 4 7 9 10 8 40 115 

14 угорці 1 4 4 1 3 5 3 3 2 3 3 32 209 

15 румуни 2 3 4 2 4 3 4 1 4 4 1 32 223 

16 латиші     1 1 4 2 5 6 3 22 71 

17 чехи     2 2 4 2 2 4 5 21 73 

18 словаки    4 1 1 4 4 1 2 1 1 19 112 

19 узбеки      2 2 1 3 4 6 18 49 
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Продовження таблиці 2.2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 литовці     1  4 2 3 1 3 14 49 

21 чуваші        4 5 1 2 12 35 

22 казахи       1 2 2 5 2 12 31 

23 туркмени      1 1 2 3 1 1 9 31 

24 вепси   1  1 1 3  2  1 9 45 

25 караїми         4 1 1 2 8 23 

26 греки       1  2 2 1 6 16 

27 мордва      1   1 1 3 6 14 

28 албанці       1 1  1 1 4 12 

29 чеченці        2 1   3 11 

30 гагаузи        1  1 1 3 7 

31 корейці     1    1  1 3 11 

32 лезгини       1   1   2 9 

33 таджики      1    1  2 8 

34 естонці       1  1   2 8 

35 марійці       1   1  2 7 

36 башкири         1 1  2 5 

37 удмурти             2  2 4 

38 ханти        1     1 5 

39 ороки        1    1 4 

40 комі         1   1 3 

41 даргинці           1 1 1 

42 італійці           1 1 1 

43 серби           1 1 1 

44 американці            1 1 1 
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(наприклад, у Верховинському, Зарічненському і Підгаєцькому – тільки 

по 4 меншини, у Шацькому – 5 меншин). Натомість, у випадку, коли на десяте 

(чи дев’яте) рейтингове місце претендують декілька етнічних меншин, то всіх 

їх включали до реєстру оцінювання. При такому методичному підході до 

реєстру оцінки трьох найбільших за чисельністю етнічних меншин у розрізі 

114 територіальних одиниць потрапили 12: українці, росіяни, білоруси, поляки, 

молдовани, вірмени, цигани, грузини, угорці, румуни, словаки і вепси. При 

розгляді наступних порядкових рейтингових номерів етнічних меншин – 

етнічна різноманітність зростає: у п’ятірку найпоширеніших потрапили 26 

етнічних груп, у десятку – 44 (див. табл. 2.2). Коефіцієнт рангової кореляції 

між людністю етнічних груп і бальною оцінкою їх поширеності та кількісної 

значимості (розрахунки проведені за 44 етнічними групами, що представлені в 

таблиці 2.2) – високий (К = +0,75). Національні меншини, як правило, більше 

тяжіють до міських поселень, про що свідчать показники індексу етнічної 

різноманітності (див. табл. 2.1). Співставлення структури сільського і міського 

населення за ступенем етнічної різноманітності дало підставу виділити такі 

групи областей Західного регіону України: 

1) “майже моноетнічні” – Тернопільська і Волинська області; 

2) “перехідні” – Закарпатська область; 

3) “перехідні” за етнічною структурою міського населення з “майже 

моноетнічним” складом селян – Івано-Франківська, Львівська і Рівненська 

області; 

4) “перехідні” за етнічною структурою міського населення з 

“поліетнічним” складом селян – Чернівецька область (див рис. 2.3). 

Серед етнічних меншин Західного регіону України перше місце займають 

росіяни – 255,8 тис. осіб, або 2,7% від загальної кількості населення та 34,9% 

чисельності етнічних меншин. Їх частка в національній структурі населення 

областей коливається від 1,2% (Тернопільська) до 4,1% (Чернівецька). У 5 

областях росіяни чисельно виступають найбільшою національною меншиною, 

у Закарпатській області – третьою (після угорців і румунів), у Чернівецькій – 
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третьою (після румунів і молдован). Переважна більшість росіян проживає в 

міських поселеннях (89,8%), особливо у великих і середніх містах. Найбільша 

їх частка в Чернівцях (11,3%), Ужгороді (9,6%), Львові (8,7%), а також у 

Рівному, Луцьку, Івано-Франківську (6,8% – 6,0%) та Сокирянському районі 

(6,9%), найменша – серед населення Турківського і Підгаєцького (по 0,2%), 

Верховинського, Рогатинського, Тлумацького, Перемишлянського, 

Зборівського, Козівського і Монастириського (по 0,3%) районів (див. рис. 2.4 і 

додаток Б). Із 114 адміністративно-територіальних утворень росіяни є 

найчисельнішою національною меншиною в 95 випадках (83,3%), другою – в 

11 і третьою – у 8 районах регіону з оцінкою просторової поширеності та 

кількісної значимості 1314 балів (див. рис. 2.4 і табл. 2.2). За 1959 – 1989 роки 

їх чисельність зросла на 22,0% [54, с. 244], а за останній міжпереписний період 

кількість росіян у Західному регіоні України зменшилася на 236,0 тис. осіб або 

майже вдвічі. 

Другою за людністю національною меншиною (152,3 тис. осіб) в 

Західноукраїнському регіоні виступають угорці – 1,6% всього населення та 

20,8% кількості етнічних меншин. З них 99,5% – мешканці Закарпаття (див. 

додаток А), які розселені тут компактно. Угорці є переважаючою нацією в 

Берегівському районі (66,9%), висока частка їх в Ужгородському (33,4%), 

Виноградівському (26,2%) і Мукачівському (10,8%) районах (див. рис. 2.5). 

Угорці відсутні в 22 районах, ще в 32 районах їх кількість становить 1-2 особи 

(див. додаток Б). До рейтингу переважаючої національної групи і десяти 

найчисельніших етнічних меншин у розрізі адміністративних районів і 

обласних центрів угорці включені тільки 32 рази (28% від можливого 

максимального показника). Вони є найчисельнішою національною меншиною 

в 4 районах (Ужгородському, Виноградівському, Мукачівському і 

Хустському), 5 разів виступають другою або третьою національною меншиною 

(в Ужгороді, Рахівському, Тячівському, Свалявському і Воловецькому 

районах), 8 разів займають 4-5 місця і 14 разів – 6-10 місця. За бальною  
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Рис. 2. 4. Розселення росіян у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором). 
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 Рис. 2. 5. Розселення угорців у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором). 
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оцінкою просторової поширеності (209 балів) угорці серед етнічних меншин 

займають тільки десяту позицію (див. табл. 2.2). 

Подібна ситуація (як з угорцями) склалася у румунів, які чисельно (147,2 

тис. осіб) йдуть третьою національною меншиною, становлячи 1,5% від всього 

населення і 20,0% кількості етнічних меншин. Оскільки 77,8% румунів   

Західного регіону України сконцентровано у Чернівецькій області і 21,8% – на 

Закарпатті (див. додаток А), то їх загальна кількість рейтингових місць (32) теж 

незначна  і за бальною оцінкою поширеності (223 бали) вони займають тільки 

дев’яте місце серед етнічних меншин (див. табл. 2.2). Румуни є переважаючою 

нацією у Герцаївському районі (91,5%) і тільки на 1,5% поступаються 

українцям у Глибоцькому районі (за даними останнього Всесоюзного перепису 

населення співвідношення було протилежним: румуни становили 42,7%, а 

українці – 40,3% [26, с 104]). Висока їх частка серед населення 

Сторожинецького (36,8%), Тячівського (12,4%) і Рахівського (11,6%) районів, 

де вони виступають найбільшою національною меншиною, другою етнічною 

меншиною румуни є в Чернівцях, Новоселицькому, Вижницькому і 

Кіцманському районах (див. додаток Б і рис. 2.6). Темпи приросту румунського 

етносу перевищують приріст всього населення, що сприяє збільшенню його 

частки у національній структурі. 

Четверту позицію як за кількістю населення (70,1 тис. осіб), так і за 

бальною оцінкою поширеності (706 балів) займають молдовани. І хоча ступінь 

їх концентрації в Чернівецькій області дуже високий (95,9%), молдовани 

загалом рівномірно розселені по території інших 6 областей Західного регіону 

(див. додаток А), що дало можливість оцінювати їх просторову поширеність та 

рейтингову чисельну значимість у 109 адміністративно-територіальних 

утвореннях (див. табл. 2.2). Молдовани є найчисельнішими у Новоселицькому 

районі (57,5%), значна частка їх серед населення Хотинського (7,0%) і 

Глибоцького (6,1%) районів, де вони виступають найбільшими національними 

меншинами. Другою національною меншиною молдовани є 5 разів, третьою – 

15, четвертою – 36, п’ятою – 19, шостою і сьомою – 24 (додаток Б і рис. 2.7). 
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Рис. 2. 6. Розселення румунів у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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Рис. 2. 7. Розселення молдован у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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За 1959 – 1988 роки кількість молдован збільшилася на 18,0% [54, с. 244], а за 

останній міжпереписний період – зменшилася на 20,5%. 

Наступну (п’яту) групу національних меншин у Західному регіоні 

України становлять поляки (31,4 тис. осіб), чисельність яких з 30-их років ХХ 

століття різко скоротилася. За останній міжпереписний період кількість поляків 

скоротилася майже на третину. Найбільша польська етнічна група у Львівській 

області (60,4% від усіх поляків західного регіону). Загалом поляки 110 разів 

потрапили до реєстру бального оцінювання за просторовою поширеністю і 

чисельною значимістю (див. табл. 2.2). У 4 районах (Мостиському, 

Самбірському, Старосамбірському і Підволочиському) вони є найчисельнішою 

національною меншиною, 42 рази – другою, 29 разів – третьою, 25 разів 

займають 4-6 місця в рейтингу найчисельніших етнічних меншин, ще 10 разів – 

7-10 місця (див. додаток Б і рис. 2.8). Із загальною кількістю балів (874) поляки 

посідають третю позицію за бальною оцінкою поширеності. Найбільша їх 

частка серед населення Мостиського (7,6%), Підволочиського (3,6%), 

Самбірського (2,3%), Сторожинецького (1,5%) і Старосамбірського (1,2%) 

районів. 

Білоруси, будучи за чисельністю (25,9 тис. осіб) шостою національною 

меншиною в регіоні, за рівнем територіальної поширеності займають високе 

друге місце (з 949 балами). До реєстру рейтингового оцінювання вони були 

включені в усіх 114 адміністративно-територіальних одиницях (див. табл. 2.2) і 

займають високі місця: у двох районах (Рокитнівському й Зарічненському), що 

межують із Білоруссю, є найбільшою національною меншиною, другою – 40 

разів, третьою – 44 рази, ще 28 разів займають достатньо високі 4-6 місця (див. 

додаток Б і рис. 2.9). Білоруси просторово тяжіють до прикордонної смуги з 

Білоруссю і великих та середніх міст. Найвища їх концентрація в 

Рокитнівському районі: 8062 особи, що становить 31,1% усіх білорусів 

західного регіону і 15,5% населення району. 

Ще одна національна меншина Західноукраїнського регіону, що є 

титульною нацією сусідньої держави, – словаки. На 96,1% вони сконцентровані  
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Рис. 2. 8. Розселення поляків у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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Рис. 2. 9. Розселення білорусів у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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в Закарпатській області, особливо в Ужгороді та ближніх 6 районах (91,5%). 

Такий високий рівень локалізації призвів до того, що займаючи достатньо 

високе (восьме) місце за кількістю населення (5,9 тис. осіб) словаки посідають 

п’ятнадцяте місце за показником просторового поширення (112 балів). Словаки 

відсутні в половині (57) територіальних утворень регіону, а в 26 районах їх 

нараховується по 1-2 особи (див. додаток Б). До рейтингової оцінки включені 

19 разів (16,7% від максимального показника): чотири рази словаки 

виступають другою національною меншиною – у Перечинському, 

Великоберезнянському, Іршавському і Воловецькому районах, один раз – 

третьою (в місті Ужгороді), 9 разів займають 4-6 місця, 5 разів – 7-10 місця 

(див. табл. 2.2 і рис. 2.10). 

Серед географічно віддалених, найчисельнішими етнічними меншинами 

в Західному регіоні України є цигани (15,4 тис. осіб), німці (5,5 тис.), євреї (5,4 

тис.) і вірмени (3,1 тис. осіб). Цигани займають сьомі місця як у рейтингу за 

чисельністю, так і за просторовою поширеністю (268 балів). Вони зосереджені 

переважно на Закарпатті (14,0 тис. осіб). За період між переписами населення 

1959 і 1989 років їх чисельність зросла у 2,4 рази [54, с. 246], а за останній 

міжпереписний період – на 15,7%. Найбільша частка циганів у Берегівському 

(4,8%), Ужгородському (4,1%), Великоберезнянському, Свалявському, 

Мукачівському районах і місті Ужгороді (по 1,6 – 1,3%). В інших областях 

регіону цигани розселені, як правило, дискретно – локалізовано у 2-3 районах: 

наприклад, у Дубенському і Сарненському районах сконцентровано 80,7% 

циганів Рівненщини, у Львові, Дрогобицькому і Жовківському районах – 78,9% 

циганів Львівщини, у Чернівцях і Хотинському районі – 95,9% усіх циганів 

Чернівецької області. Така особливість розселення сприяє тому, що хоча 

цигани до рейтингової оцінки потрапили порівняно не багато разів (44), але 

займають відносно високі місця і мають високу бальну оцінку (див. табл. 2.2). 

Вони є найчисельнішою етнічною меншиною у Великоберезнянському районі, 

другою – в Ужгородському, Берегівському, Міжгірському й Свалявському 

районах, третьою – 9 разів, 4-6 місця займають 20 разів, 7-10 місця – 10 разів.   
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Рис. 2. 10. Розселення словаків у Західноукраїнському регіоні. (Складено автором).  
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Подібно розселені в Західноукраїнському регіоні німці (85 рейтингових 

місць і 353 бали) та вірмени (81 місце, 383 бали), займаючи часто високі 4-8 

місця у рейтингу людності етнічних груп. При цьому німці більше 

сконцентровані в Закарпатській області, а вірмени – у Львівській. Загалом  

рейтингові місця цих національних меншин за рівнем просторового поширення 

вищі, ніж за людністю. 

Євреї, займаючи десяту позицію за людністю серед етнічних меншин, 

посідають одинадцяте місце за рівнем просторового поширення (191 бал). Вони 

тяжіють до великих і середніх міст, часто займаючи високі 4-8 місця у 

рейтингу людності (див. табл. 2.2). Загальновідомо, що єврейська національна 

проблема надзвичайно трагічна. І якщо до першої світової війни на 

Західноукраїнських землях проживало близько 1 млн. євреїв [81, с. 162], то за 

останнім переписом тільки 5,4 тис. 

Наступну групу етнічних меншин складають татари, азербайджанці, 

грузини, болгари і чехи, людність яких становить від 1,9 тис. – до 1,0 тис. осіб, 

а оцінка просторового поширення – 241-73 бали. Чотири етнічні групи мають 

людність від 500 до 1 тис. осіб, чотири – від 300 до 500 осіб, 16 – від 101 до 250 

осіб, 8 – від 51 до 100 осіб, 15 – від 26 до 50 осіб, 16 – від 11 до 25 осіб, 

представники інших народів – до 10 осіб (див. додаток А). 

 

2.3. Етногеографічна система української частини українсько-

польського прикордоння 

Етнічна структура населення прикордонних територій залежить від 

об’єктивності  проведення державного кордону, який не завжди співпадає з 

етнічними межами. На „точність” проведення українсько-польського кордону 

вплинули як складність власне визначення кордону, що пов’язано  з різними 

типами етнічних меж між українцями і поляками та формування 

взаємоперекриття етнічних територій – етноконтактних зон,  так і складність 

історичного минулого, оскільки кордон встановлювався переважно в період 

бездержавності українського народу, без належного врахування його 
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територіально-етнічних і національно-культурних інтересів. Особливістю 

українсько-польського прикордоння є те, що титульними націями виступають 

близькі у мовно-культурному відношенні народи, а це накладає свій відбиток 

на хід етнічних процесів, формування пограничних, перехідних субетнічних 

груп. 

Територією дослідження  обрані адміністративно-територіальні 

утворення України, які межують із Польщею: Волинську область (16 

адміністративних районів і обласний центр), Львівську область (20 районів і 

територію Львівської міської ради) і три райони Закарпатської області: 

Великоберезнянський (безпосередньо граничить із Польщею), Перечинський і 

Воловецький (сусіди другого порядку). Інші 10 районів Закарпатської області 

не розглядалися, по-перше, через значну віддаленість від кордону із Польщею і 

малою часткою поляків у національній структурі населення; по-друге, 

Закарпатська область має значно більшу протяжність державного кордону ще з 

трьома країнами: Словаччиною, Угорщиною і Румунією, що значно більше 

впливає на національну структуру населення області (частка титульних націй 

сусідніх держав у етнічній структурі населення Закарпаття становить: угорців – 

12,08%, румунів – 2,56%, словаків – 0,45%, поляків – 0,04%). Загалом територія 

дослідження охоплює 41 адміністративно-територіальну одиницю низового 

рівня ( 39 районів і 2 міста – обласні центри). 

За даними останнього перепису населення на розглядуваній території 

українсько-польського прикордоння (площею 43,9 тис. кв. км) було 

зареєстровано 3 748 881 особа постійного населення, які в етнічному 

відношенні: 1) ідентифікували себе представниками 107 народів ( із 132 

наведених у переліку перепису), 2) 14 осіб вказали свою приналежність до 

групи  „інші національності”, 3) відносно значна кількість людей не вказала 

своєї національності (7 335 осіб, що становить 0,20% населення). За 

лінгвістичною класифікацією народів 103 етноси об’єднані у 22 мовні групи 10 

мовних сімей, 4 етноси розмовляють мовами, що віднесені до групи 

„ізольованих”. 
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Індоєвропейська мовна сім’я представлена 37 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (9 народів, 3 727 657 осіб), германської (9 народів, 3411 осіб), 

індо-арійської (2 народи, 1482 особи), вірменської (вірмени – 1476 осіб), 

романської (6 народів, 1451 особа), балтійської (2 народи, 536 осіб), іранської  

(6 народів, 217 осіб), грецької ( греки – 200 осіб), албанської ( албанці – 66 

осіб); алтайська мовна сім’я включає 28 народів 3 мовних груп: тюркської  (21 

народ, 2408 осіб), тунгусо-маньчжурської (4 народи, 31 особа), монгольської (3 

народи, 21 особа); уральська мовна сім’я (16 народів) представлена 3 мовними 

групами : фінно-угорською (13 народів, 1344 особи), самодійською ( 2 народи, 

6 осіб), прибалтійсько-фінською (ліви – 5 осіб); 13 народів північно-кавказької  

мовної сім’ї  об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-дагестанську ( 8 народів, 228 

осіб) і абхазо-адигейську (5 народів, 43 особи);      2 народи афразійської мовної 

сім’ї представляють 2 мовні групи: семітську (араби – 82 особи) і західно-

семітську (ассирійці – 55 осіб); грузини (699 осіб) є представниками 

картвельської групи картвельської мовної сім’ї, в’єтнамці (15 осіб) – в’єт-

мионгської групи австроазіатської мовної сім’ї; сино-тібетська мовна сім’я 

представлена 2 народами китайської мовної групи ( 22 особи); 2 народи 

належать до чукотсько-камчатської  мовної сім’ї ( 4 особи); кети ( 2 особи) – до 

єнісейської мовної сім’ї. Ізольованими мовами розмовляють корейці, нівхи, 

чуванці, японці ( разом 71 особа) [124, с. 111]. 

Етногеографічне розміщення української частини українсько-польського 

прикордоння та історичні особливості розвитку сформували відповідний набір 

найчисельніших етнічних меншин. У складі 20 найбільших етнічних меншин 

української частини українсько-польського прикордоння тільки 4 відсутні у 

першій двадцятці по Україні загалом, але рейтингові місця (за людністю) 

етнічних груп відчутно відрізняються (див. табл. 2.3). Першу групу формують 

етнічні групи, що є титульними націями у сусідніх державах – поляки (+6), 

словаки (+15), чехи (+11). Їх рейтинги на 6-15 позицій у прикордонній частині 

вищі ніж в Україні. Другу групу складають латиші (+10), литовці, німці, цигани 

(по +7), вірмени, євреї (по +5), грузини і татари (по +4). Нижчі місця в 
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українській частині прикордоння, ніж по Україні, займають румуни (-10), 

болгари і греки (по -9), угорці (-7), молдовани (-4). 

Таблиця 2.3 

Рейтингові місця і чисельність найбільших етнічних груп  

української частини українсько-польського прикордоння 

у порівнянні з загальноукраїнськими показниками 

 

Найчисельніші 

етнічні групи 

 

Рейтингові місця 

Різниця 

рейтинго-

вих 

місць 

Кількість (осіб на 100000 

всього населення) 

у прикордон-

ній смузі 

в 

Україні 

у прикордон-

ній смузі 

в Україні 

українці 1 1 0 95474 77821 

росіяни 2 2 0  3161 17276 

поляки 3 9 + 6   527    299 

білоруси 4 3 - 1   232    572 

євреї 5 10 + 5    65   215 

вірмени 6 11 + 5   39  207 

цигани 7 14 +7  39   99 

молдовани 8 4 - 4  30 536 

татари 9 13 + 4  25 152 

німці 10 17 + 7  25  69 

словаки 11 26 + 15 19  13 

грузини 12 16 +  4 19  71 

азербайджанці 13 15 + 2 15  94 

угорці 14 7 - 7 15 325 

болгари 15 6 -9 12 424 

чехи 16 27 + 11  8   12 

литовці 17 24 +7  8   15 

румуни 18 8 - 10  7 313 

латиші 19 29 + 10  6   11 

чуваші 20 21 + 1  6   22 

греки 21 12 - 9  5 190 

      + перевищення рангового місця етнічної групи в прикордонній смузі у порівнянні з 

показником по Україні; 

- пониження рангового місця етнічної групи в прикордонній смузі у порівнянні з 

показником по Україні. 

 

Національну основу населення української смуги українсько-польського 

прикордоння складають українці (3 579 209 осіб). Їх частка у розрізі 38 

адміністративних районів перевищує 95%; найменша часка українців у містах 

Львові (88,1%) і Луцьку (92,5%), що пояснюється підвищеною питомою вагою 

національних меншин в обласних центрах, і у прикордонному Мостиському 

районі (91,8%), де порівняно висока частка поляків (див. рис. 2.11 і додатки Д, 

Е). Хоча досліджувана територія є прикордонною і має значну протяжність 
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державного кордону, домінування українців (95,5%) тут значно перевищує 

загальноукраїнський показник (77,8%), що зумовило відчутно меншу етнічну 

різноманітність населення. За індексом етнічної різноманітності (Ер = 0,088) 

вона „майже моноетнічна”. Більшу частку у структурі населення прикордоння, 

у порівнянні з українським показником, мають ще два сусідні народи – поляки і 

словаки (див. табл. 2.3). 

Найчисельнішими національними меншинами є росіяни (118 502 особи 

або 3,16% від загальної кількості населення), поляки (19 754 особи – 0,53%) і 

білоруси (8 712 осіб – 0,23%). Сумарно українці та вказані 3 найбільші 

меншини становлять 99,39% населення української частини українсько-

польського прикордоння. Серед не слов’янських народів своєю чисельністю 

виділяються: євреї – 2 442 особи ( германська мовна група), вірмени – 1 476 

осіб (вірменська група), цигани – 1 463 особи ( індо-арійська група), молдовани 

– 1 109 осіб (романська група), татари – 925 осіб (тюркська група), німці – 922 

особи (германська група). Наступну групу національних меншин становлять     

2 сусідніх народи (словаки – 714 осіб, угорці – 573 особи) і 2 закавказькі народи 

(грузини – 699 осіб, азербайджанці – 577 осіб). Представники 4 народів 

нараховують від 251 до 500 осіб (болгари – 449, чехи – 296, литовці – 294, 

румуни – 271), ще 11 етнічних груп мають чисельність від 100 до 250 осіб 

(латиші, чуваші, греки, мордва, узбеки, карели, туркмени, казахи, осетини, 

башкири, естонці), 10 етнічних меншин – від 51 до 100 осіб  (даргинці, 

удмурти, араби, гагаузи, марійці, таджики, албанці, корейці, ассирійці, комі), 5 

етнічних меншин представлені 26-50 особами, 18 меншин – 10-25 особами, 45 

етнічних меншин – до 10 осіб [124, с. 112]. 

Оскільки етнічні меншини за ступенем концентрації розміщуються по-

різному, проведена бальна оцінка розселення етнічних меншин на території 

українсько-польського прикордоння. За основу кількісної оцінки взято 

рейтингове місце етнічної меншини (за кількістю осіб). Побудовано розгорнуту 
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Рис. 2. 11. Національна структура та етнічна різноманітність населення 

української смуги українсько-польського прикордоння. (Складено автором).  
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площинну матрицю: по-вертикалі – 41 адміністративно-територіальна одиниця 

низового рівня, по горизонталі – 10 найбільших етнічних меншин. Ідеальна 

(теоретична) кількість комірок у матриці – 410, а сумарна кількість балів – 

2 378. У розселенні  етнічних меншин є відчутні територіальні відмінності, що 

відобразилося при заповненні матриці. У підсумку в матриці з 410 можливих 

записів у комірках отримали 408 варіантів розселення етнічних меншин із 

сумарною кількістю 2 457 балів. Узагальнені результати матриці представлені у 

таблиці 2.4. При такому методичному підході до реєстру оцінки трьох  

найбільших за чисельністю етнічних меншин у розрізі 41 територіальних 

одиниць потрапили 9: росіяни, білоруси, поляки, молдовани, цигани, грузини, 

словаки, вірмени, угорці;  у п’ятірку потрапили 19 етнічних груп, у десятку – 32 

меншини ( див. табл. 2.4). 

Росіяни – найчисельніші серед національних меншин в українській 

частині українсько-польського прикордоння і становлять 73,0% їх кількості. 

Вони є найбільшою національною меншиною в 37 із 41 територіальних 

одиниць, у трьох районах поступаються полякам (Мостиському, Самбірському 

і Старосамбірському), а у Великоберезнянському районі – треті  ( після циган і 

словаків). Із максимальної кількості балів ( 492) росіяни набрали 482 (98,0%). 

Частка росіян в  національній структурі населення районів коливається від 

0,15% (Турківський) до 3,54% (Сокальський). Росіяни на території трьох 

досліджуваних  областей  (Волинської, Львівської і Закарпатської) в основному 

(92,2%) міські жителі, тому їх частка у містах дещо більша, а особливо в 

обласних центрах (на території Львівської міської ради – 8,72%, у місті Луцьку 

– 6,16%) і географія розселення росіян тісно залежить від рівня урбанізованості 

території. Коефіцієнт рангової кореляції між часткою міського населення і 

питомою вагою росіян – К = + 0,787. 

Поляки, будучи титульною нацією сусідньої держави, виступають другою 

національною меншиною, становлячи тільки 0,53% всього населення і 12,17% 

національних меншин української смуги українсько-польського прикордоння.  
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 Таблиця 2.4  

Найчисельніші етнічні меншини в українській смузі  

українсько-польського прикордоння 

Етнічні групи 

Рейтингові місця етнічних меншин  

( за кількістю осіб ) 

Загальна 

кількість 

рейтингових  

місць 

Бальна 

оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) росіяни 37 3 1        41 482 

2) білоруси  20 17 2 1 1     41 361 

3) поляки 3 15 12 1 5 3   1  40 336 

4) молдовани   4 12 7 9 6 2   40 233 

5) вірмени   2 8 6 4 4 3 2 1 30 158 

6) німці    4 3 2 4 13 1 2 29 115 

7) татари    2 5 7 2 6 2 4 28 113 

8) цигани 1  3 4 3 4 1 1 1 1 19 112 

9) грузини   3 4 3 5 1 1 3 1 21 109 

10) євреї    2 2 2 1 2 3 3 15 55 

11) угорці  1   4 2 1 1 1 2 12 55 

12)азербайджанці     3 1 3 3 4 2 16 54 

13) болгари     2 2 1 3 3 3 14 44 

14) словаки  3    2 1    6 44 

15) литовці    1  2 1 1 1  6 26 

16) чехи     1 1  1 3 1 7 21 

17) румуни    1  1  1 2 1 6 20 

18) чуваші       1 4   5 16 

19) латиші      1 1 1 1 1 5 15 

20) албанці      1 1  1 1 4 12 

21) узбеки        2 1 1 4 9 

22) казахи      1 1  1  3 11 

23) туркмени     1 1     2 11 

24) мордва     1    1  2 8 

25) чеченці       1 1   2 7 

26) гагаузи       1  1  2 6 

27) греки        2   2 6 

28) башкири        1 1  2 5 

29) ханти      1     1 5 

30) ороки         1    1 4 

31) естонці        1   1 3 

32) італійці          1 1 1 
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Урбанізованість поляків в регіоні дослідження (67%) не дуже перевищує 

загальний показник по Україні. Зв'язок між рівнем урбанізованості 

адміністративно-територіальних одиниць низового рівня і часткою поляків у 

структурі населення відносно слабкий (К = + 0,448). Найбільшою національною 

меншиною вони виступають у 3  компактно розміщених  західних сусідніх 

районах Львівської області, 2 з яких мають державний кордон з Польщею: 

Мостиський (частка поляків у структурі населення – 7,57%) і Старосамбірський 

(1,18%), третій район – Самбірський (2,29%). Другим ареалом розселення 

поляків є смуга центральної і східної частин Львівської області (Львів, 

Городоцький, Дрогобицький, Пустомитівський і Золочівський райони), де 

питома вага поляків становить від 0,40% до 0,87%. У північній і південній 

частинах Львівської області частка поляків значно менша, з найнижчими 

показниками у Радехівському (0,04%) і Сколівському (0,05%) районах. Дуже 

низька частка поляків у структурі населення сусідніх прикордонних районів 

північної і північно-західної частин Львівської області: Яворівському (0,10%), 

Жовківському (0,18%), Сокальському (0,15%) [123, с. 164]. У Волинській 

області поляки виступають третьою національною меншиною (після росіян і 

білорусів) і становлять тільки 0,07% її населення. Найбільше їх в обласному 

центрі (0,17% людності міста), а в переважній більшості сільських 

адміністративних районів лише 0,01 – 0,05% від загальної кількості населення. 

Низька частка цієї етнічної групи і в прикордонних районах з Польщею 

(Любомльському – 0,01%, Шацькому – 0,02%, Іваничівському (разом з 

м.Нововолинськ) – 0,10%, Володимир-Волинському – 0,11%). Мала часка 

поляків і в районах Закарпатської області – у Великоберезнянському районі, 

який межує з Польщею, їх питома вага 0,02%, а у Воловецькому районі – сусіда 

другого порядку – перепис населення не зареєстрував жодного представника  

польської національності. Загалом поляки тричі виступають найбільшою 

національною меншиною, другою – на території Львівської міськради і 14 

районів, третьою – в місті Луцьку і 11 районах, четвертою – 1 раз, п’ятою – в 5 

районах, шостою – в 3 районах і дев’ятою – у Перечинському районі. Загальна 
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кількість рейтингових місць – 40 ( із 41), а оцінена сума балів – 336 ( 68,3% від 

максимально можливої). 

Білоруси виступають третьою національною меншиною і становлять 

0,23%  всього населення і 5,37% національних меншин досліджуваного регіону. 

На території Волинської області, яка граничить із Білоруссю, білоруси є другою 

національною меншиною і становлять 0,30% її населення. ¾ білорусів Волині – 

міські жителі. Вони більше сконцентровані в містах обласного значення, де їх 

питома вага у структурі населення складає 0,48% - 0,69%. У сільських 

адміністративних районах частка білорусів від 0,09% (Горохівський,  Камінь-

Каширський, Маневицький райони) – до 0,63% (Шацький район). При загалом 

малій кількості представників білоруської нації, їх питома вага більша у 

районах, які мають державний кордон із Білоруссю (Шацькому – 0,63%, 

Ратнівському – 0,41%, Любешівському – 0,25%). Білоруси – друга (після 

росіян) національна меншина у всіх районах і містах Волинської області. На 

території Львівської області серед національних меншин білоруси треті й 

становлять 0,21% її населення. Вони виступають другою національною 

меншиною у трьох районах (Радехівському, Сколівському та Сокальському), 

третьою – у 16 районах і на території Львівської міськради, четвертою – у 

Жовківському районі (після росіян, поляків і циган). На досліджуваній 

території Закарпатської області білоруси – шості (після росіян, словаків, циган, 

угорців, румунів), а в розрізі районів: у Великоберезнянському – четверті,  у 

Воловецькому – п’яті, у Перечинському – шості. Сумарна оцінка розселення і 

рейтингової значимості білорусів у розрізі 41 територіальної одиниці 

українсько-польського прикордоння – 361 бал (73,4% від максимальної). 

Євреї займають четверту позицію серед людності національних меншин у 

досліджуваному регіоні виключно через значну свою концентрацію в двох 

обласних центрах, де вони також четверті. У Львові та Луцьку проживає 85,7% 

євреїв українсько-польського прикордоння. Крім того, вони виступають п’ятою 

національною меншиною у 2 районах (Дрогобицькому і Стрийському), які 

займають перше і шосте місця  у рейтингу районів за рівнем урбанізованості. 
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Загалом євреї потрапили до рейтингової оцінки кількісної значимості 

національних меншин тільки в 15 із 41 територіального утворення (36,6% ) і 

отримали 55 балів (це десяте - одинадцяте місце в рейтинговому оцінюванні 

поширеності національних меншин). Подібна ситуація – зниження 

рейтингового місця за людність (з 10) і просторовою поширеністю (до 14) – 

властива для словаків, які компактно проживають у 3 районах Закарпатської 

області (84,2% від загальної їх кількості в українсько-польському прикордонні) 

і виступають в них другою національною меншиною ( у Великоберезнянському 

районі – після циганів, у Воловецькому і Перечинському районах – після 

росіян). У Львівській області словаки не потрапили в десятку найчисельніших 

національних меншин у жодному із 21 територіальних утворень, а на території 

Волинської області вони двічі є шостими (у Горохівському  і Старовижівському 

районах) і один раз – сьомими (у Луцькому районі). У підсумку словаки тільки 

6 разів оцінювалися (14,6%) з сумарною оцінкою – 44 бали (див. табл. 2.4). 

Протилежна картина – підвищення рейтингу за людністю (з 7 місця) і 

просторовою поширеністю (до 4 місця) характерне для молдован, які 

рівномірно розосереджені по всій території українсько-польського 

прикордоння і оцінювалися в 40 територіальних одиницях (97,6%). У 

рейтингову оцінку десяти найбільших національних меншин молдовани не 

потрапили тільки у Воловецькому районі. Сумарна оцінка територіальної 

поширеності – 233 бали. 

Наступну групу складають етнічні меншини, які оцінювалися 30-28 разів, 

а їх переважаючі рейтингові місця: а) з ІІІ по VІІ – у вірмен (158 балів, п’яте 

підсумкове місце), б) з ІV по VІІІ – у німців (115 балів), татар (113 балів) і, 

відповідно, підсумкові шосте і сьоме місця. Восьмі – цигани (112 балів) 

потрапили у рейтингову оцінку кількісної відносної значимості 19 разів, 

займаючи  у Великоберезнянському районі перше місце і 14 разів відносно 

високі ІІІ-VІ місця. Дев’яті - грузини (109 балів) оцінювалися 21 раз, займаючи 

відносно часто ІІІ-VІ і ІХ місця. Наступну групу формують угорці, 

азербайджанці та болгари, які 12-16 разів потрапили у рейтингову оцінку і 
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набрали 55-44 бали. Литовці, чехи, румуни, чуваші, латиші по 7-5 разів 

потрапляють у десятку найчисельніших національних меншин, займаючи ІV-Х 

місця і загальну кількість балів – від 26 до 15. Чотири – три рази зустрічаються 

албанці, узбеки і казахи, будучи шостими – десятими, із сумую балів 12-9. Двічі 

в десятку національних меншин входять туркмени, мордва, чеченці, гагаузи, 

греки, башкири (від 11 до 5 балів), по одному разу – ханти, ороки, естонці, 

італійці (5-1 бал) [124, с. 116]. 

Кількість етнічних груп, їх чисельність і рівень генетичної спорідненості 

визначають ступінь строкатості етнічної структури  населення конкретної 

території (див. рис. 2.11 і додаток Д). У розрізі адміністративних одиниць 

низового рангу індекс етнічної різноманітності має параметри від 0,215 

(територія Львівської міськради) до 0,006 (Турківський район). До категорії 

„перехідних” від „майже моноетнічних” до „поліетнічних” за величиною Ер 

належать тільки територія, яка підпорядкована Львівській міській раді, 

Мостиський район (0,155) і місто Луцьк (0,142), інші 38 районів української 

смуги українсько-польського прикордоння мають „майже моноетнічне” 

населення. Етнічна різноманітність міського населення більша ніж сільського, 

тому коефіцієнт рангової кореляції між рівнем урбанізованості районів і 

величиною Ер достатньо великий – К = + 0,668. Водночас на рівень етнічної 

різноманітності впливає близькість до кордону – це особливо стосується 

прикордонних  Мостиського, Перечинського, Великоберезнянського і 

Старосамбірського районів, де рейтинг індексу етнічної різноманітності 

населення на 24 – 18 позицій (із максимальних – 40) перевищує рейтинг рівня 

урбанізованості території. У окремих випадках (Володимир-Волинський район 

та Іваничівський  район з м. Нововолинськ) високі рейтинги урбанізованості 

співпадають із прикордонним розташуванням. Перевищення рейтингу етнічної 

різноманітності  над рівнем урбанізованості характерне і для субурбанізованих 

районів – Пустомитівського і Луцького (відповідно на 21 і 20 позицій). 
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2.4. Етногеографічна система Західноукраїнської частини українсько-

білоруського прикордоння 

Територія дослідження західноукраїнської смуги українсько-білоруського 

прикордоння включає Волинську область у розрізі 16 адміністративних районів 

і обласного центру та Рівненську область – 16 районів і обласний центр, 

загалом охоплює 34 адміністративно-територіальні одиниці низового рівня. 

За даними Всеукраїнського перепису населення на розглядуваній 

території було зареєстровано 2 228 659 осіб постійного населення, які в 

етнічному відношенні ідентифікували себе представниками 84 народів, 11 осіб  

вказали  свою  приналежність  до  групи  “інші  національності”, 206 осіб не 

вказали своєї національності, що становить менше 0,01% загальної кількості. За 

лінгвістичною класифікацією  народів 83 етноси об'єднані у 22 мовні групи 9 

мовних сімей, один етнос розмовляє мовою, що віднесена до групи 

“ізольованих”. 

Індоєвропейська мовна сім’я представлена 33 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (8 народів, 2 222 308 осіб, що становить 99,7% всього населення),  

германської (6 народів, 1 162 особи), романської (6 народів, 782 особи), 

вірменської (вірмени ‒ 636 осіб), індоарійської (2 народи, 298 осіб), балтійської 

(2 народи, 279 осіб), грецької (греки ‒ 104 особи), іранської (6 народів, 98 осіб), 

албанської (албанці ‒ 34 особи); алтайська мовна сім’я включає 21 народ 3 

мовних груп: тюркської (17 народів, 1 510  осіб),  монгольської (2  народи, 10 

осіб),    тунгусо‒маньчжурської (2 народи, 3 особи); уральська мовна сім’я (13 

народів) представлена 3 мовними групами: фінно‒угорською (11 народів, 539 

осіб), самодійською (ненці ‒ 1 особа) і прибалтійсько‒фінською (ліви ‒ 1 

особа); 10 народів північно-кавказької мовної сім’ї об’єднані у 2 мовні групи: 

нахсько-дагестанську (7 народів, 125 осіб) і абхазо-адигейську (3 народи, 20 

осіб); 2 народи афразійської мовної сім’ї представляють 2 мовні групи: 

семітську (араби ‒ 34 особи) і  західно‒семітську (ассирійці ‒  12 осіб); грузини 

(436 осіб) є представниками картвельської групи картвельської мовної сім’ї, 

в’єтнамці (6 осіб) ‒  в’єт-мионгської групи австроазіатської сім’ї, китайці (7 
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осіб) ‒  китайської групи сино-тібетської сім’ї, чукчі (1 особа) ‒  

чукотсько‒камчатської мовної сім’ї. Ізольованою мовою розмовляють корейці 

(36 осіб) [122, с. 78]. 

Домінують українці (титульна нація) ‒  96,4%, їх частка у розрізі 31 

адміністративного регіону перевищує 95% (у 22 районах ‒ перевищує 98%); 

найменша частка українців на території прикордонного Рокитнівського  району 

(83,5%), де порівняно висока частка білорусів, а також у великих містах 

Рівному (91,6%) і Луцьку (92,5%) з підвищеною часткою національних 

меншин. Хоча досліджувана територія є прикордонною, за індексом етнічної 

різноманітності (Ер = 0,070) вона ,,майже моноетнічна’’. 

Найчисельнішими національними меншинами є росіяни (55 261 особа або 

2,48% загальної людності), білоруси (15 044 особи ‒ 0,68%) і поляки (2 819 осіб 

‒ 0,13%). Українці та вказані 3 найбільші меншини становлять 99,68% 

населення західноукраїнської частини українсько‒білоруського прикордоння. 

Серед не слов’янських народів своєю чисельністю виділяються: євреї (668 осіб) 

і німці (487 осіб) германської мовної групи, молдовани (667 осіб) романської 

групи, вірмени (636 осіб) вірменської групи, татари (455 осіб) і азербайджанці 

(421 особа) тюркської групи, грузини (436 осіб) картвельської групи, цигани 

(295 осіб) індоарійської мовної групи.  

Серед слов’ян виділяються також: чехи (460 осіб), болгари (223 особи) і 

словаки (128 осіб). Представники ще 9 народів нараховують від 100 до 200 осіб 

(литовці ‒ 173, чуваші ‒ 146, угорці ‒ 139, узбеки ‒ 138, мордва ‒ 122, латиші ‒ 

106, греки ‒ 104, казахи і туркмени ‒ по 100 осіб), 5 етнічних груп мають 

чисельність від 50 до 100 осіб (румуни, удмурти, марійці, башкири, гагаузи), 9 

етнічних меншин – від 26 до 50 осіб, 7 меншин ‒  11-25 осіб, 15 етнічних 

меншин представлені 5-10 особами, ще 24 етноси нараховують менше 5 осіб 

[122, с. 78]. 

Етнічні меншини, за ступенем концентрації, розселені локалізовано у 

небагатьох ареалах або дисперсно. При цьому спостерігається більша їх 

концентрація у великих (Рівному ‒ 8,4% людності міста, Луцьку ‒ 7,5%) і 
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середніх містах (Ковелі, Володимир‒Волинському, Нововолинську ‒ від 4,6% 

до 6,1%), містах обласного підпорядкування (Дубному, Острозі, Кузнецовську ‒ 

від 4,8% до 9,1%). Тому важливо розглянути їхню просторову поширеність та 

кількісну значимість у кожному районі (за уже розглянутою методикою).  

Бальна оцінка була проведена за 10 найбільшими етнічним меншинами у 

кожному з 34 низових адміністративно‒територіальних утворень 

західноукраїнської смуги українсько‒білоруського прикордоння. 

У розселенні етнічних меншин наявні територіальні відміни. До 

оцінювання трьох найбільших за чисельністю етнічних меншин потрапили 7: 

росіяни, білоруси, поляки, молдовани, вірмени, грузини і цигани. При вивчені 

наступних порядкових рейтингових номерів етнічних меншин, етнічна 

різноманітність зростає: у п’ятірку потрапили 16 етнічних груп, у десятку ‒ 30 

меншин (див. табл. 2.5). 

Найчисельніші серед національних меншин у західноукраїнській смузі 

українсько-білоруського прикордоння ‒ росіяни, які становлять майже 69% їх 

кількості. Вони є найбільшою національною меншиною в 32 із 34 

територіальних одиниць, у двох районах поступаючись білорусам. Із 

максимальної кількості балів (408) росіяни набрали 404  (99,0%). Частка росіян 

в національній структурі населення 32 адміністративних районів коливається 

від 0,36% (Любешівський) до 3,41% (Іваничівський район разом із містом 

Нововолинськ). Росіяни в регіоні дослідження в основному (88,0%) міські 

жителі, тому їх частка у містах дещо більша, а особливо в обласних центрах (у 

Рівному – 6,77% і Луцьку ‒ 6,16%) (див. рис. 2.12 і додатки Д, Е). 

Білоруси, будучи титульною нацією сусідньої держави, виступають 

другою національною меншиною, становлячи тільки 0,68% всього населення і 

18,78% національних меншин західноукраїнської смуги 

українсько‒білоруського прикордоння. Найбільшою національною меншиною 

вони виступають у 2 районах Рівненської області, які мають державний кордон 

з Білоруссю: Рокитнівському (частка білорусів у структурі населення ‒ 15,53%) 

і Зарічненському (0,52%). При загалом малій кількості білорусів (окрім 
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Рокитнівського району ‒ 8 062 особи), їх питома вага більша у районах, які 

мають державний кордон із Білорусією (Шацькому ‒ 0, 63%, Дубровицькому ‒ 

0,55%, Ратнівському ‒ 0,41%), і обласних центрах (0,53% і 0,59%). Білоруси ‒ 

друга (після росіян) національна меншина у 30 територіальних одиницях 

регіону дослідження і двічі третя (після росіян і поляків) у Корецькому і 

Острозькому районах. Сумарна оцінка розселення і рейтингової значимості 

білорусів ‒ 340 балів (83,3% від максимальної).  

Поляки (титульна нація сусідньої держави Польщі) виступають третьою 

національною меншиною і становлять 0,13% всього населення і 3,52% 

національних меншин регіону. Вони двічі є другою за чисельністю 

національною меншиною (в Корецькому і Острозькому районах Рівненської 

області), 20 разів ‒ третьою,  4 рази ‒ четвертою, 6 разів ‒ п’ятою і 2 рази ‒ 

шостою. Оцінена сума балів особливостей розселення ‒ 254 (62,3% від 

максимально можливої). 

Євреї займають четверте місце за людністю серед національних меншин у 

досліджуваному регіоні через значну свою локалізованість у двох обласних 

центрах, де вони є четвертими. У Луцьку й Рівному проживає 77,1% євреїв 

Волинської та Рівненської областей. Ще дев’ять разів євреї займають 7-10 місця 

в рейтингу за людністю. Євреї потрапили до рейтингової оцінки тільки в 11 із 

34 територіальних утворень (32,4%) і отримали 37 балів (це дванадцяте місце в 

рейтинговому оцінюванні поширеності національних меншин). 

Молдовани потрапили до рейтингової оцінки всі 34 рази, займаючи 

переважно 3-7 місця у розрізі районів. Сумарна оцінка розселення ‒ 208 балів 

(51,0% від максимальної) ‒ це четвертий показник (при п’ятому за показником 

загальної людності). 

Наступну групу етнічних меншин за територіальним поширенням і 

людністю становлять вірмени, грузини, німці і татари, які по 18-24 рази 

оцінювалися з загальною кількістю балів: вірмени ‒ 130, грузини ‒ 94, німці ‒ 

90, татари ‒ 79 балів. Від 7 до 12 разів до рейтингової оцінки розселення 

потрапили: чехи і цигани (по 46 балів), азербайджанці (45), болгари (25),  
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Рис 2. 12. Національна структура та етнічна різноманітність населення 

Західноукраїнської частини українсько-білоруського прикордоння. (Складено 

автором).  
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Таблиця 2.5 

Найчисельніші етнічні меншини в Західноукраїнській смузі українсько-

білоруського прикордоння. 

Етнічні групи 

Рейтингові місця етнічних меншин (за кількістю 

осіб) 

Загальна 

кількість 

рейтингових 

місць 

Бальна 

оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) росіяни 32 2                 34 404 

2) білоруси 2 30 2               34 340 

3) поляки   2 20 4 6 2         34 254 

4) молдовани     5 13 7 3 4 1   1 34 208 

5) вірмени     3 6 6 1 3 2 2 1 24 130 

6) грузини     3 2 3 5 1 1 3   18 94 

7) німці       3 2 4 3 7   4 23 90 

8) татари       1 2 8 1 4 1 2 19 79 

9) цигани     3 1 1 1     1 2 9 46 

10) чехи       2 1 3   1 3 2 12 46 

11) азербайджанці         2 2 2 2 3 3 14 45 

12) євреї       2     2 3 2 2 11 37 

13) болгари         1   1 3 2 2 9 25 

14) туркмени           1 2 3   1 7 23 

15) словаки           3 1   1 1 6 22 

16) литовці       1   1 1   1 3 7 21 

17) узбеки           1 1 2 2 1 7 20 

18) чуваші             2 1 1 1 5 14 

19) казахи           1 1   2   4 13 

20) угорці         1 1       1 3 12 

21) латиші           1 1   1 1 4 12 

22) албанці           1 1   1 1 4 12 

23) чеченці             2       2 8 

24) греки           1     1   2 7 

25) марійці           1     1   2 7 

26) гагаузи             1   1   2 6 

27) мордва         1           1 6 

28) румуни             1       1 4 

29) естонці               1     1 3 

30) удмурти                 1   1 2 

 

туркмени (23), словаки (22), литовці (21), узбеки (20 балів). Від 3 до 5 разів 

оцінювалися: чуваші (14 балів), казахи (13), угорці, латиші, албанці (по 12 

балів); від 1 до 2 разів: чеченці, греки, марійці, гагаузи, мордва, румуни, 

естонці, удмурти (від 8 ‒ до 2 балів) (див. табл. 2.5). 
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У розрізі  адміністративно-територіальних одиниць західноукраїнської 

частини українсько-білоруського прикордоння індекс етнічної різноманітності 

характеризує етнічну структуру населення у переважній більшості (у 31 

випадку із 34) як  ,,майже моноетнічну”:  від Ер = 0,010 (Камінь-Каширський 

район) до Ер = 0,084 (Іваничівський район разом з містом Нововолинськ). І 

тільки тричі етнічна структура є ,,перехідною” від ,,майже моноетнічної” до 

,,поліетнічної”: у Рокитнівському районі (Ер = 0,289) і обласних центрах (у 

Рівному ‒ Ер = 0,159 і в Луцьку ‒ Ер = 0,142) (див. рис. 2. 12 і додаток Д). 

Волинська область має значну протяжність державного кордону з 

Білоруссю й Польщею, проте за індексом етнічної різноманітності (Ер = 0,061) 

вона “майже моноетнічна”. Нижчі показники індексів етнічної різноманітності 

в Україні лише в Тернопільській (0,043) та Івано-Франківській (0,049) [52, с. 33-

35]. Моноетнічним є сільське (Ер = 0,018) й міське (Ер = 0,100) населення – така 

ситуація в Україні характерна ще тільки для Тернопільської області [52, с. 33-

34]. 

За умов: а) відсутності у Волинській області значних ареалів компактної 

концентрації національного меншин, б) повсюдного домінування титульного 

етносу, в) наявності міст різного спектра людності (1 – велике, 2 – середніх, 1 – 

перехідне від малих до середніх, 4 – від 10 тис. до 20 тис. осіб, 1 – від 5 тис. до 

10 тис. осіб, 2 – до 3 тис. осіб) – значний інтерес викликає дослідження 

територіальної нерівномірності розселення національних меншин (порівняно з 

титульним етносом) у містах різної величини й залежності індексу етнічної 

різноманітності населення від людності міст (див. табл. 2.6 і додаток Ж.1). 

В 11 містах проживає 426,9 тис. осіб. Загалом у містах (за даними 

Всеукраїнського перепису населення) розселені представники 65 народів, які 

об’єднані в дев’ять мовних сімей, 21 мовну групу, ще один народ розмовляє 

ізольованою мовою. 

Національні меншини тяжіють до міст області: 

а) якщо в містах мешкає 40,4% усього населення області та 39,2% 

українців, то представників національних меншин – 79,1%; 
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б) серед найчисленніших національних меншин найчастіше в містах 

живуть євреї (98,1% ), азербайджанці (85,0 %), росіяни (82,6%), чехи (81,9% ), 

болгари (76,4%), німці (71,5%); представники малочисельних національних 

меншин переважно є виключно міськими жителями. 

Таблиця 2.6 

Етнічна різноманітність населення міст Волинської області 

Міста 

Кіль-

кість 

насе-

лення 

(осіб) 

Кількість 

українців 

Кількість 

представників 

національних 

меншин 

Кількість представлених 

Ер 
ет- 

но- 

сів 

мов- 

них 

сімей 

мов- 

них 

груп 

ізо-

льова- 

них  

мов осіб % осіб % 

Луцьк 205 585 190 208 92,5 15 377 7,5 60 8 19 1 0,142 

Ковель 65 777 62 762 95,4 3015 4,6 37 5 13 1 0,089 

Нововолинськ 53 703 50 423 93,9 3280 6,1 40 6 15 1 0,117 

Володимир- 

Волинський 

37 982 35 662 93,9 2320 6,1 39 6 14 1 0,117 

Ківерці 16 505 15 925 96,5 580 4,5 25 4 10 - 0,068 

Рожище 13 511 13 215 97,8 296 2,2 16 5 10 - 0,043 

Камінь- 

Каширський 

10 609 10 472 98,7 137 1,3 12 3 8 - 0,026 

Любомль 10 270 10 035 97,7 235 2,3 15 5 8 - 0,045 

Горохів 8847 8682 98,1 165 1,9 10 3 4 - 0,038 

Устилуг 2276 2203 96,8 73 3,2 10 3 6 - 0,063 

Берестечко 1863 1813 97,3 50 2,7 10 4 7 - 0,053 

Всього 426 928 401 400 94,0 25 528 6,0 65 9 21 1 0,115 
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Національні меншини зорієнтовані, перш за все, на великі міста: 

а) Луцьк локалізує 47,4% українців – мешканців міст Волинської 

області та 60,2% національних меншин; 

б) шість найменших міст області (людність від 1,9 тис. - до 13,5 тис. 

осіб) концентрують 11,6% українців і лише 3,7% національних меншин; 

в) абсолютні та відносні показники, що характеризують розселення 

національних меншин, відповідають людності міст із коефіцієнтом рангової 

кореляції – К1 = + 0,96 і К2 = +0,70 [120, с. 81]. 

Територіальну концентрацію (нерівномірність) розселення національних 

меншин і українців у містах Волинської області передають криві Лоренца (рис. 

2.13): стрімке підняття їх на початку графіка й плавний хід у середній і 

завершальній частинах відображають посилення концентрації в містах із 

великою та середньою людністю. Одне місто концентрує 47,4% українців і 

60,2% – національних меншин, чотири міста локалізують, відповідно, 84,5% і 

93,9%. Національні меншини розселені нерівномірніше відносно міст різної 

людності, ніж українці – національні меншини сконцентровані у великих і 

середніх містах. 

 

Рис. 2.13. Криві територіальної концентрації (нерівномірності) розселення 

українців і національних меншин у містах Волинської області. 
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Величина міст визначає не тільки абсолютну кількість представників 

національних меншин, але і їх структуру: 

а) у великому місті (Луцьку) проживають представники 60 етносів, які 

об’єднані в 19 мовних груп, 8 мовних сімей, і є одна ізольована мова; 

б) у середніх містах (Ковелі та Нововолинську) й перехідному від 

малого до середнього міста (Володимирі-Волинському) - 37-40 етносів у 

кожному, які представляють по 13-15 мовних груп, 5-6 мовних сімей та одну 

ізольовану мову; 

в) у малих містах (Ківерці, Рожище, Камінь-Каширський, Любомль) 

від 12 до 25 народів представляють по 8-10 мовних груп і 3-5 мовних сімей; 

г) у найменших містечках (Горохів, Устилуг, Берестечко) мешкають 

по 10 народів, 4-7 мовних груп, 3-4 мовні сім’ї (табл. 2.6). 

Етнічна строкатість населення, чисельність етнічних меншин, генетична 

близькість та сучасна спорідненість народів визначають індекс етнічної 

різноманітності населення міст. Індекс етнічної різноманітності Ер населення 

міст Волинської області дорівнює 0,115. Розподіл величини Ер від людності 

міст передано в табл. 2.6, а графічну залежність – на рис. 2.14. Величина Ер 

зростає від 0,026 (Камінь-Каширський) - до 0,142 (Луцьк). Величина індексу 

етнічної різноманітності населення (Ер) міст Волинської області має 

функціональну залежність від їх людності й визначається за формулою:  

у = - 0,108∙𝑒−
х

55 + 0,142.       (2. 1)
 

  тис. осіб 

Рис. 2.14. Графік залежності індексу етнічної різноманітності населення від 

людності міст Волинської області. 
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2.5. Етногеографічні системи поліетнічних прикордонних субрегіонів 

2.5.1. Етногеографічна система Закарпатської області 

Дослідження етнічної структури і рівня етнічної різноманітності має 

особливо значний науковий і практичний інтерес для Закарпатської області, яка 

межує з 4 країнами: Румунією (протяжність державного кордону – 205,4 км), 

Угорщиною (130,0 км), Словаччиною (98,5 км) і Польщею (33,4 км). Етнічна 

строкатість населення прикордонних територій зумовлена різними типами 

етнічних меж між українцями і титульними націями країн-сусідів, а також 

відповідністю державних кордонів та етнічних меж. 

За даними останнього перепису населення в Закарпатській області було 

зареєстровано 1254614 осіб постійного населення, які ідентифікували себе 

представниками 84 народів, 7 осіб вказали на свою приналежність до групи 

“інші національності”, 286 осіб не вказали своєї національності. За 

лінгвістичною класифікацією 83 етноси об’єднані в 19 мовних груп 7 мовних 

сімей, 1 народ розмовляє мовою, що віднесена до групи “ізольованих” [121, 

с.211]. 

Індоєвропейська мовна сім’я представлена 32 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (9 народів, 1049500 осіб), романської (6 народів, 32727 осіб), індо-

арійської (2 народи, 14037 осіб), германської (6 народів, 4162 особи), 

вірменської (вірмени – 490 осіб), балтійської (2 народи, 268 осіб), іранської  (4 

народи, 73 особи), грецької (греки – 58 осіб), албанської (албанці – 1 особа); 

уральська мовна сім’я (13 народів) представлена 2 мовними групами: фінно-

угорською (12 народів, 151734 особи) і прибалтійсько-фінською (ліви – 22 

особи); алтайська мовна сім’я включає 19 народів 2 мовних груп: тюркської (17 

народів, 853 особи), монгольської (2 народи, 9 осіб); 14 народів північно-

кавказької мовної сім’ї об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-дагестанську (9 

народів, 88 осіб), абхазо-адигейську (5 народів, 16 осіб); 2 народи афразійської 

мовної сім’ї представляють 2 мовні групи: семітську (араби – 23 особи) і 

західно-семітську (ассирійці – 12 осіб); грузини (190 осіб) є представниками 

картвельської групи картвельської мовної сім’ї; сино-тібетська мовна сім’я 
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представлена 2 народами китайської мовної групи (18 осіб). Ізольованою 

мовою розмовляють корейці (40 осіб). 

Національну основну населення Закарпатської області складають українці 

– 80,5 % (що на 2,7% більше ніж загалом в Україні). За ступенем територіальної 

концентрації українців чітко виділяються 3 групи адміністративних районів:    

а) у 7 районах частка українців перевищує 93% загальної людності – від 93,6% 

(у Хустському) до 99,1% (у Міжгірському районі) – це компактна територія, що 

займає центральну і північно-західну частини області; б) у 5 районах – від 

70,2% (в Ужгородському) до 83,8% (у Рахівському районі) – це 3 частини 

Закарпаття: західна (Ужгородський і Мукачівський райони), східна (Рахівський 

і Тячівський райони) та південна (Виноградівський район); в) у 1 районі 

українці становлять четверту частину (25,4%) населення – південно-західний 

Берегівський район (див. рис. 2. 15 і додатки Д, Е). 

Етногеографічне розміщення та історичні особливості розвитку краю 

сформували структуру найчисельніших етнічних меншин, яка відрізняється від 

загальноукраїнської. У складі 20 найбільших етнічних груп Закарпаття тільки 5 

відсутні у першій двадцятці по Україні загалом, але рейтингові місця етнічних 

груп відчутно відрізняються (див. табл. 2.7). Першу групу формують етнічні 

групи, що є титульними націями у сусідніх державах – угорці та румуни. Їхні 

рейтинги на 5 позицій у Закарпатській області вищі ніж в Україні. Другу групу 

складають словаки (+20 рейтингових місць – шості в області та двадцять шості 

в Україні) і чехи (+14 місць – тринадцяті й двадцять сьомі, відповідно), що є 

наслідком сусідства і політичної історії. Третю групу становлять німці, латиші 

(по +10 місць), цигани (+9), литовці (+6 місць). Нижчі місця на Закарпатті ніж 

по Україні займають росіяни (-2), білоруси (-5), молдовани (-7), болгари (-8), 

поляки (-1). 
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Рис. 2. 15. Національна структура та етнічна різноманітність населення Закарпатської області. (Складено автором).  
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Таблиця 2.7 

Рейтингові місця найчисельніших етнічних груп Закарпатської області у 

порівнянні з загальноукраїнськими показниками 

Найчисельніші 

етнічні групи 

Рейтингові місця Різниця 

рейтингових 

місць у Закарпатській області в Україні 

українці 1 1 0 

угорці 2 7 +5 

румуни 3 8 +5 

росіяни 4 2 -2 

цигани 5 14 +9 

словаки 6 26 +20 

німці 7 17 +10 

білоруси 8 3 -5 

євреї 9 10 +1 

поляки 10 9 -1 

молдовани 11 4 -7 

вірмени 12 11 -1 

чехи 13 27 +14 

болгари 14 6 -8 

татари 15 13 -2 

азербайджанці 16 15 -1 

грузини 17 16 -1 

литовці 18 24 +6 

латиші 19 29 +10 

чуваші 20 21 -1 

+ перевищення рангового місця етнічної групи в Закарпатській області у порівнянні з 

показником по Україні; 

– пониження рангового місця етнічної групи в Закарпатській області у порівнянні з 

показником по Україні. 

 

Найчисельніша національна меншина у Закарпатській області – угорці 

(151,5 тис. осіб або 12,1% загальної людності). Вони є переважаючою 

національною групою у Берегівському районі (66,9%), а також значний їх 

відсоток у Виноградівському (26,2%), Ужгородському (33,4%) і Мукачівському 

(10,8%) районах, де угорці виступають найбільшою національною меншиною, і 

в місті Ужгороді (6,7%) (див. табл. 2.8). У цьому компактному регіоні, що 
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межує з Угорщиною, зосереджено 90,7% угорців Закарпатської області. 

Переважаючими серед етнічних меншин угорці є ще в Хустському районі (5,5 

тис. осіб і 4,3% загальної кількості населення), другою національною 

меншиною (після румунів) – у Тячівському і Рахівському районах (відповідно 

2,9% і 3,2%). В інших 6 районах центральної і північно-західної частини області 

частка угорців становить від 0,02% (Міжгірський) до 0,7% (Свалявський). При 

бальній оцінці рейтингових місць 10 найчисельніших етнічних меншин у 

розрізі 14 адміністративних одиниць Закарпатської області угорці потрапили до 

реєстру всі 14 разів: 1- найчисельніша національна група, 4 – найбільша 

національна меншина, 4 – друга меншина, 1 – третя, 2 – четверта  і 2 – п’ята  

меншина. Загальна кількість балів – 142 (див. табл. 2.9). 

Другою за людністю національною меншиною в Закарпатській області є 

румуни (32,2 тис. осіб або 2,6%). Вони на 98,9% сконцентровані у 2 районах, 

що мають державний кордон з Румунією: Тячівському (12,4% від всього 

населення) і Рахівському (11,6%), у яких виступають найчисельнішою 

національною меншиною. У Перечинському районі частка румун у загальній 

кількості населення становить 0,3%, в інших районах – від 0,08% (м. Ужгород) 

до 0,004% (Воловецький і Міжгірський). Румуни потрапили до реєстру 

бального оцінювання розселення тільки 5 разів із загальною сумою 35 балів. 

Росіяни (31,0 тис. осіб, 2,5 % населення області) переселялися переважно 

до міських поселень Закарпаття (зараз вони на 83,5% – міські жителі), тому в 

структурі міського населення складають 5,6% , а серед селян – тільки 0,6% . 

Найбільша частка російського населення в Ужгороді (9,6%), Мукачівському 

(4,4%), Берегівському (2,2%) та Ужгородському (2,0%) районах, в інших – від 

0,5% (Міжгірський) до 1,6% (Хустський). Міста за рівнем концентрації росіян 

можна об’єднати у 3 групи: а) з найвищою часткою росіян (9,6-8,3%) – 

Ужгород, Мукачеве, Чоп; б) із середніми показниками (5,5-3,9%) – Берегове, 

Хуст; в) із найменшою часткою (3,5–1,5% ) – Виноградів, Свалява, Тячів, Рахів, 

Іршава. Перші дві групи – міста обласного підпорядкування, третя – районного. 

Росіяни відносно рівномірно розселені, займаючи І–ІІІ рейтингові місця за 
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людністю національних меншин у всіх 14 адміністративних утвореннях із 

сумою 142 бали. 

Четвертою етнічною меншиною в Закарпатській області виступають 

цигани (14,0 тис. осіб, 1,12%). Вони зосереджені (91,4%) в компактному регіоні 

п’яти районів: Ужгородському, Берегівському, Мукачівському, 

Виноградівському і Свалявському. Цигани – найбільша етнічна меншина у 

Великоберезнянському районі; друга – в 4 районах, третя – в 5 районах, 

четверта – двічі. Загалом вони оцінювались 13 разів у групі найбільших 10 

етнічних меншин у розрізі кожної адміністративної одиниці; загальна оцінка – 

110 балів. 

Словаки (5,7 тис. осіб, 0,45% населення області) у 4 районах виступають 

другою національною меншиною (Великоберезнянському і Перечинському , які 

мають безпосередній вихід до державного кордону зі Словаччиною, а також  у 

Воловецькому та Іршавському) , 7 разів – займають високі IІІ–VI місця , у т.ч. в 

місті Ужгороді, Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, 

Виноградівському районах. Словаки потрапили до оцінкового реєстру у 12 

районах і в обласному центрі, за абсолютною кількістю населення – це п’ята 

етнічна меншина Закарпаття, за бальною оцінкою (90) територіальної 

поширеності й відносної кількісної значимості (рейтингу) – четверта.  

Наступну групу національних меншин складають німці та білоруси, 

рейтинг яких оцінювався, відповідно, 13 і 14 разів. Білоруси у переважній 

більшості займаюсь IV – VI місця (83 бали), німці – IV (у 5 районах) і VII – VIIІ 

місця (63 бали). 

Хоча Закарпаття й має спільний державний кордон із Польщею, кількість 

поляків в області порівняно незначна – 518 осіб, що складають  0,04% за 

даними останнього перепису населення. Кількісно – це десята етнічна група, 

яка розселена дисперсно, займаючи VI–X місця у рейтингу людності етнічних 

меншин в 11 ( із 14) випадках, оцінена сума балів розселення – 29 (десятий- 

одинадцятий показник). 
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Таблиця 2.8 

Найчисельніші етнічні групи Закарпатської області. 

 

Райони 
Переважаюча 

етнічна група 

Найчисельніші етнічні меншини (за рейтингом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Берегівський угорці українці цигани росіяни білоруси словаки євреї вірмени німці 
поляки, 

румуни 
  

2.Великоберезнянський українці цигани словаки росіяни білоруси угорці 
молдов, 

 поляки 
  чехи 

болгари, 

латиші, 

румуни 

  

3.Виноградівський українці угорці росіяни цигани білоруси словаки молдов німці євреї грузини поляки 

4.Воловецький українці росіяни 
угорці, 

словаки 
  німці білоруси болгари 

вірмени, 

литовці 
 азербайджанці   

5.Іршавський українці росіяни словаки цигани угорці німці білоруси молдов латиші поляки болгари 

6.Міжгірський українці росіяни цигани білоруси 

угорці, 

вірмени, 

латиші 

    болгари німці 
азербайджанці, 

молдовани 
  

7.Мукачівський українці угорці росіяни цигани німці словаки білоруси євреї вірмени поляки чехи 

8.Перечинський українці росіяни словаки цигани румуни угорці білоруси молдов німці поляки 

болгари, 

італійці, 

татари 

9.Рахівський українці румуни угорці росіяни цигани молдов білоруси німці словаки латиші,поляки   

10.Свалявський українці росіяни цигани угорці німці словаки білоруси чехи поляки молдовани вірмен 

11.Тячівський українці румуни угорці росіяни німці молдов білоруси цигани словаки вірмени болгари 

12.Ужгородський українці угорці цигани росіяни словаки білоруси поляки вірмени німці молдовани 
татари, 

чехи 

13.Хустський українці угорці росіяни цигани німці білоруси словаки молдов євреї поляки болгари 

14. м. Ужгород українці росіяни угорці словаки цигани білоруси євреї вірмени поляки німці чехи 
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Таблиця 2. 9 

Бальна оцінка територіальної поширеності і рейтингової значимості 

найчисельніших етнічних груп Закарпатської області 

№ 

п/п 
Етнічні групи 

Переважаюча 

етнічна група 

Рейтингові місця етнічних 

меншин 

Загальна 

кількість 

рейтингових 

місць 

Бальна 

оцінка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 українці 13 1 

         
14 272 

2 угорці 1 4 4 1 2 2 

     
14 142 

3 росіяни 

 
6 3 5 

       
14 142 

4 цигани 

 
1 4 5 2 

  
1 

   
13 110 

5 румуни 

 
2 

  
1 

    
2 

 
5 35 

6 словаки 

  
4 1 1 4 1 

 
2 

  
13 90 

7 білоруси 

   
1 3 4 6 

    
14 83 

8 німці 

    
5 1 

 
2 4 1 

 
13 63 

9 вірмени 

    
1 

  
4 1 1 1 8 29 

10 латиші 

    
1 

   
1 2 

 
4 14 

11 молдовани 

     
2 2 3 

 
3 

 
10 40 

12 євреї 

      
2 1 2 

  
5 20 

13 поляки 

      
2 

 
2 6 1 11 29 

14 болгари 

      
1 1 

 
1 4 7 15 

15 чехи 

       
1 1 

 
3 5 10 

16 литовці 

       
1 

   
1 4 

17 азербайджанці 

         
2 

 
2 4 

18 грузини 

         
1 

 
1 2 

19 татари 

          
2 2 2 

20 італійці 

          
1 1 1 

 

До реєстру оцінювання територіальної поширеності та відносної 

кількісної значимості переважаючої національної групи та 10 найбільших 

етнічних меншин у Закарпатській області включено 20 народів. До них, окрім 

дев’яти описаних, ввійшли: молдовани, вірмени, євреї, болгари, латиші, чехи, 

азербайджанці, литовці, грузини, італійці, татари. 

За індексом етнічної різноманітності населення (Ер), у Закарпатській 

області виділяються різні ступені етнічної різноманітності: 

1) 5 адміністративних районів (Міжгірський, Воловецький, Іршавський, 

Великоберезнянський і Перечинський) – майже моноетнічні з домінуванням 

українців (понад 96%) і значенням Ер від 0,018 до 0,073; 
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2) 2 райони (Свалянський і Хустський) – перехідні від майже 

моноетнічних до поліетнічних з показником нижчої градації, для яких Ер < 

0,125 при значущій перевазі українців (понад 93%); 

3) 3 райони (Рахівський, Тячівський і Мукачівський) – перехідні від 

майже моноетнічних до поліетнічних з показником підгрупи вищої градації (Ер 

від 0,296 до 0,344); у перших двох районах у структурі населення відносно 

висока частка румунів (біля 12%) і угорців (біля 3%), у третьому – угорців 

(10,8%) і росіян (4,4%). Обласний центр має перехідну структуру населення (з 

показником Ер = 0,390) – близьку до поліетнічної; 

4) 3 райони характеризуються поліетнічною структурою населення: 

Ужгородський (Ер = 0,658) і Виноградівський (Ер = 0,487) мають чисельну 

перевагу українців над другою національною групою – угорцями  

(у 1,8 і 2,7 рази), а в Берегівському районі (Ер = 0,552) угорці є 

найчисельнішими і в 2,6 рази переважають українців (див. рисунок 2.15 і 

додатки Д, Е). 

У 10 містах Закарпатської області проживають 337,1 тис. осіб (26,9% 

населення області), які представляють 77 народів, що об’єднані в 19 мовних 

груп, 7 мовних сімей, 1 народ розмовляє на ізольованій мові. Ще одна особа 

назвала “іншу” національність, а 274 особи не вказали своєї національності 

(див. табл. 2.10). Для населення Закарпатської області властива етнічна 

різноманітність не тільки міських жителів – Ер = 0,397, але й селян – Ер = 0,322 

(див. табл. 2.1). Тому міста області не особливо виділяються ядрами 

концентрації етнічних меншин, як це спостерігається у Волинській та інших 

майже моноетнічних областях. Все ж структура населення міст Закарпатської 

області є поліетнічна – Ер = 0,416 (див. табл. 2.10), при цьому міста 

локалізують: 26,9% всього населення області, 25,4% українців і 32,7% етнічних 

меншин. 
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Таблиця 2.10 

Етнічна різноманітність населення міст Закарпатської області 

Міста 

Кіль- 

кість 

насе- 

лення 

(осіб) 

Переважаюча 

національна 

група 

Кількість 

представників 

етнічних 

меншин 

Кількість представлених 

Ер 

осіб % осіб % 

ет- 

но- 

сів 

мов-

них 

груп 

мов-

них 

сім- 

ей 

ізо-

льова-

них 

мов 

 

Ужгород 115568 89942 77,8 25445 22,0 62+ 18 6 1 0,389 

Мукачеве 81637 62965 77,1 18619 22,8 53+ 16 7 1 0,401 

Хуст 28559 25228 88,3 3297 11,5 35+ 11 5 - 0,219 

Берегове 26050 12779 49,1 13268 50,9 35+ 13 5 - 0,752 

Виноградів 25383 20519 80,8 4862 19,2 35+ 14 6 - 0,345 

Свалява 16983 14680 86,4 2303 13,6 33 13 5 - 0,252 

Рахів 14969 13454 89,9 1514 10,1 27+ 11 5 1 0,192 

Тячів 9519 6790 71,3 2729 28,7 22 8 4 - 0,488 

Іршава 9512 9267 97,4 245 2,6 19 10 6 - 0,051 

Чоп 8870 4265 48,1 4605 51,9 26 12 5 - 0,757 

Всього 337050 259889 77,1 76887 22,8 77+ 19 7 1 0,416 

+ наявні особи, які під час перепису населення не вказали своєї національності 

 

Територіальну концентрацію (нерівномірність) розселення українців і 

етнічних меншин у містах Закарпатської області передають криві Лоренца (див. 

рис. 2.16 і додаток Ж.2). На початку графіка крива розселення етнічних меншин 

проходить нижче кривої розподілу українців і всього населення: велике місто – 

обласний центр концентрує 35,0% українців і 31,9% етнічних меншин, середнє 

місто (Мукачеве) – 24,5% українців і 23,3% етнічних меншин; разом ці два 

міста локалізують 59,5% українців, 58,5% всього населення і тільки 55,2% 

етнічних меншин. Крива розподілу етнічних меншин піднімається вище кривої 

розселення українців над третім містом – Береговим, де переважаючою 

національною групою є угорці (різниця сум за зростаючим підсумком часток 

становить 6,2%). У подальшому спостерігається плавний хід двох кривих, а 
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різниця між ними скорочується (над п’ятим містом – 4,4%, сьомим – 2,9%, 

дев’ятим – 1,5%). 

 

 

Рис. 2. 16. Криві територіальної концентрації (нерівномірності) розселення 

українців і етнічних меншин у містах Закарпатської області. 

 

На рівень етнічної строкатості населення міст більший вплив має 

етногеографічне положення ніж людність міста. І якщо коефіцієнт рангової 

кореляції між абсолютними значеннями всієї людності міст і кількості етнічних 

меншин в них достатньо високий – К = +0,721, то зв’язок між людністю міста і 

часткою етнічних меншин в них – відсутній (К = +0,018). Наприклад, 

прикордонне місто Чоп – найменше за людністю, але має найбільшу частку 

етнічних меншин (див. табл. 2.10). Немає й залежності рівня етнічної 

різноманітності населення від людності міст (див. рис. 2.17) – коефіцієнт 

рангової кореляції становить тільки +0,018. 
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Рис. 2. 17. Залежність індексу етнічної різноманітності населення від людності 

міст Закарпатської області. 

 

Спостерігаються географічні особливості в рівні урбанізованості окремих 

чисельних етнічних груп. Десять міст концентрують 26,9% всього населення, 

25,4% українців і 26,6% угорців, що проживають у Закарпатській області, 

натомість – 92,0% євреїв, 77,0% росіян, 60,6% німців, 57,5% словаків і тільки 

0,8% румунів. Навіть у райцентрах тих районів, які мають кордон із Румунією, 

частка румунів дуже мала: у Рахові – 0,11% (тоді як по Рахівському районі 

загалом – 11,6%), у Тячеві – 0,86% (по Тячівському районі – 12,4%), у Хусті – 

0,03% і у Виноградовому – 0,04%.    

 

2.5.2. Етногеографічна система Чернівецької області 

За даними останнього перепису населення в  Чернівецькій області 

проживають представники 76 народів, які об’єднані у 17 мовних груп 6 мовних 

сімей, 2 народи розмовляють на ізольованих мовах. Індоєвропейська мовна 

сім’я представлена 32 народами 9 мовних груп: слов’янської (732120 осіб), 

романської (181803 особи), германської (1852 особи), вірменської (279 осіб), 

балтійської (172 особи), індо-арійської (99 осіб), грецької (72 особи), іранської 

(54 особи), албанської (3 особи); алтайська мовна сім’я включає 21 народ 3 

мовних груп: тюркської (840 осіб), монгольської (7 осіб), тунгусо-
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маньчжурської (2 особи); уральська мовна сім’я представлена 11 народами 

фінно-угорської мовної групи (287 осіб); 8 народів північно-кавказької мовної 

сім’ї об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-дагестанську (24 особи) і абхазо-

адигейську (12 осіб); грузини (181 особи) є представниками картвельської 

групи картвельської мовної сім’ї; араби (67 осіб) – семітської групи 

афразійської мовної сім’ї. Ізольованими мовами за лінгвістичною 

класифікацією народів розмовляють корейці (33 особи) і японці (1 особа). Ще 

1120 осіб (0,12% населення області) не вказали своєї національності (у т.ч.: у 

Чернівцях – 1111 осіб, у Новодністровську – 7 осіб) [42, c. 83]. 

Етногеографічне положення регіону значною мірою визначило 

національну структуру населення, основу якої становлять українці – 689056 

осіб або 75,0% загальної людності Чернівецької області. Значна частка також 

двох сусідніх народів: румунів – 12,5% (114555 осіб) і молдован – 7,3% (67225 

осіб). Загалом українці, румуни та молдовани становлять 94,8% загальної 

кількості населення. 

Серед географічно віддалених, найчисельнішою національною 

меншиною в Чернівецькій області є росіяни – 37881 особи (4,1% всього 

населення). Представники інших 72 націй і народностей становлять тільки 

1,0%. Найчисельніші серед них: поляки (3367 осіб), білоруси (1483), євреї 

(1443), німці (395), азербайджанці (333), вірмени (279), болгари (273), татари 

(210), грузини (181), латиші (102 особи). Ще 11 етнічних груп нараховують 

понад 50 осіб (цигани, угорці, мордва, греки, литовці, араби, марійці, узбеки, 

казахи, чуваші, гагаузи), 4 народи мають чисельність 26-50 осіб (корейці, чехи, 

осетини, туркмени), 9 народів – від 11 до 25 осіб, 6 – від 6 до 10 осіб, 

представники 32 народів нараховують 1 – 5 осіб (див. додаток А) [42, с. 83]. 

Така кількісна градація етнічних груп не може бути підставою для будь-

яких громадянських обмежень, а повинна стати інформаційною основною 

збереження культурної різноманітності та самобутності [57, с. 97]. Нема 

жодних підстав недооцінювати значення та роль кількісно невеликих народів та 
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їх етнічних груп. Культура кожного (незалежно від розмірів) етносу є 

унікальним надбанням усього людства [58, с. 23]. 

Представники різних етнічних груп на території Чернівецької області 

поширені досить нерівномірно. Внаслідок цього сформувалися досить 

різноманітні, відмінні національні структури населення окремих одиниць 

адміністративно-територіального поділу області: міст обласного 

підпорядкування – Чернівців і Новодністровська, сільських районів та окремих 

населених пунктів (див. додатки Б, Д, Е і рис. 2. 18). 

Переважаюча нація на території Чернівецької області – українці. За 

останній міжпереписний період відбулося збільшення кількості (на 22961 

особу) та частки (на 4,2%) українського населення в Чернівецькій області, що 

можна пояснити зміною політичної системи, проголошенням незалежності 

України та зростанням національної свідомості українського населення (за 

радянських часів частина українців записувала себе росіянами). Найбільша 

частка українського населення спостерігається у Путильському (99,3%), 

Заставнівському (99,1%), Кіцманському (98,5%), Вижницькому (98,2 %), 

Кельменецькому (97,5%) та Хотинському (91,2%) районах. В інших районах і 

обласному центрі частка українського населення менша 90%, а в 

Новоселицькому та Герцаївському районах українці не є переважаючими. Їх 

частка тут, відповідно, становить 34,0% та 5,0% (див. додаток Б і рис. 2.18). 

Найчисельнішою національною меншиною Чернівецької області є 

румуни. За останній міжпереписний період їх чисельність зросла  на 14238 осіб, 

а частка в національній структурі населення області – з 10,7%  до 12,5% [52, c. 

116]. Румуни є переважаючою національною групою у Герцаївському районі, 

де їх частка становить 91,5%. Це пояснюється тим, що даний район був 

частиною Дорогойського повіту Румунії. Значна кількість румунів проживає у 

Глибоцькому (45,3% від усього населення), Сторожинецькому (36,8%) районах, 

а також у м. Чернівцях (4,5%) і Новоселицькому районі (6,8%). В інших 

районах області частка румунів не перевищує 0,3% (див. додаток Д). Румуни – 

переважно жителі сільської місцевості. Загалом, румуни розселені по всій   
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Рис. 2. 18. Національна структура та етнічна різноманітність населення Чернівецької області. (Складено автором).  
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території Чернівецької області, займаючи високі місця в рейтингу чисельної 

значимості найбільших етнічних груп (див. табл. 2.11). Вони потрапили до 

бального оцінювання територіальної поширеності в усіх адміністративно-

територіальних одиницях (12), набравши 129 балів. 

За останній міжпереписний період в області на 1,7% зменшилася частка 

молдован. Проте вони залишилися другою національною меншиною за 

чисельністю. Переважаючою національною групою молдовани є у 

Новоселицькому районі, де їх кількість складає 50329 осіб, а питома вага – 

57,5%. Значна кількість молдован проживає в Хотинському (7,0% від всього 

населення), Глибоцькому (6,1%), Сокирянському (3,0%), Герцаївському (2,3%) 

районах і в обласному центрі (1,6%). В інших районах їхня чисельність 

незначна і не перевищує 1,0% у питомій вазі населення (див. додаток Б). Як і 

румуни, молдовани є переважно сільськими жителями і лише 11,4% проживає в 

міських поселеннях. До оцінкового реєстру найбільших етнічних груп 

молдовани включені 12 разів (100%), займають високі рейтингові місця з 

сумарною кількістю 125 балів (див. табл. 2.11). 

Значне територіальне поширення в Чернівецькій області мають також 

росіяни, поляки і білоруси, які включені до рейтингової оцінки найчисельніших 

етнічних меншин у всіх адміністративно-територіальних одиницях і займають 

високі місця: а) росіяни 7 разів виступають найбільшою національною 

меншиною, 2 рази – другі, 3 рази – треті (загальна кількість балів – 128); б) 

поляки займають ІІ – VII місця з сумарною кількістю 77 балів; в) білоруси 

посідають III – VI місця із 80 балами (див. табл. 2.11). 

Росіяни – третя національна меншина (після румунів і молдован). 

Найбільше росіян проживає в обласному центрі, де їх чисельність становить 

26733 особи, що в національній структурі складає 11,3%. Серед 

адміністративних районів за питомою вагою росіян у національній структурі 

населення виділяється Сокирянський, де їхня частка становить 6,9 %, у 6 

районах – від 1,1% до 1,4%, в інших районах Чернівецької області частка росіян 

не перевищує 1,0% (додаток Б). Росіяни – переважно міські жителі (84,1%), 
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найбільше їх проживає у містах обласного значення – Чернівцях та 

Новодністровську (73,4% усіх росіян області). Поляків найбільше проживає у 

Сторожинецькому районі (1461 особа, що в національній структурі населення 

складає 1,5%), де спостерігаються ареали їх компактного поширення, помітну 

чисельність поляків мають Чернівці. 66,5% білорусів області проживають у 

Чернівцях, де їх частка – 0,4%. 

Таблиця 2. 11 

Бальна оцінка територіальної поширеності та рейтингової  

значимості найчисельніших етнічних груп Чернівецької області 

№ 
Етнічні 

групи 

Перева-

жаюча 

етнічна 

група 

Рейтингові місця етнічних 

меншин 

Загальна 

кількість 

рейтин- 

гових 

місць 

Бальна 

оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 українці 10 2          12 224 

2 румуни 2 1 4 2 3       12 129 

3 молдовани 1 2 5 3 1       12 125 

4 росіяни  7 2 3        12 128 

5 поляки   1 1 3 4 2 1    12 77 

6 білоруси    3 4 3 2     12 80 

7 угорці     1       1 7 

8 німці      2 4  2  1 9 39 

9 євреї      1 3 2 1  1 8 33 

10 цигани      1      1 6 

11 латиші      1  1 1 1  4 15 

12 болгари       1 2 3 1 1 8 25 

13 азербайджанці       1 3 1 2 1 8 25 

14 вірмени       1 1 1 3 1 7 19 

15 татари        3  2 1 6 17 

16 грузини         1 1 1 3 6 

17 казахи         1 1 1 3 6 

18 лезгини         1   1 3 

19 узбеки          2 3 5 7 

20 мордва           2 2 2 

21 серби           1 1 1 

22 американці           1 1 1 

23 корейці           1 1 1 

24 гагаузи           1 1 1 

 

Наступну групу етнічних меншин складають німці, євреї, болгари, 

азербайджанці, вірмени і татари, які від 9 до 6 разів потрапили до рейтингової 

оцінки територіальної поширеності найчисельніших етнічних меншин в межах 
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11 районів і обласного центру з сумарною кількістю від 39 до 17 балів (див. 

табл. 2.11). До рейтингової оцінки територіальної поширеності в Чернівецькій 

області потрапили також узбеки, латиші, грузини, казахи, мордва, угорці, 

цигани, лезгини, серби, американці, корейці, гагаузи. Рівень залежності 

величини оцінки (у балах) територіальної поширеності та кількісної значимості 

порівняно великих етнічних груп (понад 75 осіб) від їхньої людності дуже 

значний – коефіцієнт рангової кореляції К= + 0,952. Представники порівняно 

малих етнічних груп проживають переважно в містах та селищах міського типу, 

особливо – в обласному центрі. 

У межах Чернівецької області виділяються різні ступені етнічної 

різноманітності населення:  

1) 5 адміністративних районів (Путильський, Заставнівський, 

Кіцманський, Вижницький і Кельменецький) – майже моноетнічні з 

домінуванням українців і значенням Ер від 0,014 до 0,049;  

2) 3 райони за рівнем етнічної різноманітності – перехідні від майже 

моноетнічних до поліетнічних  з показниками нижчої градації, для яких      Ер < 

0,200 (у Хотинському і Сокирянському районах значуща перевага українців, у 

Герцаївському – румунів), для населення обласного центру Ер = 0,355 – 

перехідний показник підгрупи вищої градації при значущій перевазі українців;  

3) 3 райони характеризуються поліетнічною структурою населення: 

Сторожинецький район (Ер = 0,631) має чисельну перевагу українців над 

румунами тільки в 1,6 рази при значній частці поляків і росіян, у 

Новоселицькому районі (Ер = 0,655) молдованів більше ніж українців тільки в 

1,7 рази при відчутній питомій вазі румунів і росіян, а в Глибоцькому районі 

(Ер = 0,760) перевага українців над румунами складає тільки 1,5% при значній 

частці молдован і росіян. 

У містах Чернівецької області локалізовано 34,8% всього населення, 37,7% 

українців і тільки 26,0% етнічних меншин, що проживають в області. Тому 

індекс етнічної різноманітності сільського населення (Ер= 0,488) більший ніж 

міського (Ер= 0,339). Чернівецька область – яскравий приклад моноцентричної 
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субрегіональної системи розселення: обласний центр концентрує 73,9% 

населення міст, 64,3% міського населення (разом із селищами міського типу). 

Чернівці в 16,3 рази перевищують людність другого міста в області – 

Сторожинець (див. табл. 2.12), тоді як за правилом Зіпфа друге місто регіону 

повинне поступатися першому тільки в два рази. Територіальний розподіл 

українців і етнічних меншин у містах Чернівецької області передають криві 

Лоренца (див. рис. 2.19 і додаток Ж.3). На територіальну концентрацію 

етнічних груп значний вплив мають величина міста й етногеографічне 

положення. Чернівці локалізують 72,9% українців і 78,1% етнічних меншин, що 

проживають у містах області. І якщо крива розподілу українців дальше має 

майже прямолінійний хід, то крива розподілу етнічних меншин відхиляється 

(див. рис. 2.19). Два міста – Новоселиця і Сторожинець, які розміщені в 

етноконтактній зоні, концентрують по 6,3% етнічних меншин і після трьох міст 

розрив у рівнях концентрації українців і етнічних меншин становить 9,6%. У 

подальшому дві криві зближуються і різниця зменшується (над п’ятим містом – 

7,6%, сьомим – 4,4%, дев’ятим – 1,4%). 

Таблиця 2.12 

Етнічна різноманітність населення міст Чернівецької області 

Міста 

Кількість 

населення 

(осіб) 

Переважаюча 

національна група 

Кількість 

представників 

етнічних меншин 
Кількість 

етносів 
Ер 

осіб % осіб % 

Чернівці 236 691 189 021 79,9 46 559 19,7 65+ 0,355 

Сторожинець 14 523 10 792 74,3 3 731 25,7 27 0,444 

Хотин 11 124 10 337 92,9 787 7,1 20 0,136 

Новодністровськ 10 344 9 013 87,1 1 324 12,8 27+ 0,236 

Сокиряни 10 105 9 145 90,5 960 9,5 24 0,179 

Заставна 8 762 8 616 98,3 146 1,7 13 0,034 

Новоселиця 8 244 4 482 54,4 3 762 45,6 19 0,689 

Кіцмань 7 496  7 224 96,4 271 3,6 16+ 0,070 

Вашківці 5 918 5 799 98,0 119 2,0 13 0,040 

Вижниця 4 917 4 652 94,6 265 5,4 13 0,104 

Герца 2 030 1 445 71,2 585 28,8 18 0,489 

Разом 320 154 259 444 81,0 59 591 18,6 68+ 0,339 

+ наявні особи, які під час перепису населення не вказали своєї національності 
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Рис. 2. 19. Криві територіальної концентрації (нерівномірності) розселення 

українців і етнічних меншин у містах Чернівецької області. 

 

Як і в Закарпатській області, на рівень етнічної різноманітності населення 

міст Чернівецької області більший вплив має їхнє етногеографічне положення 

ніж людність: коефіцієнт рангової кореляції між кількістю всього населення 

міст і кількістю етнічних меншин – малий (К= +0,482), а зв’язок між людністю 

міст і питомою вагою в них етнічних меншин – відсутній (К= +0,164). 

Найбільший коефіцієнт етнічної різноманітності (Ер= 0,689) має місто 

Новоселиця, яке займає сьоме місце у рейтингу людності міст області, а 

найменше місто Герца має другий показник (Ер= 0,489)  з переважанням в 

етнічній структурі румунів (71,2%). Поліетнічним є також населення міста 

Сторожинець (Ер= 0,444), тоді як населення найбільшого міста Чернівців має 

перехідну структуру (див. рис. 2.20 і табл. 2.12). 
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Рис. 2. 20. Залежність індексу етнічної різноманітності населення від людності 

міст Чернівецької області. 

 

2.6. Етногеографічні системи етнічно найоднорідніших субрегіонів 

Важливим, з наукової точки зору, є порівняння етнічної структури і 

різноманітності населення прикордонних і внутрішніх (віддалених від кордону) 

територій. Особливістю етногеографічного положення території Тернопільської 

області є те, що це єдина в Західноукраїнському регіоні і одна з небагатьох в 

Україні внутрішніх областей, яка не має безпосереднього виходу до державного 

кордону та етнічних меж. Подібна етногеографічна система сформувалася і в  

Івано-Франківській області, яка хоч і має вихід до державного кордону з 

Румунією, але протяжність кордону незначна і він проходить у найвищій 

частині Карпатських гір, де немає не тільки залізничного і автомобільного 

сполучення, але й простих зручних пішохідних переходів. Прикордонна смуга 

слабо заселена, у прикордонному Верховинському районі найменша кількість 

етнічних меншин (12) серед усіх 114 досліджуваних адміністративно-

територіальних одиниць середнього ієрархічного рівня Західноукраїнського 

регіону (див. додаток В) і за даними останнього перепису населення в районі 

зареєстрована тільки одна особа румунської національності. 
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Саме ці дві області за даними Всеукраїнського перепису населення 

виділяються в державі найвищим ступенем національної однорідності: частка 

українців серед населення Тернопільської області становить 97,81%, в Івано-

Франківській області – 97,52%. У домінуючій більшості адміністративних 

районів (28 із 31) питома вага українців перевищує 98% (див. додаток Д і рис. 

2.21). Найбільшими національними меншинами в досліджуваному субрегіоні є 

генетично споріднені з українцями – росіяни (1,54%), поляки (0,22%) і білоруси 

(0,10%), ще 0,26% населення (6601 особа) національність не вказали. Разом 

українці, росіяни, поляки, білоруси і ті, хто не визначився з національною 

ідентичністю, складають 99,76% населення і тільки 0,24% припадає на 

представників інших народів. 

Серед малочисельних національних меншин у досліджуваних субрегіонах 

за бальною оцінкою територіальної поширеності та рейтингової значимості 

виділяються наступні їх групи: 

1) росіяни, поляки, білоруси і молдовани – до рейтингового реєстру 

найчисельніших 10 етнічних меншин у розрізі адміністративних районів і 

обласних центрів потрапили 33 – 32 рази (із 33 разів максимально можливих) з 

відносною оцінкою від 394 до 213 балів (див. таблицю 2. 13); 

2) вірмени, німці й татари – до оцінкового реєстру включені 26 – 20 разів 

із сумою 124 – 73 бали; 

3) євреї, азербайджанці, грузини і румуни – оцінювалися по 12 – 10 разів 

із загальною кількістю 56 – 38 балів; 

4) вепси, цигани, угорці, латиші, болгари і караїми – до рейтингової 

оцінки потрапили 9 – 8 разів із 45-23 балами; 

5) узбеки, литовці, чуваші та казахи – до десятки найчисельніших 

етнічних меншин включені 5 – 3 рази з оцінкою 19 – 6 балів; 
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Рис. 2. 21. Національна структура та етнічна різноманітність населення 

Тернопільської та Івано-Франківської областей. (Складено автором).  
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Таблиця 2.13 

Бальна оцінка територіальної поширеності та 

рейтингової значимості найчисельніших етнічних груп  

Івано-Франківської та Тернопільської областей 

№ Етнічні групи 

Перева- 

жаюча 

етнічна 

група 

Рейтингові місця етнічних меншин 
Загальна 

кількість 

рейтин-

гових 

місць 

Бальна 

оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 українці 33           33 660 

2 росіяни  32 1         33 394 

3 поляки  1 24 5 1  1     32 304 

4 білоруси   7 21 5       33 273 

5 вепси   1  1 1 3  2  1 9 45 

6 молдовани    7 15 5 3 1 1   32 213 

7 вірмени    1 4 6 5 4 2 1 3 26 124 

8 євреї     2 3 1 3 2  1 12 56 

9 азербайджанці     1 3 2 3 1 2  12 54 

10 німці     2 2 6 4 6 3 1 24 97 

11 цигани     1 2 1 1  1 2 8 32 

12 корейці     1    1   2 10 

13 татари      5 4 1 3 3 4 20 73 

14 румуни      3 3  3 1  10 44 

15 грузини      2 2 1 2 2 2 11 38 

16 угорці      1 1 2 1 2 1 8 27 

17 узбеки      2 1    2 5 19 

18 таджики      1    1  2 8 

19 лезгини      1      1 6 

20 латиш       3  2 2 1 8 26 

21 болгари        1 2 1 4  8 24 

22 литовці       2  2   4 16 

23 естонці       1     1 5 

24 караїми        4 1 1 2 8 23 

25 чехи        1    1 4 

26 чуваші        1 1  1 3 8 

27 казахи         1 1 1 3 6 

28 мордва         1  1 2 4 

29 комі         1   1 3 

30 греки          1 1 2 3 

31 туркмени          1  1 2 

32 удмурти          1  1 2 

33 даргинці           1 1 1 

 

  



150 

6) двічі або тільки один раз серед десятки найчисельніших етнічних 

меншин зустрічаються корейці, таджики, мордва, греки, лезгини, естонці, чехи, 

комі, туркмени, удмурти й даргинці (див. таблицю 2. 13). 

У територіальній поширеності та рейтинговій значимості найчисельніших 

етнічних меншин помічені такі особливості: 

 а) чим більшу кількість разів етнічні меншини включені до рейтингової 

оцінки територіальної поширеності, тим вищі рейтингові місця вони займають; 

б) до бальної оцінки десятки найчисельніших етнічних меншин у розрізі 

14 районів і обласного центру в Івано-Франківській області включені 23 етнічні 

групи, які повністю співпадають із списком 23 найчисельніших етнічних 

меншин за абсолютними показниками, - відрізняються тільки їхні рейтингові 

місця; коефіцієнт рангової кореляції між абсолютною чисельністю етнічних 

груп і їхньою бальною оцінкою територіальної поширеності дуже високий – К 

= + 0,91; 

в) до бальної оцінки територіальної поширеності етнічних меншин у 

розрізі 17 районів і обласного центру в Тернопільській області включені 29 

етнічних груп, які значною мірою співпадають (на 86,2%) із переліком 

найчисельніших етнічних меншин за абсолютною величиною; до бальної 

оцінки не потрапили тільки 4 етнічні групи: греки, араби, гагаузи і туркмени, 

які входять до 30 найчисельніших етнічних груп Тернопільської області (див. 

додаток Ґ), але вони, в основному, локалізовані в обласному центрі, де 

займають значно нижчі рейтингові місця за людністю; до оцінки десяти 

найчисельніших етнічних меншин по одному разу включені лезгини, естонці, 

комі та даргинці (з кількістю 5-3 особи); коефіцієнт рангової кореляції між 

чисельністю етнічних груп і бальною оцінкою територіальної поширеності 

дуже високий: 1) для перших 20 етнічних меншин К= + 0,91, 2) для всіх 29 

етнічних меншин К= + 0,80; 

г) високою є бальна оцінка територіальної поширеності та рейтингової 

значимості в досліджуваному субрегіоні двох етнічних меншин – вепсів і 

караїмів, абсолютна чисельність яких у Західноукраїнському регіоні загалом не 
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значна і в число 30 найбільших етнічних груп вони не потрапили (див. додаток 

Ґ). Вепси (фінно-угорської групи уральської мовної сім’ї) на 91,5% локалізовані 

на території Тернопільської області, де проживають у всіх районах і обласному 

центрі, займаючи високі рейтингові місця серед етнічних меншин: другі (після 

росіян) у Підгаєцькому районі, четверті – у Козівському районі, п’яті – у 

Бережанському, шості – в місті Тернополі, а також у Заліщицькому та 

Шумському районах; загалом вепси до рейтингової оцінки включені 9 разів із 

загальною кількістю 45 балів – це сьомий показник у Тернопільській області 

(після росіян, поляків, білорусів, молдованів, вірменів та німців), сьомими 

вепси виступають і за абсолютною людністю (див. додатки А і Ґ). 89,8% 

караїмів (тюркської групи алтайської мовної сім’ї) Західноукраїнського регіону 

проживають на території Івано-Франківської області; чисельно вони тут 

п’ятнадцята етнічна меншина, але через розосередженість майже по всій 

області 8 разів потрапили до рейтингової оцінки територіальної поширеності (у 

тому числі 4 рази займають сьоме місце) з загальною сумою 23 бали – це 

дев’ята позиція серед національних меншин області. 

За умов високих показників національної однорідності субрегіону (див. 

рис. 2. 21 і додаток Д) та концентрації етнічних меншин у містах значний 

інтерес викликає дослідження: 1) територіальної нерівномірності розселення 

національних меншин (у порівнянні з титульним етносом – етносоціальним 

організмом) у містах різної величини і 2) залежності індексу етнічної 

різноманітності населення від людності міст. Об’єктом дослідження вибрані 

міста Івано-Франківської області, в якій наявні міста різного спектру людності: 

1 велике (215,3 тис. осіб), 2 середніх (понад 60 тис. осіб), 2 з людністю понад 20 

тис. осіб, 1 з людністю 15,2 тис. осіб, 9 з людністю від 6,4 тис. – до 10,6 тис. 

осіб (див. таблицю 2. 14). 

У 15 містах проживає 480,5 тис. осіб, що становить 34,2% населення 

Івано-Франківської області. Національну основу складають: українці (93,77%), 

східні слов’яни (98,53%), слов’яни (98,86%), народи індоєвропейської мовної 

сім’ї (99,16%). Найчисленнішими меншинами є: росіяни – 21748 осіб (4,53%),  
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Таблиця 2.14 

Етнічна різноманітність населення міст Івано-Франківської області  

№ 

п/п 
Міста 

Кількість 

населення 

(осіб) 

Кількість українців 

Кількість 

представників 

національних 

меншин 

Кількість представлених  Коефіцієнт 

етнічної 

різнома-

нітності 

(Ер) 

етносів 
мовних 

груп 

мовних 

сімей 

ізольованих 

мов 
осіб 

у % до 

підсумку 
осіб 

у % до 

підсумку 

1 Івано-Франківськ  215.288 197.579 91,8 16.525 7,7 73+ 20 7 3 0,155 

2 Калуш 67.887 64.260 94,7 2.805 4,1 41 15 6 1 0,103 

3 Коломия 61.448 56.749 92,4 3.900 6,3 44+ 15 6 1 0,145 

4 Долина 20.696 19.919 96,2 777 3,8 33 11 4 1 0,074 

5 Надвірна 20.620 19.436 94,3 854 4,1 26 11 5 1 0,110 

6 Бурштин 15.182 14.683 96,7 499 3,3 21 10 4 - 0,065 

7 Болехів  10.590 10.305 97,3 285 2,7 18+ 9 4 - 0,053 

8 Снятин 10.210 10.004 98,0 206 2,0 17 9 3 - 0,040 

9 Тисмениця 9.720 9.624 99,0 96 1,0 12 8 3 - 0,020 

10 Городенка 9.508 9.369 98,5 145 1,5 13 6 4 - 0,030 

11 Тлумач 8.632 8.545 99,0 87 1,0 13 5 3 - 0,020 

12 Рогатин 8.461 8.369 98,9 92 1,1 16 9 3 1 0,022 

13 Косів 8.278 8.028 97,0 250 3,0 18 9 5 - 0,059 

14 Яремче 7.543 7.432 98,5 111 1,5 12 7 4 - 0,030 

15 Галич  6.406 6.246 97,5 160 2,5 13 4 2 - 0,049 

Всього 480.469 450.542 93,8 26.792 5,6 86 21 8 3 0,119 

 + наявні особи, які під час перепису населення не вказали своєї національності  
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поляки – 1441 особа (0,30%), білоруси – 1134 особи (0,24%), євреї (346 осіб), 

молдовани (321), вірмени (202), татари (171), цигани (169), німці (148), 

азербайджанці (112), грузини, болгари, угорці, румуни, чуваші (від 100 – до 50 

осіб). Загалом у містах Івано-Франківської області (за даними Всеукраїнського 

перепису населення) проживають представники 86 народів, які об’єднані у 8 

мовних сімей, 21 мовну групу; ще 3 народи розмовляють на ізольованих мовах. 

Індоєвропейська мовна сім’я представлена 34 народами 9 мовних груп: 

слов’янської (474984 особа), германської (501), романської (411), вірменської 

(202), індо-арійської (174), балтійської (72), іранської (52), грецької (48), 

албанської (7); алтайська мовна сім’я включає 22 народи 3 мовних груп: 

тюркської (491 особа), тунгусо-маньчжурської (8), монгольської (5); уральська 

мовна сім’я (11 народів) також представлена 3 мовними групами: фінно-

угорською (181), прибалтійсько-фінською (2) і самодійською (1); 11 народів 

північно-кавказької мовної сім’ї об’єднані у 2 мовні групи: нахсько-

дагестанську (21 особа) і абхазо-адигейську (11); 2 народи афразійської мовної 

сім’ї представляють 2 мовні групи: семітську (9 осіб) і західно-семітську (2); 

грузини (97 осіб) є представниками картвельської групи картвельської мовної 

сім’ї, а в’єтнамці (12 осіб) – в’єт-мионгської групи австроазіатської мовної 

сім’ї, коряки (1 особа) належать до чукотсько-камчатської мовної сім’ї. 

Представники 3 етносів (за лінгвістичною класифікацією народів) розмовляють 

на ізольованих мовах, які не об’єднані у мовні групи та сім’ї: корейці (19 осіб), 

нівхи (2) і чуванці (1). Серед 20 осіб, які вказали свою приналежність до групи 

“інші національності”, розселені: в Івано-Франківську (17 осіб), Коломиї (2) і 

Болехові (1). Відносно значна кількість людей взагалі не вказала своєї 

національності (3135 осіб, що становить 0,65% населення міст Івано-

Франківської області). Якщо вважати, що немає підстав українцеві, який 

проживає в Україні, “приховувати” свою національну приналежність, то 

логічно випливає, що етнічна структура населення в містах Івано-Франківської 

області строкатіша. Тим паче, що національність не вказали саме в найбільших 

містах, де абсолютні та відносні показники національних меншин найвищі: в 
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Івано-Франківську (1184 особи), Калуші (822), Коломиї (799), Надвірній (330 

осіб) [180, с. 89-90]. 

Виявлені географічні особливості розселення національних меншин у 

містах Івано-Франківської області: 

1. Національні меншини тяжіють до міст області: а) якщо у містах мешкає 

34,2% всього населення області та 32,9% українців, то представників 

національних меншин – 84,4%; б) серед найчисленніших національних меншин 

найбільш міські – євреї (95,6%), росіяни (87,3%), грузини (84,3%); 

представники 30 малочисельних національних меншин є виключно міськими 

мешканцями; в) особи, які не вказали під час перепису населення своєї 

національності, – виключно міські жителі. 

2. Національні меншини у своєму розселенні зорієнтовані, насамперед, на 

великі міста: а) Івано-Франківськ концентрує 43,9% українців – мешканців міст 

області та 61,7%  – національних меншин (тих, що вказали свою 

національність); б) абсолютні та відносні показники, що характеризують 

розселення національних меншин, відповідають людності міст із коефіцієнтом 

рангової кореляції – К1= +0,83 і К2= +0,77; в) 10 найменших міст області 

(людність від 6,4 тис. – до 15,2 тис. осіб) локалізують 20,6% українців і тільки 

6,47% національних меншин. 

3. Особливості територіальної концентрації (нерівномірності) розселення 

українців і національних меншин в містах передають криві Лоренца (див. рис. 

2.22) – стрімке підняття їх на початку графіка і плавний хід у середній та 

заключній частині відображають посилення концентрації в містах із великою 

людністю. Чим далі крива відхиляється від діагоналі, тим більший рівень 

нерівномірності розселення. Одне місто концентрує 43,9% українців і 61,7% – 

національних меншин, 3 міста концентрують відповідно 70,7% і 86,7%, 5 міст – 

79,4% і 92,8%. Отже, національні меншини розселені нерівномірніше відносно 

міст різної людності, ніж українці, – національні меншини сконцентровані у 

великих і середніх містах. Функціональна залежність географії (територіальної 
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концентрації) розселення національних меншин у містах Івано-Франківської 

області визначаються за формулою: 

у = - 93,59 е 
- х/11

 + 100.        (2.2) 

 

Рис. 2. 22. Криві територіальної концентрації (нерівномірності) розселення 

українців і етнічних меншин у містах Івано-Франківської області. 

 

Представники титульного етносу – українці – розміщені рівномірніше по 

різних категоріях міст, крива їх територіальної концентрації проходить ближче 

до діагоналі теоретичної ймовірності рівномірного розселення, а 

функціональний зв’язок передається за формулою: 

у = - 90,33 е 
- х/21

 + 100.    (2.3) 

4. Величина (людність) міст визначає не тільки абсолютну кількість 

представників національних меншин, але й їх структуру: а) у великому місті 

(Івано-Франківську) проживають представники 73 етносів, що об’єднані в 7 

мовних сімей, 20 мовних груп і 3 ізольовані мови; 17 осіб вказали іншу 

національність і 1184 особи не вказали національність; б) у середніх містах 

(Калуші та Коломиї) – понад 40 етносів у кожному, які представляють по 6 

мовних сімей, 15 мовних груп і 1 ізольовану мову, а також майже однакова 
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кількість осіб, які не вказали своє національне походження; в) у містах з 

людністю 20 тис. осіб (Долина й Надвірна) етнічна структура населення теж 

однотипна і хоча в м. Надвірній менша різноманітність народів – 26 проти 33 у 

м. Долині, проте 330 осіб не вказали своєї національності; кількість мовних 

сімей відповідно 5 і 4, по 11 мовних груп і 1 ізольованій мові; г) у малих містах 

народи представляють 3-4 мовні сім’ї та 5-9 мовних груп; д) у найменшому 

місті (Галичі) проживають народи тільки 2 мовних сімей і 4 мовних груп (див. 

табл. 2.14). 

5. Етнічна строкатість населення, чисельність етнічних меншин 

визначають індекс етнічної різноманітності населення міст. Ер населення міст 

Івано-Франківської області = 0,119. Розподіл величини Ер від людності міст 

передано в таблиці 2. 14, а графічна залежність – на рисунку 2. 23. Величина Ер 

коливається від 0,020 (Тисмениця, Тлумач) – до 0,155 (Івано-Франківськ). 

Величина індексу етнічної різноманітності населення (Ер) міст Івано-

Франківської області має функціональну залежність від їх людності й 

визначається формулою: 

у = - 0,135е 
- х/43,5

 + 0,155.    (2.4) 

Коефіцієнт рангової кореляції між цими двома показниками – К = +0,761. 

 

Рис. 2. 23. Залежність індексу етнічної різноманітності населення від людності 

міст Івано-Франківської області. 
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6. Етнічні меншини за ступенем концентрації розміщуються по-різному: 

а) дисперсно (греки, литовці, караїми, удмурти та ін.) – по декілька осіб 

практично у всіх містах області; б) компактними групами у декількох містах 

(цигани, гагаузи, корейці тощо). 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Різноманітні природні комплекси Західноукраїнського регіону (2 

фізико-географічні країни, 14 фізико-географічних областей, 71 фізико-

географічних районів) наклали свій відбиток на характер освоєння і заселення. 

Перші люди на території Західного регіону України з’явилися в добу раннього і 

середнього палеоліту. Кількість посілостей зросла в пізньому палеоліті, 

починаючи від ІХ – до VI тис. до н. е. виникають мезолітичні стоянки 

оселівського типу. Від початку неоліту до періоду Київської Русі різноманітні 

племена, а точніше культури, змінюючи одна одну, заселяли Західноукраїнську 

територію: буго-дністерська, лінійно-стрійчкової кераміки, трипільська, 

кулястих амфор, підкарпатська, комарівська, Ноа, фракійського гальштату, 

білогрудівська, чорноліська, західноподільська група скіфської, лукашівська, 

зарубинецька, липицька, черняхівська, карпатських курганів, празька, типу 

Луки-Райковецької та інші. При цьому, окремі краї зазнавали більшого впливу 

від своїх племен-сусідів: у Північну Бессарабію, Північну Буковину, Галичину і 

Волинь найдавніше населення прийшло долиною Дністра з півдня України; 

Волинь заселяли також племена, які були поширені на території Польщі, 

Словаччини, позначився прибалтійський вплив; Закарпаття, як наслідок 

природно-орографічних умов, зазнавало впливу племен, які займали території 

Угорщини, Словаччини, Румунії, позначився задунайський вплив. 

2. Особливості прикордонного географічного положення, трагічна історія 

(тривала відсутність української державності; перебування під гнітом сусідніх 

країн і часта роздробленість між різними державами; національне 

пригноблення українців та деяких інших народів; цілеспрямована 
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денаціоналізація та асиміляція, вимушена міграція і переселення; колонізація 

інших народів тощо) наклали свій відбиток на формування і динаміку етнічної 

структури населення регіону. Цьому сприяло ще й розташування на межі 

формування східних, західних і південних слов’ян, східно-романських і 

угорського народів, а також на шляхах переселень інших народів. 

3. За даними Всеукраїнського перепису населення на території Західного 

регіону України зареєстровано 9552886 осіб постійного населення, які 

ідентифікували себе представниками 119 народів (із 132 наведених у переліку 

перепису в Україні), 76 осіб належать до групи “інші національності” і 15546 

осіб не вказали своєї національності. За лінгвістичною класифікацією народів 

115 етносів об’єднані в 22 мовні групи, 10 мовних сімей, 4 етноси розмовляють 

на “ізольованих” мовах. Домінують українці (титульна нація) – 92,15% усього 

населення. Найчисельнішими етнічними меншинами є титульні нації сусідніх 

держав – росіяни, угорці, румуни, молдовани, поляки, білоруси, словаки, а 

також цигани, німці, євреї, вірмени. Етногеографічне розміщення та історичні 

особливості розвитку сформували свою структуру найчисельніших етнічних 

меншин як у Західному регіоні загалом, так і в розрізі окремих областей, 

районів і міст, яка відрізняється від загальноукраїнської. 

4. Індекс етнічної різноманітності населення Західноукраїнського регіону 

характеризує його структуру як “перехідну” від “майже моноетнічної” до 

“поліетнічної” – Ер= 0,150. Рівень етнічної різноманітності відрізняється між 

областями – дві області “майже моноетнічні” з нижчим показником градації 

(Тернопільська та Івано-Франківська), дві області “майже моноетнічні” з 

більшим показником Ер (Волинська і Рівненська), дві області мають 

“перехідну” етнічну структуру з показниками нижчої (Львівська) і вищої 

(Закарпатська) градації, одна область є “поліетнічною” (Чернівецька). 

Спостерігається загальна тенденція зменшення рівня етнічної строкатості 

населення в усіх областях Західного регіону України. 

5. У національній структурі населення української частини українсько-

польського і українсько-білоруського прикордоння домінуючою є титульна 
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державна нація по всій його території, частка українців складає 95,6%, а індекс 

етнічної різноманітності (Ер = 0,086) класифікує рівень етнічної строкатості як 

“майже моноетнічне” населення. Найчисельнішими національними меншинами 

є три слов’янські народи: росіяни, поляки і білоруси. Поляки виступають 

другою меншиною (після росіян) в українській смузі українсько-польського 

прикордоння, а білоруси – другі (після росіян) в українсько-білоруському 

пограниччі. Сумарно українці та вказані 3 найбільші меншини становлять 

99,46% населення. Із 58 адміністративно-територіальних одиниць низового 

рангу тільки 5 характеризуються як “перехідні” (2 райони і 3 обласні центри), 

інші 53 райони – “майже моноетнічні” за величиною Ер. На величину етнічної 

різноманітності населення впливають: рівень урбанізованості території, 

віддаленість від державного кордону, субурбанізаційні процеси. Національні 

меншини у своєму розселенні зорієнтовані, насамперед, на великі та середні 

міста. Тому індекси етнічної різноманітності населення тут більші, ніж у 

сільських адміністративних районах. Величини міст визначають абсолютну 

кількість представників національних меншин і строкатість їх етнічної 

структури. Величина Ер міст має функціональну залежність від їх людності. 

6. Чернівецька і Закарпатська області – поліетнічні території зі значною 

часткою генетично віддалених від українців етнічних груп (угорців, румунів, 

молдованів, циганів тощо). За індексом етнічної різноманітності виділяються: 

а) 6 районів з “поліетнічною” структурою населення, б) 3 райони і 2 обласні 

центри – “перехідні” від майже моноетнічних до поліетнічних з показником 

підгрупи вищої градації, в) 5 районів – “перехідні” з показником нижчої 

градації, г) 10 районів – “майже моноетнічні”. Найвищий рівень етнічної 

строкатості в етноконтактних районах, у 3 районах переважаючою 

національною групою виступають не українці (угорці – в Берегівському, 

румуни – в Герцаївському, молдовани – в Новоселицькому), в Глибоцькому 

районі перевага українців над румунами складає тільки 1,5%. На рівень етнічної 

різноманітності населення міст більший вплив має етногеографічне положення 

ніж їхня людність. 
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7. Етнічно найоднорідніший субрегіон у складі Тернопільської та Івано-

Франківської областей виділяється в державі найвищим ступенем національної 

однорідності – питома вага титульного етносу становить 97,65%, всі 

адміністративні райони (31) за ступенем етнічної різноманітності є “майже 

моноетнічними” і тільки обласні центри мають “перехідну” етнічну структуру з 

показниками нижчої градації. Національні меншини у своєму розміщенні 

зорієнтовані, насамперед, на великі міста. Українці розміщені рівномірніше по 

різних категоріях міст і крива Лоренца їх територіальної концентрації 

проходить ближче до діагоналі теоретичної ймовірності рівномірного 

розселення. Величина міст визначає не тільки абсолютну кількість 

національних меншин, але й строкатість їх етнічної структури, тому величина 

індексу етнічної різноманітності населення має функціональну залежність від 

людності міст.      
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РОЗДІЛ 3. 

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВІВ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І 

ДИНАМІКИ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

3.1. Вплив етнічної структури населення на формування 

демографічної ситуації та хід демографічних процесів 

Етнічна структура населення має суттєвий вплив на хід демографічних 

процесів і формування демографічної ситуації в регіоні, оскільки різні етнічні 

спільності володіють відповідними демографічними потенціалами, що в 

кінцевому підсумку визначає динаміку власне етнічної структури (див. рис. 3. 

1). Останній всесоюзний перепис населення зафіксував значні відмінності 

показників демографічних процесів у представників різних національностей в 

Україні: 

а) народжуваність: 1) євреї – 6,0‰; 2) росіяни, українці, білоруси – 12,6-

14,1‰; 3) німці, вірмени – 16,5-18,2‰; 4) молдовани, азербайджанці – 22,1-

23,3‰; 5) татари – 30,7‰ тощо; 

б) смертність мала наступну етнічну диференціацію: 1) серед євреїв – 

22,7‰; 2) татар, німців – 15,0-17,7‰; 3) росіян, молдован, українців, білорусів – 

9,9-12,3‰; 4) вірменів – 8,8‰; 5) азербайджанців – 4,8‰ тощо; 

 

          Етнічна Демографічні               Демографічна             Динаміка етнічної 

        структура процеси ситуація                         структури 

 

Демографічні по- Народжуваність, Віково-статева Демографічні по- 

тенціали етнічних смертність, при- структура тенціали етніч- 

груп - І родний приріст них груп - ІІ 

Рис. 3. 1. Взаємозв’язок етнічної структури населення з демографічними 

процесами, ситуацією та потенціалом. (Складено автором). 

в) як підсумок, природний приріст різних етнічних груп становив: 

1)депопуляція євреїв – 16,7‰; 2) депопуляція німців – 1,2‰; 3) приріст 
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українців, білорусів, росіян – 1,7-2,7‰; 4) приріст вірменів, молдован – 9,4-

10,8‰; 5) приріст татар і  азербайджанців – 15,8-18,5‰ тощо [52, с. 42]. 

Природний рух населення (народжуваність, тривалість життя, смертність, 

природний приріст) формує відповідну вікову і статеву структуру – показники 

народжуваності загалом по Україні корелюються з часткою населення у віці, 

молодшому за працездатний, із коефіцієнтом рангової кореляції К = +0,96, а 

частка населення у віці, старшому за працездатний, визначає рівень смертності 

– К = + 0,86 [54, с. 113]. Сучасна віково-статева структура населення, як і 

особливості демографічної ситуації, сформувалися під впливом багатьох 

історичних, політичних і соціально-економічних змін у суспільстві, тому через 

них відстежується як демографічне минуле, так і можна спрогнозувати 

демографічне майбутнє. Найкращою моделлю розподілу населення за статтю і 

віком та прогнозу динаміки демографічних процесів виступає статево-вікова 

піраміда (див. додаток З). На ній відображені всі демографічні кризи та їх перші 

й другі хвилі впродовж останніх 100 років. Форма нижньої частини піраміди 

показує, що на рубежі ХХ і ХХІ століть (1990 – 2010 роки) відбулася глибока 

демографічна криза і постаріння населення відбувається прискореними 

темпами. А зміни у віковій структурі спричиняють зміни у природному русі 

населення. Рівні народжуваності суттєво відрізняються за віковими групами 

матерів: найвищі вони у жінок віком 25-29 років (90,1‰) і 20-24 роки (87,8‰), 

значно нижчі у жінок 30-34 роки (58,7‰), 15-19 (25,3‰) і 35-39 років (27,3‰). 

Спостерігаються суттєві відміни вікових коефіцієнтів народжуваності у жінок 

міського й сільського населення – у сільській місцевості загальні коефіцієнти 

народжуваності (у віці 15-49 років) вищі на 17,9% і особливо у молодших 

вікових групах: у жінок віком 15-19 років – у 2,2 рази, у віці 20-24 роки – на 

55,6%; у наступних вікових групах коефіцієнти більші в міських жінок (див. 

табл. 3. 1). Загалом переважаючий молодий вік матерів (68,8% народжених 

дітей матерями у віці 15-29 років) при модальному віці 30-33 і 55-58 років 

(станом на 1 січня 2017 року) засвідчує про тенденцію скорочення показників 

народжуваності. Це підтверджує і форма нижньої частини статево-вікової 
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піраміди (див. додаток З), оскільки у подальшому в молоді вікові групи 

репродуктивного віку будуть вступати дедалі менш чисельні контингенти, а у 

молодих вікових групах в Україні традиційно були найвищі рівні 

народжуваності. З іншого боку, процес постаріння населення, при порівняно 

низькій очікуваній тривалості життя, приведе до росту показників смертності й 

поглиблення депопуляції, яка триває з 1991 р. 

Таблиця 3. 1 

Вікові коефіцієнти народжуваності в Україні  

у 2016 р. (на 1 000 жінок відповідного віку)̽ 

 

Вікові групи 

(років) 

Коефіцієнти народжуваності 

все населення міське населення сільське населення 

15 – 49 42,7 40,3 47,5 

15 – 19 25,3 17,2 38,5 

20 – 24 87,8 72,8 113,3 

25 – 29 90,1 90,8 88,9 

30 – 34 58,7 58,8 58,4 

35 – 39 27,3 28,3 24,8 

40 – 44 5,8 6,1 5,1 

45 – 49 0,5 0,6 0,3 

̽ Складено за [131, с. 91 – 93]. 

 

Розглянуті вище різниці в показниках народжуваності, смертності та 

природного приросту серед етнічних груп населення сформували досить 

відмінні піраміди статево-вікової структури, які в свою чергу, відображають 

етнічні особливості демографічного потенціалу (див. додаток И і табл. 3. 2). 

Загальні контури статево-вікової піраміди українців (титульного етносу) 

корелюють із пірамідою всього населення. Це логічно, оскільки українці, як 

етносоціальний організм, є домінуючою нацією в Україні і визначають 

загальний демографічний потенціал у державі. Але статево-вікові піраміди  
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Таблиця  3.2 

Показники демографічного потенціалу  

 окремих етнічних груп населення України  

(за даними останнього перепису населення)̽     

Етнічні 

групи 

Частка осіб у віці: 

Середній вік 

жінок 

Модальний 

вік 

населення 

молодшому 

за 

працездатний 

старшому за 

працездатний 

у 65 років і 

старше 

(оцінка 

постаріння 

населення за 

шкалою 

ООН) 

українці 19,3 23,2 14,1 40,5 15 – 19 

росіяни 13,3 26,4 15,8 44,1 40 – 49 

білоруси 5,5 40,3 23,6 51,8 60 – 64 

поляки 8,5 40,9 27,6 52,4 60 – 64 

молдовани 17,4 21,0 12,9 40,0 40 – 44 

румуни 24,5 19,3 12,2 36,7 5 – 19 

угорці 20,5 20,6 12,6 39,0 
10 – 29, 

40 – 44 

цигани 40,2 4,8 2,1 24,8 0 – 19 

євреї 6,5 50,6 35,1 56,2 60 - 64 

̽ Складено за [159]. 

 

окремих етнічних груп достатньо відмінні між собою, а іноді й діаметрально 

протилежні. Таким прикладом виступають структурні характеристики циган 

(див. рис. И. 8) і євреїв (див. рис. И. 9). І хоча співвідношення між жіночим і 

чоловічим населенням мало відрізняється (чоловіки становлять 49,3% серед 

циган і 48,8% серед євреїв), то у віковій структурі різниця дуже суттєва: а) 

частка осіб у віці молодшому за працездатний у євреїв становить 6,5%, у циган 

– 40,2%; б) частка осіб пенсійного віку серед євреїв – 50,6%, серед циган – 

4,8%; в) частка осіб у віці 65 років і старше (показник оцінки постаріння 

населення за шкалою ООН) відрізняється у 17 разів (у євреїв – 35,1%, у циган – 

2,1%); г) середній вік жінок євреїв – 56,2 років, циган – 24,8 років; д) модальні 

п’ятирічні вікові групи становлять у євреїв – 60-64 роки (12,5% від загальної 
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людності), 50-54 і 65-69 років (по 9,5%), 70-74 і 75-79 років (по 8,5%), у циган – 

10-14 років (13,4%), 0-4 роки (12,3%), 5-9 і 15-19 років (по 12,0%) [49, с. 33-34]. 

Значні відміни показників народжуваності серед етнічних груп за 10 років 

перед останнім переписом населення призвели до суттєво різної питомої ваги 

дітей віком 0-9 років у віковій структурі своїх народів (див. рис. 3. 2). 

Найбільша їх частка серед чисельних етнічних груп Західноукраїнського 

прикордоння у циган (24,3%), румунів (14,3%), угорців (11,4%), що загалом 

підсилює демографічний потенціал цих народів. Етнічна структура населення 

впливає не тільки на загальні, але й на вікові коефіцієнти народжуваності. 

Народні традиції й звичаї створювати сім’ї у молодшому віці серед вказаних 

етнічних груп (у першу чергу – циган) сприяють тому, що вони стають 

матерями у молодшому віці. Саме цим можна пояснити той факт, що в 

наймолодших вікових групах жінок (15-19 і 20-24 роки) частка матерів в 

Україні найбільша саме в Закарпатській області. Зокрема, порівняння 

Закарпатської області з Волинською та Рівненською, де вікові коефіцієнти 

народжуваності є найбільшими – понад 50 ‰ (по Україні загалом – 42,7 ‰) і 

приблизно рівними між собою у цих трьох областях, засвідчує про значно вищі 

показники народжуваності у віці 15-19 років саме в Закарпатській області 

(49,4‰), що приблизно вдвічі перевищують ці ж вікові коефіцієнти Рівненської 

(25,9‰) і Волинської (25,1‰) областей (див. табл. 3. 3). Коефіцієнти 

народжуваності у віці 20-24 роки в Закарпатській області є більшими ніж у 

Волинській області 11,3‰ і в Рівненській – на 7,0‰. Вплив рівня 

урбанізованості території на диференціацію вікових коефіцієнтів 

народжуваності в Західноукраїнському регіоні чітко простежується на 

прикладі, з одного боку, найбільш урбанізованої Львівської області, з другої 

сторони – слабоурбанізованої Івано-Франківської області, які мають подібні 

загальні коефіцієнти народжуваності та однотипні за етнічною структурою 

населення. Так, коефіцієнти народжуваності у віці 15-19 і 20-24 роки в 

Львівській області є значно меншими ніж у порівнюваної області, зате 

починаючи з вікової групи 25-29 років і всіх старших – більшими (див. табл. 
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3.3), що загалом відображає загальні тенденції залежності вікових коефіцієнтів 

народжуваності від рівня урбанізованості.  

 

Етнічні 

групи 

Частка дітей віком 0-9 років у віковій структурі 

всього населення (у %) 

цигани 24,3   

румуни 14,3   

угорці 11,4   

українці 10,2   

молдовани 9,1   

росіяни 6,2   

поляки 4,3   

євреї 3,3   

білоруси 2,4    
 

 

 

            

             %                   0      2      4         6           8        10        12       14       16        18       20       22      24  

Рис. 3.2.  Питома вага дітей віком 0 – 9 років у віковій структурі   етнічних груп 

населення в Україні (за даними останнього перепису населення) [159]. 

 

Важливо розглянути залежність між етнічною структурою та природним 

рухом населення на території Чернівецької області, яка виступає яскравим 

прикладом поліетнічної етноконтактної зони. Багатонаціональність області дає 

можливість визначити особливості народжуваності різних етнічних груп. За 

даними останнього перепису населення можна проаналізувати розподіл жінок 

найчисельніших національностей (українців, румунів, молдован, росіян) за 

віком та кількістю народжених дітей. Це має важливе практичне значення для 

прогнозу відмінностей природного руху різних етнічних груп. 

За кількістю народжених дітей всі матері розподілилися так: народили 

одну дитину – 33,0%, дві дитини – 42,4%, три дитини – 14,2%, чотири дитини – 

4,9%, п’ять дітей – 2,6%, більше п’яти дітей – 2,9%. Суттєві відміни характерні 

для жінок чотирьох найчисельніших національностей, які становлять 98,9% 

жіночого населення Чернівецької області, тому визначають сукупний 

демографічний потенціал (див. табл. 3. 4). Найбільша частка матерів серед усіх 

наведених національностей народжували по дві дитини, але з відчутною 
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різницею від 35,6% (румунки) до 46,0% (росіянки). Друге місце посідають 

жінки, які народили по одній дитині, при ще більшій різниці часток – від 25,3% 

до 41,0% у тих же національних групах. Дальше простежується досить стійка 

тенденція – зі збільшенням кількості народжених дітей зменшується кількість 

жінок, що їх народжувала. При цьому найвищі частки у румунок, на другому 

місці – молдованки, на третьому – українки, на четвертому – росіянки. В 

такому ж порядку зменшується й середня кількість дітей у матерів – від 2,7 у 

румунок до 1,8 у росіянок. А репродуктивна поведінка на кількість дітей 

формує демографічний потенціал етнічних груп. 

Таблиця 3.3 

Вікові коефіцієнти народжуваності 

 в Західному регіоні України в 2016 р. ̽ 

 

Області 

Середній 

вік жінок 

на 

1.01.2017 

р. 

(років) 

Коефіцієнт народжуваності (на 1000 жінок) за 

віковими групами 

15- 

49 

15- 

19 

20- 

24 

25- 

29 

30- 

34 

35- 

39 

40- 

44 

45- 

49 

Волинська 40,1 51,1 25,1 116,8 105,3 61,3 30,9 6,4 0,4 

Закарпатська 38,8 51,0 49,4 128,1 97,8 50,0 23,0 4,9 0,2 

Івано-Франківська 41,3 43,2 26,8 97,6 91,4 51,1 20,8 4,9 0,2 

Львівська 41,9 44,5 17,5 88,8 100,4 60,0 26,0 5,3 0,4 

Рівненська 39,2 55,3 25,9 121,1 111,3 71,4 34,6 8,0 0,4 

Тернопільська 42,6 38,5 23,7 88,3 83,7 45,6 18,7 3,8 0,3 

Чернівецька 40,9 44,8 23,8 100,0 95,3 54,8 23,8 5,1 0,3 

УКРАЇНА 43,5 42,7 25,3 87,8 90,1 58,7 27,3 5,8 0,5 

̽Складено за [131, с. 39, 94].   

Такі особливості показників народжуваності між представниками найбільш 

поширених національних груп суттєво впливають на природний приріст 

населення окремих районів області. В Герцаївському районі, де переважну 

більшість становлять румуни, у 2016 році спостерігався природний приріст 
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населення. Додатній він також у Глибоцькому і Сторожинецькому районах, в 

яких румуни становлять значну частку населення. У районах з домінуванням 

українців у національній структурі населення характерне природне скорочення 

людності, за винятком гірського Путильського району, де українці належать до 

етнографічної групи гуцулів, у яких здавна склалася традиція багатодітних 

сімей (природний приріст тут у 2016 р. становив 5,6‰). У Новоселицькому 

районі (переважають молдовани і значна питома вага українців) спостерігається 

депопуляція населення (-3,0‰). Територіальні особливості природного 

приросту росіян визначити важко, оскільки вони проживають у межах області 

розсіяно – переважно у міських поселеннях. 

Таблиця 3.4 

Розподіл жінок найчисельніших національностей Чернівецької області 

за кількістю народжених дітей 

(за даними останнього перепису населення ̽ ) 

(у %) 

Кількість народжених дітей 

Етнічна структура матерів  

все 

населення 
українці румуни молдовани росіяни 

1 33,0 33,8 25,3 30,1 41,0 

2 42,4 43,1 35,6 43,5 46,0 

3 14,2 13,8 17,9 15,7 9,4 

4 4,9 4,5 8,7 5,3 2,1 

5 2,6 2,3 5,3 2,6 1,0 

більше 5 2,9 2,4 7,2 2,6 0,5 

середня кількість дітей на 1 

матір 

2,1 2,1 2,7 2,2 1,8 

  ̽ Складено за [52, с. 131 - 133].  

 

Значним чинником зміни етнічної структури населення регіону 

виступають міграційні процеси, з іншого боку – етнічні групи мають різну як 

інтенсивність, так і напрямки територіальної мобільності. Населенню Західного 

регіону України традиційно була властива висока міграційна активність. Але 

через політику “замкнутості кордонів” колишнього СРСР міждержавна міграція 

була дуже обмеженою. Так, за 1985 р. з України загалом за кордон виїхали 

тільки 1,5 тис. осіб [54, с. 126]. Водночас зовнішні міграції з іншими 
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республіками в межах СРСР були інтенсивними. У межах України значного 

поширення набули переїзди на постійне проживання до міських поселень 

прилеглих районів (внутрішньообласні, міжобласні міграції), дальні міграційні 

потоки мали переважаючий напрямок із західної в східну частину УРСР. 

Встановилися й регіони переважання прибулих та вибулих мігрантів. За 

останній міжпереписний період у складі СРСР додатне сальдо міграції в 

Західноукраїнському регіоні мала тільки Львівська область (середньорічний 

міграційний приріст становив +0,8 тис. осіб), інші області мали від’ємні 

показники міграційного руху населення (див. табл. 3. 5). 

Таблиця  3.5 

Динаміка міграційного приросту (скорочення) населення  

Західноукраїнського регіону ̽ 

Області 

Сальдо міграції населення (тис. осіб) 

середньо- 

річне за 

1979-1988 рр. 

1992 р. 1994 р. 2000 р. 2010 р. 2016 р. 

Волинська - 2,6 + 3,0 - 2,6 - 1,5 - 0,0 - 1,3 

Закарпатська - 1,6 + 2,6 - 2,3 - 2,5 - 0,8 - 1,0 

Івано-Франківська - 0,8 + 4,8 - 1,1 - 0,4 + 0,2 + 0,1 

Львівська + 0,8 + 0,5 - 8,0 - 4,5 - 0,9 + 5,0 

Рівненська - 4,6 + 3,6 - 2,3 - 1,9 - 1,2 - 0,3 

Тернопільська - 3,2 + 3,3 - 0,6 - 1,3 - 1,0 - 1,5 

Чернівецька - 1,0 + 2,9 - 1,7 - 0,8 + 0,6 - 0,5 

Західний регіон України - 13,0 + 20,7 - 18,6 - 12,9 - 3,0 + 0,6 

УКРАЇНА + 15,7 + 288,1 - 143,2 - 46,6 + 16,1 + 10,6 

̽ Складено за [54,131].   

Політична “відлига” в кінці 1980-их років, загострення міжетнічних 

відносин в окремих регіонах Радянського Союзу, розпад СРСР, початок 

економічної кризи, здобуття державної незалежності України, активізація 

національної самосвідомості тощо надали можливість вільної міждержавної 

міграції (за межі колишнього СРСР з України за 1990 рік виїхали на постійне 

проживання 95,4 тис. осіб [54, с. 130]), а також сприяли значному зростанню 

міграційних потоків в Україні з інших держав – колишніх республік СРСР 
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(сальдо зовнішньої міграції населення в 1992 році досягло + 288,1 тис. осіб, у 

тому числі в Західноукраїнському регіоні + 20,7 тис. осіб). Механічний приріст 

населення мали всі західні області України (див. табл. 3.5). Але поглиблення 

економічної кризи в Україні, ріст безробіття, зростання кількості працівників, 

які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, заборгованість з 

виплати заробітної плати та інше активізували еміграцію з України. У 1994 році 

сальдо зовнішньої міграції населення стало від’ємним, як для України загалом 

(- 143,2 тис. осіб), так і для Західноукраїнського регіону (- 18,6 тис. осіб). 

Змінилася й географія зовнішніх міграцій. До попередніх додалися нові 

напрямки еміграції до Ізраїлю, США, Німеччини, Канади, Польщі, Італії та 

інших держав. Окрім цього, значних розмірів досягли приховані трудові 

міграції за кордон, особливо з прикордонних областей. На сучасному етапі 

Західний регіон України продовжує втрачати населення за рахунок міграцій. 

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності України міждержавна 

міграція мала визначений “етнічний характер”: розпочалося інтенсивне 

повернення етнічних українців і представників депортованих народів 

(кримських татар, німців, греків, вірменів, болгар) з територій бувших 

радянських республік. Водночас активізувалась еміграція росіян, білорусів, 

представників інших етносів “нового зарубіжжя”. Так, за 1994 рік у 

національній структурі емігрантів з України до Російської Федерації росіяни 

становили 61,2% (частка росіян у національній структурі населення України за 

даними перепису населення 1989 р. – 22,1%), до Білорусії – 38,9% емігрантів 

були білоруси (і відповідно – 0,9%), до Азербайджану – 56,2% азербайджанців 

(0,1%), до Вірменії – 78,6% вірменів (0,1%), до Грузії – 29,1% грузинів (0,05%), 

до Молдови – 32,6% молдован (0,6%) тощо [129, с. 91-95]. Економічна криза в 

країнах Закавказзя і воєнні конфлікти на Кавказі стимулювали притік мігрантів 

із цього регіону в Україну. В результаті обміну населенням з країнами 

колишнього СРСР в Україні за 1989 – 2001 роки чисельність кримських татар 

зросла в 5,3 рази, вірмен – на 84%, чеченців – на 56%, абхазів – на 47%, 

грузинів – на 45%, азербайджанців – на 22% [37, с. 52]. 
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Після зняття “залізної завіси” різко зросли масштаби еміграції з України 

за межі колишнього СРСР. Спочатку емігрували переважно євреї, німці та 

греки. Наприклад, у 1994 році до Ізраїлю виїхали 13,8 тис. євреїв, що становило 

63,9% усіх емігрантів із України до цієї країни; до США – відповідно, 9,3 тис. 

євреїв і 53,5% усіх емігрантів із України до США; до Німеччини – 3,8 тис. 

євреїв і 41,1%; до Австралії – 0,4 тис. і 50,3% [129, с. 91-95]. Як наслідок, євреї 

втратили майже 4/5 свого складу й перемістилися з третього місця за людністю 

серед етнічних груп України на десяте. Для німців, греків і болгар характерним 

був подвійний вектор міграційної активності: 1) з колишніх республік СРСР – в 

Україну, 2) з України – до країн свого етногенезу. В результаті чисельність цих 

етнічних груп в Україні за 1989-2001 роки, не дивлячись на їхній інтенсивний 

відтік на історичну батьківщину, майже не змінилася. Водночас чисельність 

представників ряду етнічних груп країн бувшого СРСР зменшилася в 1,25-2,0 

рази (росіян, білорусів, узбеків, чувашів, мордви, литовців, латишів, казахів, 

осетинців) [49, с. 28, 31]. 

Загальновідомо, що єврейська національна проблема надзвичайно 

трагічна. За 1930 – 2001 роки чисельність євреїв в Україні зменшилася на 

2606,4 тис. осіб – з 2710 тис. [82, с. 134] до 103,6 тис. (у 26 разів). Це 

пояснюється не лише фізичним винищенням єврейського населення у роки 

другої світової війни. Багато євреїв емігрувало і продовжує емігрувати з 

України, як і з інших держав – колишніх республік СРСР, за кордон. І якщо до 

першої світової війни на Західноукраїнських землях проживало близько 1 млн. 

євреїв [81, с. 162], то за останнім переписом – лише 5,4 тис. (див. додаток А). 

Наступну національну групу, чисельність якої різко скоротилася в 

Західній Україні впродовж ХХ століття, становлять поляки. 28.04.1936 р. 

Раднарком СРСР прийняв спеціальну постанову про переселення як “політично 

неблагонадійних” поляків з України в Казахстан. 29.12.1939 р. РНК СРСР 

прийняла постанову і затвердила “Положення про спецпоселення і трудове 

влаштування осадників, виселених із західних областей УРСР і БРСР”. 

Постановою РНК СРСР від 10.04.1940 р. було затверджено інструкцію про 



172 

виселення з Західної України і Західної Білорусії членів сімей, поміщених у 

табори та в’язниці військовополонених, а також тюремників, жандармів, 

розвідників, колишніх поміщиків, фабрикантів і чиновників держапарату, 

біженців з районів колишньої Польщі і т.д. Йшлося про переселення 22-25 тис. 

сімей. У східні райони СРСР із західних територій України і Білорусії було 

виселено 137,3 тис. польських осадників і 76,3 тис. біженців (переважно 

поляків) [20, с. 11-20]. Наступні втрати поляків відбулися під час німецької 

окупації, а після другої світової війни внаслідок репатріації з 

Західноукраїнських земель більшість поляків переїхала в Польщу. В 

післявоєнний період їх чисельність постійно скорочувалась [54, с. 244-245]. 

Зміни, що відбулися в етнічному складі населення Західноукраїнського 

регіону після проголошення незалежності України, спричинені переважно 

етнічним характером міграції. На початку 1990-их років, коли позитивне сальдо 

міграції з колишніми республіками СРСР різко зросло (див. табл. 3.5), 

репатріація була очевидною. Проте, починаючи з 1994 року, погіршення 

економічної ситуації змусило багатьох бажаючих повернутися в Україну 

утриматися від переселення [114, с. 17]. Аналіз етнічної структури іммігрантів 

до західних областей України впродовж 1990-их років засвідчує (див. табл. 3.6), 

що вона вплинула на збільшення національної різноманітності регіону, 

оскільки частка українців серед іммігрантів на 23,6% була нижчою, ніж у 

структурі населення Західного регіону. Серед іммігрантів із колишніх союзних 

республік до Чернівецької області українці становили тільки 51,4%, до 

Закарпатської області – 55,0%. Найбільша питома вага українців серед 

іммігрантів була в Івано-Франківській (75,8%) і Тернопільській (77,5%) 

областях, але й тут вона майже на 20% була менша від частки українців у 

національній структурі населення вказаних областей. Найбільшою різниця була 

між частками українців у структурі місцевого населення та іммігрантів у 

Львівській (на 25,2%) і Волинській (на 28,8%) областях. 

На сучасному етапі зовнішня міграція населення України загалом і 

Західноукраїнського регіону зокрема має чітко виражений “економічний  
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Таблиця 3.6 

Розподіл іммігрантів у Західноукраїнському регіоні 

з колишніх союзних республік у 1990-их роках 

( перший рядок – загальна кількість іммігрантів, осіб;  

другий рядок – частка українців серед іммігрантів, %) ̽ 

Області 

 

Роки % 

українців 

за 

переписом 

1989 р. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1991-

1997 

Волинська 
5222 6141 4224 2133 1815 1301 1199 22035 

94,6 
46,4 73,4 72,4 73,5 67,4 66,5 70,6 65,8 

Закарпатська 
8179 5102 3280 1823 1367 1101 867 21719 

78,4 
40,1 65,7 63,8 64,4 62,5 61,1 59,4 55,0 

Івано-

Франківська 

5678 6334 3830 2227 2002 1447 1212 22730 
95,0 

74,2 77,9 75,4 78,8 74,4 73,4 73,3 75,8 

Львівська 
8963 10911 8081 4007 3202 2194 1581 38939 

90,4 
60,3 66,9 67,8 65,6 66,2 66,7 65,2 65,2 

Рівненська 
5529 6640 4240 1971 1632 1259 897 22168 

93,3 
72,4 75,5 72,5 71,0 69,6 67,4 73,0 72,8 

Тернопільська 
3578 4422 2766 1364 1222 927 856 15135 

96,8 
76,8 78,5 76,9 77,0 76,7 81,8 75,4 77,5 

Чернівецька 
4907 5982 4005 2377 2163 1605 2193 23232 

70,8 
49,2 54,2 54,5 52,5 49,7 50,0 44,0 51,4 

Західний 

регіон 

України 

42056 45532 30426 15902 13403 9834 8805 165958 

89,2 
58,2 69,9 68,7 68,1 65,9 65,8 63,0 65,6 

 ̽ Складено за [114, с. 22 - 25]. 

 

характер”. Наприклад, серед емігрантів до Німеччини 45,5% становлять 

українці, 16,1% – росіяни , 13,2% – євреї і тільки 10,5% – німці; до США: 71,4% 

– українці, 7,0% – росіяни, 2,4% – євреї; до Ізраїлю: 47,7% – українці, 19,6% – 

росіяни, 16,6% – євреї [49, с. 31-32]. Від’ємне сальдо зовнішньої міграції 

населення формується переважно за рахунок міграційних потоків із економічно 

розвинутими країнами, такими, як Німеччина, США, Ізраїль, Чехія, Австрія, а 

також країнами-сусідами – Угорщиною, Польщею [131, с. 122-126]. Зовнішня 

міграційна активність населення (еміграційна та імміграційна), а також її 

географія відрізняються як за регіонами України [54, с. 138-142, 263-271], так і  

в залежності від етнічної приналежності, що впливає на динаміку етнічної 

структури населення країни та окремих її регіонів (див. табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Зовнішня міграційна активність великих етнічних груп населення України : 

інтенсивність і напрямки  ̽

Етнічні групи 

Загальна 

міграційна 

активність, 

у ‰ 

у тому числі 
Сальдо 

міграції 

(‰) 
коефіцієнт 

еміграції 

(‰) 

коефіцієнт 

імміграції 

(‰) 

Відтік етнічних груп: 

євреї 43,27 39,22 4,05 - 35,17 

німці 42,07 38,68 3,39 - 35,29 

білоруси 6,22 4,09 2,13 - 1,96 

росіяни 4,78 3,20 1,58 - 1,62 

угорці 2,28 2,16 0,12 - 2,04 

поляки 1,71 0,97 0,74 - 0,23 

українці 1,40 0,97 0,44 - 0,53 

Притік етнічних груп: 

вірмени 11,98 2,77 9,21 + 6,44 

кримські татари 10,54 1,48 9,05 + 7,57 

грузини 10,50 2,43 8,07 + 5,64 

молдовани 4,06 1,55 2,51 + 0,96 

болгари 1,43 0,50 0,93 + 0,43 

̽ Складено за [130, с. 301 - 308]. 

Вступ України в світовий економічний простір, розширення мережі 

міжнародних організацій, створення спільних підприємств і філій іноземних 

компаній зумовили збільшення (особливо у великих містах) чисельності 

представників титульних етносів країн розвинутої ринкової економіки: 

американців – у 64,5 рази, турків – у 33,8 рази, голландців – у 3,2 рази, 

англійців і японців – майже у 2 рази. Активізація міграцій із країн “третього 

світу” збільшила кількість індо-пакистанців, в’єтнамців, арабів, афганців тощо 

[49, с. 32]. Поштовх до розвитку бізнесу в Україні визначив і структуру 

іммігрантів. Серед прибулих переважають чоловіки у активному молодому 

працездатному віці. Така вікова структура етнічних меншин – це потужний 

демографічний потенціал їх подальшого зростання, але статева структура не 

гармонійна.  
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3.2. Географічні аспекти мовної ситуації як індикатора 

асиміляційних процесів 

Важливою ознакою етносів є мова. Мова відіграє визначальну роль у 

процесі національної самоідентифікації людини (особистості), виступає одним 

з головних чинників формування сучасної нації тощо. Найдетальнішу і 

найбільшу статистичну інформацію про мовний склад населення України дають 

його переписи. В переписних листах окрім етнічного походження 

(національність, народність або етнічна група – пункт 6), зазначаються мовні 

ознаки: а) рідна мова, б) якщо рідна мова не українська, то вказується ступінь 

володіння українською мовою, в) інша мова, якою вільно володіє респондент 

(пункт 7). Мовна ситуація – дуже складне явище, особливо в прикордонній 

смузі, яка формується етнічною структурою населення і рівнем етнічної 

самоідентичності, специфікою встановлення міждержавних кордонів, 

історичними особливостями розвитку території, державною національною та 

мовною політикою, демографічним потенціалом загалом і окремих етнічних 

груп зокрема, рівнем економічного й соціального розвитку території, 

характером міграційних процесів і етнічною структурою мігрантів, політичною 

й релігійною ситуацією тощо. Географічні аспекти мовної ситуації в Україні 

розглянуті Р. Лозинським [108]. Досліджуваний нами Західноукраїнський 

регіон у складі семи областей, виокремлений в окрему  Західну етномовну 

провінцію (в Україні загалом – 5 провінцій), в межах якої виділяються 4 

етномовні регіони або області (Волинську, Галицьку, Закарпатську і 

Чернівецьку) та 25 етномовних районів [108, с. 302-305]. 

Важливим моментом у формуванні мовної ситуації в 

Західноукраїнському регіоні є те, що в складі СРСР він перебував менший 

період, ніж більша частина держави. Тому рівень мовної русифікації українців 

та інших етнічних груп тут порівняно менший. Хоч у статті 36 Конституції 

СРСР (як і в статті 34 Конституції Української РСР) зазначалося, що 

“громадяни СРСР” (і відповідно, “громадяни Української РСР”) “різних рас і 

національностей мають рівні права”, здійснення яких “забезпечується 
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політикою всебічного розвитку і зближення всіх націй і народностей СРСР, 

виховання громадян у дусі радянського патріотизму і соціалістичного 

інтернаціоналізму, можливістю користування рідною мовою та мовами інших 

народів СРСР”, і далі вказувалося, що “громадяни СРСР” (стаття 45 

Конституції СРСР) та “громадяни Української РСР” (стаття 43 Конституції 

УРСР) “мають право на освіту” і воно “забезпечується … можливістю навчання 

в школі рідною мовою …”, для тотальної русифікації України поступово були 

створені максимально сприятливі умови [108, с. 161]. Мовна русифікація 

неросійського населення особливо розвивалася у великих містах регіону – 

обласних центрах, менше – в середніх містах, деяких нових індустріальних 

центрах, санаторно-курортних містах, місцях дислокації військових частин 

тощо. Значно менше етномовні процеси русифікації українців та інших 

етнічних спільнот стосувалися сільської місцевості. Все ж, за часів СРСР, роль 

російської мови посилювалась як мови міжетнічного спілкування, а її 

використанню та вивченню приділялося набагато більше уваги, ніж іншим 

мовам. Наслідки мовної русифікації відчутні й зараз, особливо у малочисельних 

і культурно близьких етнічних групах. 

У “Конституції України”, як суверенної держави, зазначено, що 

“державною мовою в Україні є українська мова … В Україні гарантується 

вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних 

меншин України” (стаття 10); “держава сприяє консолідації та розвиткові 

української нації, … а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України” 

(стаття 11). Зокрема, як приклад, у поліетнічній Чернівецькій області (за 

даними Головного управління статистики в Чернівецькій області) на початок 

1995 – 1996 навчального року учні денних середніх закладів освіти навчалися 

українською (78,4%), румунською (16,0%) і російською (4,9%) мовами, ще 0,7% 

учнів навчалися у школах, в яких навчання ведеться декількома мовами. 

Румунською мовою навчалися учні Герцаївського (95,7%), Новоселицького 

(62,5%), Глибоцького (48,0%), Сторожинецького (17,4%) районів і міста 
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Чернівці (2,8%); російською – в Чернівцях (12,8%), Глибоцькому (4,4%), 

Герцаївському, Сокирянському, Новоселицькому, Хотинському (по 2,7 – 2,4%), 

Сторожинецькому (1,0%) і Вижницькому (0,4%) районах. У 2016 – 2017 

навчальному році, окрім україномовних шкіл працювали: румуномовні – у 

Герцаївському, Глибоцькому, Новоселицькому, Сторожинецькому районах і 

місті Чернівці; російськомовні – у Чернівцях і Сокирянському районі; 

декількома мовами – у Чернівцях (у тому числі – ідіш), Глибоцькому, 

Новоселицькому та Сторожинецькому районах. 

У Закарпатській області розподіл учнів денних загальноосвітніх 

навчальних закладів (без учнів спеціальних шкіл та класів) за мовами навчання 

на початок 2016 – 2017 навчального року становив: українською – 87,1%, 

угорською – 10,2%, румунською – 1,7%, російською – 0,9%, словацькою – 0,1%. 

У дошкільних навчальних закладах Закарпаття діти виховувалися українською 

(42190 осіб), угорською (5232 особи), румунською (274), словацькою (115), 

російською (88), німецькою (28), англійською (31 особа) мовами. 

Мовний склад 9 найбільших етнічних груп Західноукраїнського регіону 

(99,52% всього населення) представлений у таблиці 3.8. До цієї групи включені: 

титульний етнос (українці), найбільша етнічна меншина регіону – титульна 

нація східного сусіда України (росіяни), 6 етнічних груп – титульних націй 

держав-сусідів Західноукраїнського регіону (білоруси, поляки, словаки, угорці, 

румуни, молдовани) і цигани. Визначені показники, що наведені в таблиці, 

засвідчують значні відмінності в рівні етнічної самоідентичності та потенційної 

можливості до асиміляційних процесів, оскільки зміна рідної мови з мови своєї 

національності на іншу (перший – початковий етап асиміляційних процесів – 

мовна асиміляція) веде до зміни (у другому-третьому поколінні) національної 

самоідентичності (другий – кінцевий етап асиміляції). За рівнем етномовної 

самоідентичності та мовної асиміляції вказані етнічні групи можна об’єднати у 

5 груп: 
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Таблиця 3.8 

Мовний склад найбільших етнічних груп Західноукраїнського 

регіону (за даними останнього перепису населення) 

Етнічні 

групи 

Людність 

(тис.осіб) 

Визнали рідною мовою ( у  % ) : 

мову своєї 

національ-

ності 

українську російську угорську інші 

українці 8803,3 99,5 х 0,4 0,0 0,1 

росіяни 255,8 87,5 12,4 х 0,0 0,1 

угорці 152,3 96,9 2,7 0,3 х 0,1 

румуни 147,2 93,3 5,5 0,7 0,0 0,5 

молдо-

вани 
70,1 90,2 4,2 1,7 0,0 3,9 

поляки 31,4 42,1 53,1 4,1 0,0 0,7 

білоруси 25,9 24,0 52,3 23,5 0,0 0,2 

цигани 15,4 23,3 18,4 0,5 57,3 0,5 

словаки 5,9 42,9 42,4 2,5 11,0 1,2 

 

1) українці – титульна нація, етносоціальний організм самостійної 

держави – найвищий рівень визнання рідною мову своєї національності 

(99,53%); 

2) угорці, румуни, молдовани – титульні нації межуючих із 

Західноукраїнським регіоном держав, незначні частини румунської та угорської 

етнічних територій включені до України, в типології мовно-культурної 

спорідненості з українцями належать до віддаленої (угорці) та середньої 

(румуни і молдовани) груп спорідненості (див. рис. 1.4), в районах концентрації 

цих трьох етнічних груп (за даними останнього перепису населення) як рідні 

домінують мови своєї національності (96,9 – 90,5%), українську мову рідною 

визнає порівняно незначна частка угорців, молдован та румунів (2,7 – 5,5%); 
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3) росіяни – найбільша етнічна меншина, іммігранти, в переважній 

більшості міські жителі, за умов сприяння розвитку російської мови і престижу 

за часів СРСР бути “росіянином” зберегли як рідну російську мову (87,5%), ще 

12,4% росіян рідною вважають українську мову, інші мови, як рідні, визнають 

дуже рідко; 

4) білоруси, поляки, словаки – титульні нації держав-сусідів Західного 

регіону України, в типології мовно-культурної спорідненості з українцями 

належать до дуже близької (білоруси) і близької (поляки й словаки) груп 

спорідненості (рис. 1.4); для цієї групи етнічних меншин властивий високий 

рівень мовної асиміляції: лише 42,1% поляків і 42,9% словаків рідною визнають 

мову своєї національності, а серед білорусів ще менше – 24,0%, водночас для 

них характерний високий рівень мовної українізації (у словаків частка 

української мови, як рідної, відповідає питомій вазі словацької мови, поляки 

рідною мовою українську визнають на 26% більше ніж польську, білоруси 

українську мову рідною назвали у 2,2 рази частіше ніж білоруську), значна 

частка білорусів (23,5%) визнає рідною мовою російську, а словаків (11,0%) – 

угорську; 

5) цигани – розселені по багатьох країнах, в Україну потрапили з 

Передньої Азії через Європу [127, с. 501-502], для них характерна мовна 

асиміляція з народами, серед яких вони розселилися; у досліджуваному регіоні 

лише менше чверті циганів рідною мовою назвали циганську, більше половини 

визнають угорську мову рідною і приблизно п'ята частина – українську (див 

табл. 3.8). 

Високий ступінь визнання української мови рідною серед українців 

Західноукраїнського регіону є закономірним явищем і її частка в розрізі 

адміністративних областей становить від 98,48% (у Чернівецькій) до 99,86% (у 

Тернопільській). Частка українців, що визнали рідною мовою російську, 

становить тільки 0,42% від загальної кількості українців, по адміністративних 

областях цей показник найменший у Тернопільській (0,13%) і найбільший у 

Чернівецькій (1,35%) (див. табл. 3.9). Українці, що вказали російську мову 
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рідною, переважно не місцеві мешканці, а мігранти з колишніх республік 

СРСР, а також південних і східних областей України [108, с. 310]. 

Таблиця 3.9 

 

Переважаючі рідні мови етнічних українців і росіян у Західноукраїнському 

регіоні (за даними останнього перепису населення) 

 

Області 

Українці Росіяни 

Кількість 

(тис.осіб) 

Рідна мова ( % ) : 
Кількість 

(тис.осіб) 

Рідна мова ( % ) : 

україн- 

ська 

росій- 

ська 

росій- 

ська 

україн-

ська 

Волинська 1025,0 99,69 0,30 25,1 85,6 14,4 

Рівненська 1123,4 99,59 0,41 30,1 83,2 16,8 

Львівська 2471,0 99,55 0,43 92,6 87,8 12,1 

Івано-

Франківська 
1371,2 99,83 0,17 24,9 86,0 13,9 

Тернопільська 1113,5 99,86 0,13 14,2 80,3 19,6 

Закарпатська 1010,1 99,19 0,52 31,0 91,7 7,9 

Чернівецька 689,1 98,48 1,35 37,9 91,5 8,1 

Західний 

регіон 
8803,3 99,53 0,42 255,8 87,5 12,4 

 

Спостерігаються певні територіальні особливості визнання українцями 

рідної мови. В етнічно однорідніших етномовних областях ступінь визнання 

української мови рідною вищий: у Галицькій – 99,70%, у Волинській – 99,64%, 

тоді як у етнічно строкатих Закарпатській – 99,19% і Чернівецькій – 98,48%. 

Водночас частка українців, що визнає російську мову рідною, більша в 

поліетнічних місцевостях, ніж в “українських” етнічно однорідних. Дещо 

більша частка українців вважає російську мову рідною у великих містах – 

обласних центрах: Тернополі (0,4%), Івано-Франківську (0,8%), Луцьку, 

Рівному, Львові (по 1,0 – 1,3%), а особливо знову ж таки в поліетнічних 
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Ужгороді (3,1%) та Чернівцях (4,2%). Визнають, як правило, на рівні 0,3 – 0,5% 

рідною російську мову українці середніх міст і міст обласного 

підпорядкування. Серед цієї категорії міст особливо виділяються 

Новодністровськ (3,6%) і Кузнєцовськ (1,8%), які були побудовані поблизу ГЕС 

і АЕС. Підвищена частка російськомовних українців у поліетнічних містах 

(Береговому – 1,8%, Мукачеве – 2,0%) і поліетнічних районах (Герцаївському – 

2,4%, Сторожинецькому – 0,6%, Новоселицькому – 0,5%). Тут російська мова 

зберігає ще позиції мови міжетнічного спілкування. 

У переважній більшості адміністративних районів частка української 

мови у структурі названих рідних мов українцями становить 99,90% і більше, у 

17 районах абсолютна кількість українців, що визнали рідною російську мову – 

менше 10 осіб (Камінь-Каширський, Любешівський, Зарічненський, 

Перемишлянський, Турківський, Верховинський, Городенківський, 

Тлумацький, Тернопільський, Заліщицький, Зборівський, Козівський, 

Монастириський, Підгаєцький, Великоберезнянський, Міжгірський, 

Путильський). Рівень визнання українцями Івано-Франківської області (без 

обласного центру) української мови рідною становить 99,94%, у Тернопільській 

області (без обласного центру) – 99,93%. Якщо частка української мови у 

структурі названих рідних мов українцями за часів СРСР зменшувалася, а 

російської зростала, то за період незалежності України ситуація стала 

протилежною. Наприклад, у Чернівецькій області співвідношення української і 

російської мов визнаних рідною становило: у 1970 р. – 98,1% / 1,8%, у 1979 р. – 

97,6% / 2,2%, у 1989 р. – 97,3% / 2,6%, у 2001 р. – 98,5% / 1,3%. 

Окрім української і російської мови частина українців у якості рідної 

мови назвала: угорську – 1904 особи (з них у Закарпатській області – 97,2%), 

румунську – 920 осіб (у Чернівецькій області – 72,6%, у Закарпатській – 27,0%), 

молдавську – 354 особи (у Чернівецькій області – 88,7%), словацьку – 71 (на 

Закарпатті – 93,0%), білоруську – 39 осіб, інші мови – 1254 особи, ще 260 осіб – 

не визначилися зі своєю рідною мовою. Найчастіше українці визнають рідною 

мовою мови етнічних меншин у місцях їх компактного проживання: угорську – 
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в Берегівському, Виноградівському, Ужгородському, Мукачівському районах; 

румунську – в Герцаївському, Сторожинецькому, Глибоцькому районах; 

молдавську – в Новоселицькому районі. Причиною виступає переважно мовна 

асиміляція українців у етнічно змішаних сім’ях. 

Серед росіян в етномовних відносинах домінує російська мова – 87,5% 

цієї національної групи в Західноукраїнському регіоні визнають її рідною 

мовою, у розрізі адміністративних областей цей показник найменший у 

Тернопільській (80,3%), найбільший у Чернівецькій (91,5%) і Закарпатській 

(91,7%) областях. Частка росіян, які українську мову вважають рідною, 

становить 12,4% (по областях – від 7,9% у Закарпатській до 19,6% у 

Тернопільській) (див. табл. 3.9). Територіальні відміни співвідношення рівня 

визнання росіянами рідною мовою російську чи українську зумовлені двома 

групами чинників: а) урбанізованістю (величиною і функціями міст), б) рівнем 

етнічної різноманітності населення. Першу групу чинників можна подати 

чотирма блоками показників: 1) пересічнообласні, 2) великі міста – обласні 

центри, 3) середні міста, 4) адміністративні райони, в яких центрами 

виступають малі міста. Рівень урбанізованості так сфокусувався на мовну 

ситуацію – чим більші міста, тим більша етнічна група росіян і вищий рівень 

визнання рідною мовою російську і нижчий – українську, в слабоурбанізованих 

районах – етнічні групи росіян переважно малочисельні і частка тих, хто 

українську мову вважає рідною мовою зростає. Так, у Львівській області при 

пересічнообласних показниках співвідношення визнаних росіянами рідних мов 

російської і української (у %) 87,8 : 12,1, становить: у Львові – 90,2 : 9,7, у 

чотирьох адміністративних районах із середніми містами (Дрогобицькому, 

Самбірському, Сокальському і Стрийському) – 83,3 : 16,5, у 16 інших 

адміністративних районах – 79,2 : 20,7 (із найвищим ступенем визнання 

української мови рідною в Радехівському районі – 28,9%). У Волинській 

області відповідні показники становлять: 1) 85,6 : 14,4, 2) м. Луцьк – 87,6 : 12,4, 

3) середні міста (Ковель, Нововолинськ, Володимир-Волинський) – 85,8: 14,2, 

4) 16 адміністративних районів – 80,3 : 19,7 (з максимумом визнання 
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української мови рідною у Шацькому районі – 25,4%). У Рівненській області: 

1) 83,2 : 16,8, 2) м. Рівне – 85,6 : 14,3, 3) міста обласного підпорядкування 

(Дубно, Кузнєцовськ, Острог) – 85,7 : 14,3, тут виділяється місто Кузнєцовськ із 

показниками 90,7 : 9,3 при відносно великій етнічній спільності росіян (понад 3 

тис. осіб), 4) 16 адміністративних районів – 77,2 : 22,7 (найвищий рівень 

визнання української мови рідною у Рокитнівському районі – 34,3%). В Івано-

Франківській області: 1) 86,0 : 13,9, 2) м. Івано-Франківськ – 88,7 : 11,2,             

3) середні міста (Калуш, Коломия) – 85,6 : 14,4, 4) інша територія області – 79,7 

: 20,2 (максимальне визнання рідною мовою українську в Рогатинському районі 

– 29,0%). У Тернопільській області: 1) 80,3 : 19,6, 2) м. Тернопіль – 82,5 : 17,4, 

3) 17 районів – 77,8 : 22,1 (найвищий ступінь визнання росіянами української 

мови рідною у Підволочиському районі – 39,6%). 

Друга група чинників яскраво виражена в етнічно строкатих Чернівецькій 

та Закарпатській областях. Ступінь визнання тут росіянами рідною мовою 

російську дуже високий і всесторонній: 1) в областях загалом: Чернівецькій – 

91,5%, Закарпатській – 91,7% (більше ніж у найурбанізованішій області 

регіону); 2) у великих містах – обласних центрах: Чернівцях – 92,4%, Ужгороді 

– 93,2% (що більше ніж у найбільшому місті Західного регіону); 3) у 

середньому місті: Мукачеве – 93,5% (найбільше серед категорії середніх міст 

регіону); 4) у малих містах, в яких переважаючими етнічними групами є угорці, 

румуни, молдовани: Берегове – 95,7%, Герца – 95,3%, Новоселиця – 91,3%; 5) у 

поліетнічних районах: Новоселицькому – 92,6%, Берегівському – 92,5%, 

Герцаївському – 90,6% тощо. Відповідно рівень визнання росіянами рідною 

мовою українську є нижчим: у Чернівецькій області – 8,1%, Закарпатській – 

7,9%; у Чернівцях – 7,4%, Ужгороді – 6,5%; Мукачеве – 6,3%; Берегове – 3,6%, 

Герца – 4,7%, Новоселиця – 8,7%; у названих районах – від 2,3% (Герцаївський) 

до 5,1% (Новоселицький). При цьому в Чернівецькій області спостерігається 

чітка тенденція повільного зменшення рівня визнання росіянами рідною мовою 

російської за часів існування СРСР і відчутного зменшення в період незалежної 

України та, водночас, відповідного зростання україномовної асиміляції росіян. 
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Співвідношення російської і української мов, як рідних (за даними переписів), 

становило (у %): у 1970 р. – 98,0 : 1,8, у 1979 р. – 97,8 : 2,1, у 1989 р. – 97,4 : 2,5, 

у 2001 р. – 91,5 : 8,1. 

Рідними мовами росіяни назвали також румунську – 102 особи (81,4% – у 

Чернівецькій і 17,6% – у Закарпатській області), угорську – 65 осіб (у 

Закарпатті), молдавську – 33 особи (87,9% – у Чернівецькій області), білоруську 

– 23 особи, словацьку – 2 особи, інші мови – 148 осіб; 37 осіб не вказали своєї 

рідної мови. 

Різноманітною і складною є картина мовної ситуації польської етнічної 

спільноти Західноукраїнського регіону. Для неї властивий значний ступінь мовної 

асиміляції – 42,1% поляків визнають рідною польську мову, більше половини 

(53,1%) – українську, 4,1% – російську, 0,7% - інші мови (див. табл. 3.8). 

Територіальні відміни співвідношення визнаних рідних мов проявляються як на 

субрегіональному, так і на локальному рівнях, що підтверджує складність мовної 

ситуації як суспільного явища, яке визначається цілою системою чинників. На 

рівень збереження етнічних ознак національних меншин сильно впливає їхній 

демографічний потенціал, зокрема людність на ступінь територіальної 

концентрації. Саме цей чинник зумовлює те, що в прикордонній з Польщею 

Львівській області, де проживає 60,4% поляків регіону, зберігся найвищий рівень 

визнання польської мови рідною мовою – 55,9%. В інших шести областях 

Західноукраїнського регіону переважаючою рідною мовою для поляків є 

українська: а) у Рівненській і Тернопільській областях її частка становить 80 і 

90%, б) Волинській та Івано-Франківській – 69 і 73%, в) у Чернівецькій і 

Закарпатській – 48 і 53%. Рівень визнання російської мови рідною – низький: у 13 

разів поступається українській мові та більше ніж у 10 разів польській, проте у 

двох областях (Рівненській і Закарпатській) частки визнаних рідною польської і 

російської мов одинакові (див. рис. 3.3). Найвищий рівень визнання польської 

мови рідною мовою у трьох районах Львівської області, де поляки є 

найчисельнішою національною меншиною (див. додаток Б): Мостиському – 

83,0%, Самбірському – 71,7% і Старосамбірському – 67,2%.  
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Рис. 3.3. Визнання рідної мови поляками Західноукраїнського регіону.  

(Складено автором). 
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На ступінь визнання польської як рідної мови у Львівській області впливає й 

урбанізованість території – чим більші міста, тим вищий рівень мовної 

асиміляції поляків, у слабоурбанізованих місцевостях рівень збереження 

польської мови рідною значно більший. Тому співвідношення визнаних рідних 

мов (польської, української і російської) наступне (у %): 1) у Львові – 46,7 : 46,0 

: 7,1; 2) у 4 адміністративних районах, на території яких розміщені середні 

міста – 54,3 : 44,1 : 1,3; 3) у 16 слабоурбанізованих районах – 64,1 : 35,5 : 0,2. 

Чіткої залежності рівня визнання поляками рідною мовою польської мови від 

віддаленості (близькості) державного кордону з Польщею немає. 

Рівень урбанізованості по-різному впливає на визнання поляками рідної 

мови, цей вплив має свої протиріччя: з одного боку, у великих містах вищий 

рівень мовної асиміляції і особливо русифікації; з другого боку, у великих 

містах локалізована більшість польської етнічної групи адміністративних 

областей, тут вони краще організаційно структуровані, мають національно-

культурні товариства, релігійні громади тощо, що дозволяє їм спілкуватися і 

зберігати національну мову рідною. Так, у Львові та Луцьку нижчий рівень 

визнання рідною мовою польської, ніж по областях загалом, а в Івано-

Франківську і Тернополі – вищий. Визнання поляками рідною мовою російську 

мову в усіх обласних центрах більше пересічнообласних показників (див. рис. 

3.3). 

Особливо часто поляки визнають російську мову рідною в поліетнічних 

містах: Мукачеве – 32,4%, Ужгород - 21,4%, Чернівці – 16,8%, де російська 

мова ще виконує функції міжетнічного спілкування (особливо для старших 

вікових груп населення). В поліетнічній Чернівецькій області виявлені наступні 

територіальні відміни визнання польською етнічною спільнотою рідної мови: 1) 

у районах концентрації польського населення – Сторожинецькому і 

Глибоцькому (див. додаток Б) – рівень визнання польської мови рідною дуже 

високий (відповідно, 60,5 і 66,1%); 2) в етнічно однорідних українських 

районах більше половини польської етнічної групи рідною мовою вважає 

українську (Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському, 
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Путильському, Сокирянському, Хотинському); 3) у великому поліетнічному 

місті висока частка мовної асиміляції – у Чернівцях 63,5% поляків визнають 

українську мову рідною і 16,8% – російську; 4) в поліетнічних районах частина 

польського населення в якості рідної назвала мову переважаючих етнічних 

меншин – румунську (в Глибоцькому – 11,6%, Новоселицькому – 7,1%, 

Сторожинецькому – 3,4%), молдавську (в Новоселицькому районі – 5,9%); 5) за 

період незалежності України частка поляків, що вважає рідною мовою польську 

збільшилася на 6,5% (з 34,4% до 40,9%), російську – зменшилася на 7,3% (з 

15,6% до 8,3%) при стабільності показника визнання української мови. 

Рідними мовами поляки Західноукраїнського регіону назвали також 

білоруську (70 осіб), угорську (11), словацьку (2), інші (36); 8 осіб не назвали 

своєї рідної мови. 

За високої мовної асиміляції білорусів у Західноукраїнському регіоні 

(рідною мовою назвали: українську – 52,3%, російську – 23,5%, білоруську – 

24,0%, інші – 0,2%) строкатість співвідношень визнаних рідних мов дуже 

велика вже на обласному рівні: 

І варіант: білоруська мова (42,2%) є переважаючою над російською 

(29,0%) і українською (28,6%), які майже рівні між собою [БІЛ > РОС = УКР] в 

Івано-Франківській області; 

ІІ варіант: білоруська (36,6% і 40,1%) і українська (35,0% і 38,1%) мови 

близькі за рівнем визнання їх рідною мовою і перевищують російську (28,4% і 

21,5%) [БІЛ = УКР > РОС] у Волинській і Тернопільській областях; 

ІІІ варіант: українська мова (80,0%) значно перевищує ступінь визнання 

рідною мовою білоруську (11,3%) і російську (8,7%) [УКР » БІЛ = РОС] у 

Рівненській області; 

IV варіант: російська мова (38,8%) є переважаючою над білоруською 

(30,9%) і українською (30,0%), які майже рівні між собою [РОС > БІЛ = УКР] у 

Львівській області; 

V варіант: три ступені визнання рідної мови (більший → середній → 

менший) – російської (43,2% і 50,2%), білоруської (37,4% і 30,1%) та 
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української (19,0% і 18,4%) [РОС > БІЛ > УКР] у Закарпатській і Чернівецькій 

областях (див. рис. 3.4). 

На визнання білорусами рідної мови і ступінь мовної асиміляції 

впливають особливості їх розселення, а особливо рівень урбанізованості. Це 

особливо проявляється в найбільших містах регіону – обласних центрах: у 5 

містах перше місце у визнанні рідної мови займає російська (Чернівці, 

Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк), у Рівному – українська (розрив із 

російською тільки 1,4%), у Тернополі – білоруська (перевищує українську мову 

лише на 0,9% і російську – на 5,4%). Другі місця за рейтингом визнання рідної 

мови в обласних центрах тричі займає українська (Львів, Луцьк, Тернопіль), 

один раз російська (Рівне) і тричі білоруська мова (Івано-Франківськ, Чернівці, 

Ужгород). Треті місця займають: тричі білоруська (Львів, Луцьк, Рівне), тричі 

українська (Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород) і один раз російська мова 

(Тернопіль) (див. рис. 3.4). Вплив урбанізованості території на визнання 

білорусами рідної мови розглянемо на прикладі найурбанізованішої області в 

регіоні – Львівської: а) у найбільшому місті співвідношення визнаних рідних 

мов становить: 1) російська (49,2%) > 2) українська (26,7%) > 3) білоруська 

(23,8%); б) у 4 більш урбанізованих районах, на території яких розміщені 

середні міста, співвідношення складає: 1) білоруська (39,7%) > 2) українська 

(33,0%) > 3) російська (27,0%); в) у 16 слабоурбанізованих районах:                   

1) білоруська (43,0%) > 2) українська (37,4%) > російська (19,5%). Отже, 

найбільш “чутливими” на рівень урбанізованості за ступенем визнання рідної 

виступають: російська, частка якої зменшується в міру зниження рівня 

урбанізованості від 49,2% → через 27,0% → до 19,5%, і білоруська, частка якої 

зростає від 23,8% → через 39,7% → до 43,0%; українська мова, як рідна, у всіх 

трьох випадках виступає другою, коливання її частки значно менші, загальна 

тенденція – зростання частки в сторону зменшення урбанізованості (26,7% → 

33,0% → 37,4%). 

У прикордонних з Білоруссю областях частка визнання білорусами 

рідною мову своєї національності досить мала, що зумовлено, мабуть, мовною 
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Рис. 3.4. Визнання рідної мови білорусами Західноукраїнського регіону. 

(Складено автором). 
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ситуацією в Білорусі [108, с. 312]. І якщо, у Волинській області рідною мовою 

білоруську назвали 36,6% білорусів (це менше ніж у Івано-Франківській, 

Тернопільській і Закарпатській областях), то в Рівненській – тільки 11,3% 

(найменший показник). Вплив рівня урбанізованості території на мовну 

асиміляцію білорусів у Волинській області загалом відповідає загальним 

закономірностям: 1) у великому місті (Луцьку) рідною мовою вважають: 

російську – 41,1%, українську – 33,2%, білоруську – 25,7%; 2) у середніх містах 

(Ковелі, Нововолинську і Володимир-Волинському): українську – 34,9%, 

російську – 34,7%, білоруську – 30,5%; 3) у слабоурбанізованих 16 

адміністративних районах: білоруську – 51,0%, українську – 36,6%, російську – 

12,3%. Тобто тенденція така – в міру зростання рівня урбанізованості території: 

а) частка білорусів, що визнають рідною російську мову, зростає (12,3% → 

34,7% → 41,1%); б) питома вага білорусів, які вважають рідною мову своєї 

національності – зменшується (51,0% → 30,5% → 25,7%); в) частка визнання 

рідною українську мову рівніша і повільно зменшується (36,6% → 34,9% → 

33,2%). У прикордонних адміністративних районах Волинської області частка 

визнання білоруської мови рідною більша за середньообласний показник: у 

Ратнівському – 63,3%, Любешівському – 60,2%, Камінь-Каширському – 69,5% 

тощо. Загальні особливості мовної ідентифікації білорусів у Рівненській області 

подібні до Волинської, але мають і ряд відмінностей: 1) в обласному центрі, як 

рідна переважає українська мова; 2) серед нових індустріальних міст рівнем 

мовної асиміляції виділяється Кузнєцовськ (рідною мовою вважають: російську 

– 50,2%, українську – 28,6% і лише 21,2% – білоруську); 3) найвищий рівень 

територіальної концентрації білоруської етнічної спільності у прикордонному 

Рокитнівському районі (8,1 тис. осіб – найбільша етнічна меншина, 15,5% 

загальної людності району і 68,2% чисельності білорусів Рівненської області), 

де рівень визнання рідною мову своєї національності тільки 1,3%, української – 

98,5%, російської – 0,3%. 

У поліетнічних середовищах білоруси, при значній мовній асиміляції, 

перевагу надають російській мові, на другому місці виступає білоруська, на 
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третьому – українська. Співвідношення (у %) визнаних трьох рідних мов 

складає: 1) на обласному рівні: у Чернівецькій області – 50,2 > 30,1 > 19,0, у 

Закарпатській області – 43,2 > 37,4 > 18,4; 2) у великих містах: Чернівці – 61,5 > 

22,0 > 16,4, Ужгород – 55,4 > 26,6 > 16,9 (див. рис. 3.4); 3) у середніх містах: 

Мукачеве – 50,6 > 33,5 > 15,1; 4) у районах: Берегівський – 51,3 > 27,5 > 17,5. 

Російська мова в поліетнічному мовному середовищі продовжує виступати для 

білорусів мовою міжетнічного спілкування. Серед рідних мов білоруси також 

визнали угорську (9 осіб), румунську (7), молдавську (1 особа), інші мови (29 

осіб); 3 особи не вказали рідної мови. 

Якщо розглянуті 4 етнічні групи (українці, росіяни, поляки, білоруси) 

загалом розосереджені по всій території Західноукраїнського регіону, то 

наступні 5 (угорці, румуни, молдовани, словаки і цигани) мають яскраво 

виражену територіальну концентрацію, що відобразилося на їх мовних 

ситуаціях, у тому числі мовній асиміляції. Так, 99,5% угорців регіону 

проживають у Закарпатській області, у тому числі 97,1% на території 6 

адміністративних районів ( див. додатки А і Б), де вони зберегли свої етнічні 

ознаки і, зокрема, мову. 97,1% угорської етнічної спільності Закарпаття 

визнають рідною мову своєї національності, 2,6% – українську, 0,2% – 

російську, 0,1% – інші мови (див. табл. 3.10). На теренах 6 інших областей 

дисперсно розселені 812 осіб угорської національності, рівень збереження 

угорської мови рідною значно нижчий – 63,7% (від 52,5% у Чернівецькій 

області – до 74,6% у Волинській) і більша мовна асиміляція: 28,4% угорців 

вважають рідною українську мову (при крайніх обласних показниках від 18,8% 

у Чернівецькій – до 38,2% у Рівненській), ще 6,2% – російську (від 1,2% у 

Тернопільській – до 15,0% у Чернівецькій). Вищий рівень мовної асиміляції в 

обласних центрах – із 377 осіб угорської національності рідною визнають: 

українську мову – 31,3%, російську – 9,3% (найбільша мовна асиміляція в 

Рівному – 68,2%). Найстрокатіші етномовні відносини угорської етнічної групи 

сформувалися в поліетнічній Чернівецькій області, де рідними мовами  
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Таблиця 3.10 

Переважаючі рідні мови етнічних угорців 

і румунів у Західноукраїнському регіоні 

 (за даними останнього перепису населення) 

Області 

Угорці Румуни 

Кіль-

кість 

(осіб) 

Рідна мова ( % ) : Кіль- 

кість 

(осіб) 

Рідна мова ( % ) : 

угор- 

ська 

україн-

ська 

росій- 

ська 

румун-

ська 

україн-

ська 

росій-

ська 

Волинська 71 74,6 22,5 2,8 30 50,0 43,3 6,7 

Рівненська 68 55,9 38,2 5,9 66 50,0 28,8 3,0 

Львівська 384 62,8 29,2 7,6 148 55,4 37,2 3,4 

Івано-

Франківська 
124 70,2 28,2 1,6 118 47,5 46,6 5,1 

Тернопільська 85 65,9 31,8 1,2 93 29,0 66,7 2,2 

Закарпатська 151516 97,1 2,6 0,2 32152 99,0 0,5 0,1 

Чернівецька 80 52,5 18,8 15,0 114555 91,9 6,8 0,9 

Західний регіон 152328 96,9 2,7 0,3 147162 93,3 5,5 0,7 

 

визнають: угорську – 52,5%, українську – 18,8%, російську – 15,0%, румунську 

– 13,7% угорців. 

Територіальні відміни мовної ситуації угорців у Закарпатській області 

відображені на рисунку 3.5. При дуже високому загальнообласному показнику 

визнання угорської мови, як рідної, виділяються наступні просторові 

особливості: 1) у Берегівському районі, де угорці переважаюча етнічна група 

(див. додаток Б), ступінь визнання рідною мову своєї національності складає 

99,7%; 2) другу групу формують Ужгородський, Виноградівський і 

Мукачівський адміністративні райони, у яких угорська етнічна група – 

найчисельніша національна меншина, а частка у структурі всього населення 

складає 33,4 – 10,8%; рівень визнання угорської мови рідного – 97,9%; 3) третю 

групу утворюють райони (Хустський, Рахівський і Тячівський), де питома вага  
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Рис. 3.5. Визнання рідної мови угорцями Закарпатської області. (Складено автором).  
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угорців серед населення 2,9 – 4,3%; ступінь визнання рідною мовою угорську – 

89,0%; 4) в Ужгороді – 87,7% угорців визнають рідною мову своєї 

національності; 5) в інших 6 районах, у яких проживає незначна кількість (і 

частка) угорців, рівень визнання угорської мови рідною – 59,9%, української – 

39,2%, російської – 0,6% (див. рис. 3.5). Ще 164 угорці визнали рідними інші 

мови, в тому числі 27 – румунську. 

Подібна мовна ситуація склалася в румунській етнічній групі. 76,7% 

румунів регіону мешкає у Чернівецькій області та 23,2% – у Закарпатській; 

99,1% румунів розселені на території 6 адміністративних районів 

(Сторожинецького, Глибоцького, Герцаївського, Тячівського, Рахівського, 

Новоселицького) і Чернівців (див. додатки А і Б). Рівень мовної асиміляції 

румунів у цих двох областях дуже низький – 1,0% у Закарпатській і 8,1% у 

Чернівецькій (див. табл. 3.10). На території 5 інших областей дисперсно 

розселені 455 осіб румунської національності, рівень визнання румунської мови 

рідною 46,8% (від 29,0% у Тернопільській до 55,4% у Львівській), української – 

44,8%, російської – 3,7%, молдавської – 4,0%. Приблизно такі етномовні 

відносини і в обласних центрах.  

Просторові особливості визнання румунами рідної мови в Чернівецькій 

області передані на рисунку 3.6: 1) у Герцаївському районі, в якому румуни є 

переважаючою етнічною групою (див. додаток Б), рівень визнання рідною мову 

своєї національності становить 99,6%, у тому числі в сільській місцевості – 

99,86%, у місті Герці – 94,46%; 2) у трьох районах значної концентрації румунів 

(Глибоцькому, Сторожинецькому і Новоселицькому) – 92,0% при значно 

нижчих показниках у містах (Сторожинці – 64,0%, Новоселиці – 72,4%); 3) у 

Чернівцях – 71,2% румунів визнають рідною румунську мову, 20,9% – 

українську, 7,2% – російську (на етномовні відносини тут впливають 

урбанізаційні процеси); 4) у 7 інших районах, де мешкають малочисельні 

етнічні групи румунів, ступінь визнання рідною румунської мови – 64,7%, 

української – 32,1%, російської – 2,0%, молдавської – 1,2% (відчутний вплив 

етномовного оточення); 5) у новому індустріальному місті, що виникло поблизу  
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Рис. 3.6. Визнання рідної мови румунами Чернівецької області. (Складено автором).  
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гідроелектростанції, Новодністровську рідною вважають мову своєї 

національності 36,7% румунів, українську – 46,7%, російську – 13,3% (вплив 

індустріалізації). Структура визнання рідної мови румунами в Чернівецькій 

області загалом: румунська – 91,9% (105296 осіб), українська – 6,8% (7794), 

російська – 0,9% (977), молдавська – 0,4% (467); 21 особа вказала інші мови. 

У Закарпатській області рівень визнання румунської мови: 1) найвищий 

(більше 99%) у Тячівському і Рахівському районах, де територіально 

сконцентровано 98,9% румунської етнічної спільності (див. додаток Б), які 

проживають тут компактно переважно в сільській місцевості, що і дозволило їм 

зберегти рідною мову своєї національності; 2) в 11 інших районах області – 

81,0%; 3) у великому місті (Ужгороді) – 52,3%, у середньому місті (Мукачеве) – 

58,1%. Ще 22 представники румунської етнічної групи визнали рідною 

угорську мову, 76 осіб – інші мови; 3 особи – не визначилися. 

Територіальні особливості розселення молдован визначають ступінь 

їхньої мовної асиміляції. 95,9% цієї етнічної групи Західноукраїнського регіону 

локалізовані в Чернівецькій області, де рівень визнання молдавської мови  

рідною дуже високий – 91,6% (див. табл. 3.11). У Новоселицькому районі, де 

молдовани переважаюча етнічна група, найбільша частка визнає рідною мовою 

молдавську – 94,5% (у тому числі в місті Новоселиці – 91,4%), 4,5% – назвали 

рідною румунську мову. В етнічно переважно “румунському” Герцаївському 

районі 67,6% молдован вважають рідною молдавську мову і 31,3% – румунську. 

Строкатим є вибір рідної мови в поліетнічному Сторожинецькому районі: 

молдавської – 71,0%, української – 13,7%, румунської – 9,8%, російської – 

5,2%. В етнічно переважно “українських” районах (Заставнівському, 

Кіцманському, Вижницькому) зростає частка визнання української мови 

рідною (29,1 – 36,2%) (див. рис. 3.7). Отже молдовани є “чутливими” до 

етномовного оточення і поступово змінюють мовну ідентичність. Вищою є 

мовна асиміляція у великому місті (Чернівцях) і новому індустріальному місті 

(Новодністровську), де відвищена частка російської мови. Розвиток етномовних 

відносин засвідчує (після 1991 р.) перехід молдавського населення на  
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Таблиця 3.11 

Переважаючі рідні мови етнічних молдован і словаків у Західноукраїнському 

регіоні (за даними останнього перепису населення) 

Області 

Молдовани Словаки 

Визнані рідними мови ( % ) : 

молда

вська 

україн-

ська 

росій-

ська 

руму-

нська 

слова-

цька 

україн-

ська 

росій-

ська 

угор-

ська 

Волинська 50,2 33,3 15,8 0,7 25,5 72,3 ̶ 2,1 

Рівненська 48,6 34,9 15,4 0,5 22,2 72,8 ̶ 3,7 

Львівська 50,8 31,5 16,6 0,4 36,4 51,5 3,0 3,0 

Івано-

Франківська 
64,6 26,2 8,4 0,5 47,4 47,4 ̶ ̶ 

Тернопільська 62,6 27,0 10,1 0,3 27,3 63,6 ̶ 9,1 

Закарпатська 65,3 15,5 14,3 3,7 43,5 41,5 2,6 11,3 

Чернівецька 91,6 3,2 1,2 4,0 ̶ 77,8 ̶ ̶ 

Західний регіон  90,2 4,2 1,7 3,8 42,9 42,4 2,5 11,0 

 

румунську мову навчання у школах і виховання в дошкільних закладах. Тому 

важливими з точки зору мовної та етнічної асиміляції будуть дані нового 

перепису населення. В інших 6 областях Західноукраїнського регіону рівень 

визнання молдавської мови рідною становить 57,2%, української – 27,7%, 

російської – 13,6%, румунської – 1,0% (пообласні показники наведені в табл. 

3.11) . В обласних центрах рівень мовної асиміляції ще вищий – 55,0%, у тому 

числі українську мову визнає рідною 31,5% молдован, російську – 22,2%. 

Словаки Західноукраїнського регіону на 96,1% територіально сконцентровані 

на Закарпатті (див. додаток А і Б), де в районах компактного проживання (за 

більшої людності) зберегли рідною мовою словацьку: в Ужгородському – 

69,1%, Мукачівському – 60,5%, Перечинському – 59,8%, Іршавському – 52,9%; 

відповідно висока в цих районах частка української мови
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Рис. 3.7. Визнання рідної мови молдованами Чернівецької області. (Складено автором). 
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(27,8 – 47,1%) (див. рис. 3.8). Полімовні словаки в Ужгороді (рідна мова: 

українська – 37,4%, словацька – 36,2%, угорська – 20,0%, російська – 5,0%), 

Мукачеве (відповідні показники 49,2% – 31,4% – 15,2% – 3,3%), Берегівському, 

Виноградівському, Рахівському, Тячівському районах. У районах компактного 

проживання угорців, зростає частка словаків, які визнають рідною угорську 

мову (Берегівський, Виноградівський тощо), українців – українську мову 

(Великоберезнянський, Свалявський, Воловецький тощо). Загалом на 

Закарпатті 43,5% словаків рідною мовою визнають мову своєї національності, 

41,5% – українську, 11,3% – угорську, 2,6% – російську; 57 осіб вказали іншу 

мову (див. табл. 3.11). В інших 6 областях дисперсно проживає тільки 233 

словаки, тому рівень їхньої асиміляції високий – рідною мовою українську 

вказали 64,4%, угорську – 3,0%, російську – 0,9% (показники визнання рідної 

мови словаками у розрізі областей наведені в таблиці 3.11). 

Серед циганського населення регіону високий рівень мовної асиміляції 

(76,7%) підтверджує значні адаптаційні можливості цієї етнічної спільноти до 

переважаючих національних груп (див. рис. 3.9). Пообласні показники 

визнання рідною мовою циганську мають великі діапазони розбіжності: 1) 18 – 

21% (Тернопільська, Волинська, Закарпатська), 2) 44 – 62% (Львівська, 

Рівненська), 3) 72 – 81% (Чернівецька, Івано-Франківська). Географія 

розселення циганів визначає їхню етномовну відповідність: 57,3% визнають 

рідною угорську мову, 18,4% – українську, 0,5% – російську; зустрічаються 

окремі визнання молдавської (23 особи), румунської (20), словацької (9), 

білоруської (4), інших мов (15 осіб); тільки 3 особи не вказали своєї рідної 

мови. Територіальні особливості етномовної визначеності циган Закарпатської 

області, в якій сконцентровано понад 90% цієї етнічної спільноти 

Західноукраїнського регіону, відображені на рисунку 3.9. Виділяються 5 

варіантів етномовної ситуації: 1) домінуюча рідна мова циганська в Ужгороді 

(84,5%), Хустському, Рахівському, Міжгірському районах (89,4 – 99,2%); 

2)домінуюча рідна мова українська в Іршавському, Свалявському і  
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Рис. 3. 8. Визнання рідної мови словаками Закарпатської області. (Складено автором). 
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Рис. 3.9. Визнання рідної мови циганами Закарпатської області. (Складено автором). 



202 

Великоберезнянському районах (92,8 – 99,6%); 3) домінуюча рідна мова 

угорська в Ужгородському, Мукачівському і Берегівському районах (80,2 – 

98,5%); 4) двомовна ситуація в Тячівському районі (українська > циганська);          

5) полімовна визначеність у Виноградівському (українська > циганська > 

угорська) і Перечинському (українська > циганська > румунська) районах.  

 

3.3. Географічні аспекти проявів етнічних процесів 

Зміни етнічної структури населення тільки частково зумовлені етнічними 

особливостями природного руху  й міграційних процесів. Існує ще один чинник 

динаміки – етнічні процеси, зокрема асиміляція, яка є дуже чутливою до 

політичної ситуації. Зміна на політичній карті – розпад СРСР і становлення 

України як суверенної держави – зумовила зменшення рівня етнічної 

строкатості населення України від «поліетнічної» (Ер = 0,447) до держави з 

«перехідним» рівнем етнічної різноманітності населення (Ер = 0,380), що 

зумовлено збільшенням частки державоформуючої нації. Індекс етнічної 

різноманітності населення столиці зменшився майже на третину, що 

перемістило місто з категорії поліетнічного в категорію з перехідною етнічною 

структурою. За величиною Ер населення з поліетнічного  перейшло в ранг із 

перехідним рівнем етнічної різноманітності в Дніпропетровській, 

Миколаївській і Херсонській областях;  з перехідного рівня різноманітності в 

ранг майже моноетнічного населення – у Вінницькій, Волинській і Рівненській 

областях. Зменшення  Ер відбулося у всіх областях і столиці України, що 

пояснюється відповідним збільшенням частки переважаючої нації – українців 

(від +1,0% у Тернопільській області – до +9,7% у місті Києві). При цьому 

найнижчими темпами індекс етнічної різноманітності зменшився в областях з 

поліетнічною структурою населення: від -6,7% у Луганській області до -15,1% 

у Харківській області. Збільшення Ер відбулося тільки в АР Крим [49, с. 29-31]. 

Загалом прослідковується чітка обернено пропорційна залежність – чим 

більший показник Ер, тим повільніші темпи його зменшення, коефіцієнт 

рангової кореляції – К = -0,895. Це зумовлено тим, що в поліетнічних регіонах 
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розселені етнічні меншини, які проживають тут впродовж багатьох століть на 

порівняно невеликих територіях і часто складають абсолютну більшість 

населення у місцях свого історичного компактного проживання. Цьому сприяла 

також українська толерантність, яка через політику підтримки національної 

самобутності (мови, освіти, культури тощо) дозволила етнічним меншинам 

зберегти високий рівень національної самосвідомості та сталість етнічних 

ознак. 

Нова політична ситуація чітко відобразилася на динаміці двох 

найбільших за чисельністю національних груп нашої країни. Таке різке 

зростання частки українців (на 5,1%) і зменшення росіян (на 4,8%)  у 

національній структурі населення України тільки частково можна пояснити 

природним і міграційним рухом населення: народжуваність українців дещо 

вища ніж росіян (хоча природній приріст росіян перевищував показник 

українців на 1‰ – див. § 3.1); еміграційна активність росіян була більшою, ніж 

серед українців. Проте кількість етнічних росіян зменшилася, а українців 

зросла істотніше, ніж це визначають показники природного руху та міграцій. 

При цьому частка росіян зменшилась у всіх регіонах України і територіальні 

особливості показника інтенсивності динаміки їх зменшення відповідають 

показникам приросту титульної нації – коефіцієнт рангової кореляції  

К = +0,943. Виняток становить тільки АР Крим, де відбулося зменшення частки 

і росіян (на 6,7%) і українців (на  1,8%). Причиною цього явища є те, що 

впродовж радянського періоду неофіційно привілейованим народом СРСР були 

росіяни. Тому частина українців (як і інших народів) називала себе росіянами. 

Після проголошення України суверенною державою причина в цьому відпала, 

одночасно відбулося відродження національної самосвідомості українців.  

Є й інші приклади зміни національної самоідентичності – з молдован на 

румунів. Це підтверджують крупномасштабні дослідження в Чернівецькій 

області, де за останній міжпереписний період кількість представників 

румунської етнічної групи збільшилася на 14,2 тис. осіб (+14,2%),  

а молдавської – зменшилася на 17,3 тис. осіб (-20,5%) [137, с. 4-5]. Різко зросла 
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питома вага (з 0,7% до 6,8%) і чисельність (понад 10 разів) румунів у 

Новоселицькому районі, що пояснюється зміною самоідентифікації частини 

молдован на румунів. Інтенсивно процес етнічної асиміляції – «румунізації» 

молдован відбувся в компактній  приміській зоні Чернівців: два села (Бояни і 

Остриця)  з етнічно «молдавських» трансформувалися  в «румунсько-

молдавські», три села (Магала, Буда, Гай) із «молдавських» – у «молдавсько-

румунські». У Герцаївському районі село Остриця трансформувалося з етнічно 

«молдавського» в «румунське», а село Цурень – з «молдавського» у 

«румунсько-молдавське» [60, с.21]. 

Посилилися також темпи асиміляції окремих етнічних меншин (білорусів, 

поляків, росіян, євреїв тощо) в середовище українського етносу. Саме так 

можна пояснити значно нижчі показники частки дітей віком 0-9 років у віковій 

структурі цих етнічних груп у порівнянні з українцями (див. рис. 3.2) при 

порівняно близьких показниках народжуваності (див. § 3.1). Про потенційні 

можливості етнічної асиміляції з українцями  поляків, білорусів, словаків, 

росіян Західноукраїнського регіону засвідчують показники їхньої 

україномовної асиміляції – визнання української мови рідною мовою (див. табл. 

3.8). Мовній і етнічній асиміляції сприяють міжетнічні шлюби. Так, при 

середньому показнику по Україні частки жінок, які зареєстрували шлюб з 

чоловіками тієї ж національності – 70,1%, для українок він становить 80,6%, 

для росіянок – 41,1%,  для єврейок – 35,3%,  для білорусок – 5,1% (але в області 

найбільшої концентрації білорусів – Рівненській – цей показник дорівнює 

48,3%) [129, с. 131, 148]. 

Цікавим регіоном крупномасштабного дослідження динаміки етнічної 

структури і різноманітності населення виступає територія Чернівецької області, 

яка є яскравим прикладом етноконтактної зони, де сходяться українські, 

румунські та молдовські етнічні землі. За типологічною схемою етнічні межі 

тут мають яскраво виражений дифузний характер. На території чотирьох 

адміністративних районів (Герцаївського, Глибоцького, Новоселицького і 

Сторожинецького), які є прикордонними, розміщені 145 населених пунктів  
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(у т.ч.: 140 сіл, 3 малі міста і 2 смт).  Жодне із цих поселень не є моноетнічним, 

характерне поєднання (у різних пропорціях) декількох переважаючих 

національних груп. Українці є переважаючими у 62 поселеннях (42,8% від 

загальної кількості), румуни – у 53 (36,6%), молдовани – у 28 (19,3%), росіяни і 

поляки – по 1 селу. 22 поселення (15,2%) мають поліетнічну структуру 

населення (у Сторожинецькому і Новоселицькому районах – по 7, Глибоцькому 

– 6, Герцаївському – 2), 51 поселення (35,2%) – перехідне від поліетнічного до 

майже моноетнічного (у Глибоцькому районі – 17, Новоселицькому – 16, 

Сторожинецькому – 10, Герцаївському – 8). Етнічна строкатість населення 

краю зумовлена ще й тим, що хоч тут половина населених пунктів майже 

моноетнічна за величиною Ер, але домінуючими у них вступає не один народ, а 

три: українці – в 37 селах, румуни – у 26 і молдовани – в 9 селах. При цьому 

майже моноетнічні села розміщені приблизно пропорційно у Глибоцькому 

районі (7 «українських» і 8 «румунських») і Новоселицькому районі (11 

«українських» і 9 «молдавських» сіл); у Сторожинецькому районі значна 

перевага «українських» сіл (19) над «румунськими» (4) і тільки у Герцаївському 

районі всі майже моноетнічні села є «румунськими» (14) [44, с. 67]. Як 

наслідок, найвищий рівень етнічної різноманітності населення сформувався у 

Глибоцькому районі (Ер = 0,760), де чисельна перевага українців (46,8%) над 

румунами (45,3%) складає тільки 1,5% при значній частці молдован (6,1%) і 

росіян (1,2%). У Новоселицькому районі (Ер = 0,655) переважаючою 

національною групою є молдовани (57,5%), яких більше ніж українців (34,0%) 

тільки в 1,7 рази, при відчутній питомій вазі румунів (6,8%) і росіян (1,4%). У 

Сторожинецькому районі (Ер = 0,631) чисельна перевага українців (59,6%) над 

румунами (36,8%) лише в 1,6 рази при значній частці поляків (1,5%) і росіян 

(1,4%). Населення Герцаївського району за величиною Ер = 0,162 належить до 

перехідних з домінуванням румунів (91,5%). Індекс етнічної різноманітності 

населення регіону чотирьох районі становить 0,803. 

Для етноконтактної зони характерне сусідство поселень різної 

«етнічності». Наприклад, у трьох сусідніх селах Глибоцького району 
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переважають: 1) українці у Старому Вовчинці (96%), 2) румуни в Багринівці 

(96%), 3) росіяни в Білій Криниці (77%). Ще одна особливість етноконтактної 

зони – тут розміщені не тільки міста, але й села, в яких компактно (по «кутах») 

проживають декілька етнічних спільнот. Так, у селі Стара Красношора 

Сторожинецького району 745 мешканців розселені по  «кутах»: поляки – 432 

особи (58%), румуни – 222 особи (30%), українці – 83 особи (11%). Подібна 

ситуація в селі Аршиця, в якому з 873 жителів: румунів – 451 особа (51,7%), 

українців – 233 особи (26,7%), поляків – 180 осіб (20,6%), інші національності – 

9 осіб (1,0%) [42, с. 65-66]. Така строкатість співіснування чисельних 

національних груп населення на невеликій компактній території (а загалом 

перепис населення зафіксував представників 50 народів) підкреслює 

актуальність дослідження етнічних процесів.  

За останній міжпереписний період в умовах зміни політичної системи 

відбулися суттєві зміни національної структури населення в поліетнічній 

етноконтактній зоні Чернівецької області: кількість українців зросла на 12,3%, 

румунів – на 20,1%; водночас чисельність молдован зменшилася на 20,3%, 

росіян – на 34,2%, поляків – на 17,2%, євреїв – у 6,7 рази. 

Значні зміни людності найбільших національних груп населення в 

етноконтактному регіоні Чернівецької області за порівняно короткий період 

призвели до відчутних змін національної структури населення окремих 

поселень. За наявністю національних груп і їх часткою у структурі населення 

(до уваги бралися ті, частка яких була не меншою 5,0% від загальної людності 

поселення) 145 населених пунктів етноконтактної зони чотирьох районів 

Чернівецької області об'єднані у 35 варіантів назв етнічної структури населення 

населених пунктів, що відображає етнічну строкатість регіону (див. табл. 3.12). 

Етнічну структуру населення в етнічній назві населених пунктів відображено за 

допомогою шрифтів: 1) частка етнічної групи 5,0-15,0% передана розміром 12 – 

«українське»; 2) частка 15,1 - 30,0% – курсивом, розміром 14 – «українське»; 3) 

частка більше 30,0% – великими літерами – «УКРАЇНСЬКЕ». За рівнем 

етнічної різноманітності населення форма запису етнічної назви поселення 
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загалом має вигляд : 1) «майже моноетнічне» – «УКРАЇНСЬКЕ» (домінуюча 

одна національна група, ≥ 95% у структурі населення); 2) «перехідне» – 

«УКРАЇНСЬКО-румунське» (значна перевага першої національної групи над 

іншими); 3) «поліетнічні»: а) «УКРАЇНСЬКО-румунське» (перевага першої 

національної групи над другою – у 2,1 – 5,0 разів), б) «УКРАЇНСЬКО-

РУМУНСЬКЕ» (перевага першої над другою – менше 2 раз). 

За розглядуваний період 20 варіантів етнічних назв населених пунктів 

збереглися, 15 варіантів – змінили свою назву. Це дозволило виділити 3 типи 

етнічних процесів: 1) трансформаційні (ними охоплені 23 поселення, що 

становить 15,9% їх кількості), 2) еволюційно-трансформаційні (37 поселень, 

25,5%) та 3) еволюційні (85 поселень, 58,6%). За еволюційних процесів 

кількісні зміни часток національних груп не суттєві, тому змін у етнічній назві  

поселення не відбувається. При еволюційно-трансформаційних процесах 

кількісні зміни у національній структурі населення призводять до незначних 

змін у етнічній назві населеного пункту. Трансформаційні процеси – кількісні 

зміни призводять до якісних змін – змінюється етнічна назва поселення. 

Наприклад, у Герцаївському районі 24 поселення були охоплені всіма трьома 

етнічними процесами: 

1) еволюційними – 16 поселень (66,7%), у тому числі 15 

“РУМУНСЬКИХ” і 1 “РУМУНСЬКО-українсько-молдавське”; 

2) еволюційно-трансформаційними – 6 поселень (25,0%): 

   а) “РУМУНСЬКЕ” → “РУМУНСЬКО-українське”, 

   б) “РУМУНСЬКО-молдавське” → “РУМУНСЬКО-молдавсько-українське”, 

   в) “УКРАЇНСЬКО-молдавське” → “УКРАЇНСЬКО-молдавсько-румунське”, 

   г) “РУМУНСЬКО-українсько-російсько-молдавське” → “РУМУНСЬКО-

українсько-російське”; 

3) трансформаційними – 2 населені пункти (8,3%): 

   а) “МОЛДАВСЬКО-румунсько-українське” → “РУМУНСЬКО-українське”, 

   б) “МОЛДАВСЬКО-румунське” → “РУМУНСЬКО-МОЛДАВСЬКО-

українське”. 
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Таблиця 3.12 

Етнічні назви населених пунктів  

 

Етнічна назва населеного пункту 

Р а й о н и  

Сума 

Етнічні назви 

Сторожи-

нецький 

Герцаїв-

ський 

Глибоцький Новоселиць-

кий 

Зберег

лися 

Транс

форму

валися 

Нові 

І* ІІ** І* ІІ** І* ІІ** І* ІІ** І* ІІ**    

1)  УКРАЇНСЬКЕ 17 23   4 7 9 11 30 41 +   

2)  УКРАЇНСЬКО-румунське 3    1 5   4 5 +   

3)  УКРАЇНСЬКО-румунське 2 2   2 1   4 3 +   

4)  УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКЕ 1    3 1   4 1 +   

5)  УКРАЇНСЬКО-молдавське   1    3 1 4 1 +   

6)  УКРАЇНСЬКО-молдавське        2  2   + 

7)  УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКЕ       1  1   -  

8)  УКРАЇНСЬКО-російське 1    1    2   -  

9)   РУМУНСЬКЕ 3 4 18 15 9 9   30 28 +   

10) РУМУНСЬКО-українське 5 4  4 5 6   10 14 +   

11) РУМУНСЬКО-українське 2 1   1 1   3 2 +   

12) РУМУНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ      1    1   + 

13) РУМУНСЬКО-молдавське   1      1   -  

14) РУМУНСЬКО-МОЛДАВСЬКЕ        1  1   + 

15) РУМУНСЬКО-польське 1        1   -  

16) МОЛДАВСЬКЕ       18 12 18 12 +   

17) МОЛДАВСЬКО-українське       9 7 9 7 +   

18) МОЛДАВСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ       1  1   -  

19) МОЛДАВСЬКО-румунське   1      1   -  

20) МОЛДАВСЬКО-румунське        1  1   + 

21) МОЛДАВСЬКО-РУМУНСЬКЕ     1    1   -  

22) РОСІЙСЬКО-українське     1    1   -  

23) РОСІЙСЬКО-українське      1    1   + 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24) УКРАЇНСЬКО - румунсько-молдавське     1    1   -  

25) УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКО - 
молдавське 

     1    1   + 

26) УКРАЇНСЬКО - румунсько-польське  1        1   + 

27) УКРАЇНСЬКО - румунсько-польське 1 1       1 1 +   

28) УКРАЇНСЬКО - РУМУНСЬКО - 
польське 

1 1       1 1 +   

29) УКРАЇНСЬКО - румунсько - російське 1        1   -  

30) УКРАЇНСЬКО - румунсько - російське 1 1   1    2 1 +   

31)УКРАЇНСЬКО - РУМУНСЬКО - 
російське 

    1    1   -  

32) УКРАЇНСЬКО - молдавсько - румунське    1  1    2   + 

33) УКРАЇНСЬКО - молдавсько - 
румунське 

    1    1   -  

34) УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКО - 
румунське 

     1    1   + 

35) УКРАЇНСЬКО-МОЛДАВСЬКО - 
російське 

      1 1 1 1 +   

36) РУМУНСЬКО - українсько - молдавське   11      1 1 +   

37) РУМУНСЬКО - українсько - польське 

 

    1 1   1 1 +   
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

38) РУМУНСЬКО - УКРАЇНСЬКО- 

польське 

 1        1   + 

39) РУМУНСЬКО - українське - російське    1      1   + 

40) РУМУНСЬКО - молдавсько-українське    1      1   + 

41) РУМУНСЬКО-МОЛДАВСЬКО - 
українське 

   1    1  2   + 

42) МОЛДАВСЬКО - українсько-румунське     1  1 1 2 1 +   

43) МОЛДАВСЬКО - українсько - 
румунське 

    1    1   -  

44) МОЛДАВСЬКО-УКРАЇНСЬКО - 
румунське 

    2 1   2 1 +   

45) МОЛДАВСЬКО - румунсько - 

українське 
  1     3 1 3 +   

46) МОЛДАВСЬКО-РУМУНСЬКО - 
українське 

    1 1  1 1 2 +   

47) МОЛДАВСЬКО-РУМУНСЬКО - 

українське 

       1  1   + 

48) ПОЛЬСЬКО - румунсько - українське 1        1   -  

49) ПОЛЬСЬКО - РУМУНСЬКО - 
українське 

 1        1   + 

50) РУМУНСЬКО - українсько - російсько 

- молдавське 
  1      1   -  

Кількість населених пунктів 40 24 38 43 145    

Кількість етнічних назв населених 

пунктів 

14 11 7 7 19 15 8 13 35 35 20 15 15 

І* – за даними останнього всесоюзного перепису населення, 

ІІ** – за даними всеукраїнського перепису населення. 
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Найбільша частка поселень зазнала трансформаційних процесів у районах 

з найвищим значенням Ер (у Глибоцькому і Новоселицькому – по 21%). За 

динамікою Ер у розрізі населених пунктів спостерігається загальна тенденція 

до зменшення етнічної різноманітності населення поселень. Ер зменшився у 

60% поселень, не змінився – у 2,8% випадків і збільшився – у 37,2%. 

Найчастіше збільшення Ер характерне для населених пунктів Новоселицького 

району (55,8%), тільки тут відбувся приріст Ер для всього населення району, 

що зумовлено зменшенням частки переважаючої національної групи – 

молдован у структурі населення як району, так і окремих населених пунктів. 

Висока частка приросту Ер серед поселень Глибоцького району – у 42,1% 

випадків;  тут зустрічається і найбільша різноманітність етнічних назв 

населених пунктів. Найвищими темпами етнічна однорідність зростає (Ер 

зменшується) у населених пунктах Сторожинецького (у 77,5% випадків) і 

Герцаївського (70,8%) районів. У етнічно «змішаних» «українсько-румунських» 

поселеннях частка українців зростає там, де їх більше і навпаки. Аналогічна 

ситуація в «змішаних» селах, де переважаючими є українці або молдовани. 

Загалом відбувається природна асиміляція – зростає етнічна однорідність. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Етнічна структура населення має суттєвий вплив на хід 

демогеографічних процесів і формування демогеографічної ситуації в 

Західноукраїнському регіоні, оскільки етнічні групи володіють різними 

демографічними потенціалами (показниками народжуваності, смертності, 

природного приросту, вікової структури, тривалості життя, середнього віку 

тощо), що в кінцевому підсумку визначає динаміку їхньої людності та власне 

етнічної структури. Серед найбільших етнічних груп регіону найсприятливіший 

демографічний потенціал у циган, румунів, угорців, українців; 

найдепресивніший – у євреїв, білорусів, поляків, росіян. 

2. Значним чинником зміни етнічної структури населення 

Західноукраїнського регіону виступають міграційні процеси. Етнічні групи 
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мають різну інтенсивність і напрямки територіальної мобільності. Після 

розпаду СРСР і проголошення незалежності України міждержавна міграція 

мала визначений “етнічний характер”, при цьому структура іммігрантів 

вплинула на збільшення національної різноманітності регіону. На сучасному 

етапі зовнішня міграція має чітко виражений “економічний характер”. Від'ємне 

сальдо міждержавної міграції населення формується переважно за рахунок 

міграційних потоків з економічно розвинутими країнами (Німеччиною, США, 

Ізраїлем, Чехією), а також з країнами-сусідами (Угорщиною, Польщею). 

3. Індикатором розвитку асиміляційних процесів у регіоні виступає мовна 

асиміляція, яка передує етнічній асиміляції. За рівнем етномовної 

самоідентичності та мовної асиміляції 9 найбільших етнічних груп 

Західноукраїнського регіону (99,52% всього населення) об’єднані в 5 груп: 1) 

українці – титульна нація самостійної держави – мають найвищий рівень 

визнання рідною мову своєї національності (99,53%); 2) угорці, румуни, 

молдовани – титульні нації межуючих з регіоном держав, які належать до 

віддаленої та середньої груп мовно-культурної спорідненості з українцями; у 

районах концентрації цих етнічних груп як рідні домінують мови своєї 

національності, за умов дисперсного розселення зростає рівень мовної 

асиміляції; 3) росіяни – найбільша етнічна меншина з високим рівнем 

урбанізованості, за умов сприяння розвитку російської мови зберегли високий 

рівень визнання рідною мовою російську (87,5%); 4) білоруси, поляки, словаки 

– титульні нації держав-сусідів регіону, належать до дуже близької та близької 

груп мовно-культурної спорідненості з українцями; для них властивий високий 

рівень мовної асиміляції; 5) цигани – мають дуже високий рівень мовної 

асиміляції (76,7%) з народами, серед яких вони розселені. 

4. На рівень мовної асиміляції етнічних меншин впливають особливості 

розселення: а) урбанізованість – чим більші міста, тим більший ступінь 

асиміляції, у тому числі визнання рідною мовою російську; у 

слабоурбанізованих районах – вищий рівень визнання рідною мовою мову своєї 

національності й українську мову; б) величина етнічної групи (людність) та 
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ступінь її територіальної концентрації; в) віддаленість етнічної спільноти від 

державного кордону з країною свого генетичного походження; г) рівень 

етнічної різноманітності населення.  

5. У поліетнічній етноконтактній зоні Чернівецької області відбувається 

три типи етнічних процесів: еволюційні, еволюційно-трансформаційні, 

трансформаційні, що чітко відображаються в динаміці національної структури 

населення у розрізі поселень. При цьому визначається загальна тенденція – 

етнічна однорідність зростає. 
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ВИСНОВКИ 

1. Етноси – складні біосоціальні динамічні системи, які мають власні 

закони свого становлення, розвитку, розквіту, занепаду і зникнення або 

трансформації. Існує декілька концепцій розуміння сутності етносу: біологічна, 

соціальні (дуалістична, інформаційна, системно-статистична), 

примордіалістські (природно-еволюційна, еволюційно-історична), 

переніалістська, інструменталістська, конструктивістська, пасіонарна. 

Більшість українських дослідників – прихильники біосоціальної концепції 

етносу. 

Сутність біологічних і соціальних процесів появи, існування, 

трансформації та зникнення етносів проявляється в етнічних процесах, які 

фіксують послідовність розвитку етносів. За своїм змістом етнічні процеси 

поділяються на еволюційні та трансформаційні, за характером прояву – 

розʼєднавчі (дисперсизація, сепарація і парціація) та обєʼднавчі (етнічна 

асиміляція, етнічна консолідація, міжетнічна інтеграція, етногенетична 

міксація). 

2. Поєднання в етноконтактних прикордонних територіях численних 

різновіддалених за етногенетичною і мовно-культурною спорідненістю етносів 

визначають етнічну структуру населення як дуже складну систему. Тому 

розробка методики її суспільно-географічних досліджень вимагає застосування 

цілісної системи загальнонаукових та конкретнонаукових методів наукового 

пізнання: діахронічного, синхронного і ретроспективно-хорологічного аналізу, 

системного аналізу і синтезу, факторного аналізу, статистичного, 

математичних, картографічного, порівняльно-географічного, аналізу 

аналогових ареалів, класифікації й типізації, індукції та дедукції, літературного, 

описового. 

3. За даними останнього перепису населення на території 

Західноукраїнського регіону розселено 9552,9 тис. осіб, які ідентифікували себе 

представниками 119 народів, обʼєднаних у 22 мовні групи десяти мовних сімей, 

4 етноси розмовляють “ізольованимиˮ мовами (76 осіб вказали “іншіˮ 
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національності, 15,5 тис. осіб не вказали етнічної приналежності). Домінують 

українці – 92,15% населення, найчисельнішими етнічними меншинами є 

титульні нації сусідніх держав – росіяни, угорці, румуни, молдовани, поляки, 

білоруси, словаки а також цигани, німці, євреї, вірмени. Етногеографічне 

розміщення та історичні особливості розвитку сформували свої структури 

найчисельніших етнічних меншин у розрізі окремих прикордонних сегментів, 

які відрізняються від загальноукраїнських. 

4. Індекс етнічної різноманітності населення Західноукраїнського регіону 

характеризує його структуру як “перехіднуˮ – Ер = 0,150.  

В українській частині українсько-білоруського й українсько-польського 

прикордоння домінуючою є титульна нація по всій території, частка українців 

становить 95,6%, Ер = 0,086 – “майже моноетнічнаˮ структура. Найчисельніші 

національні меншини – три словʼянські народи: росіяни (2,91%), білоруси 

(0,40%) і поляки (0,38%). Білоруси виступають другою меншиною (після 

росіян) в українській смузі українсько-білоруського прикордоння, а поляки – 

другі (після росіян) в українсько-польському пограниччі. З 58 адміністративно-

територіальних одиниць низового рангу тільки 5 характеризуються як 

“перехідніˮ (2 райони і 3 обласні центри), інші 53 райони – “майже 

моноетнічніˮ. Величину Ер визначають: рівень урбанізованості території, 

величина міст, субурбанізаційні процеси, віддаленість від державного кордону. 

Закарпатська і Чернівецька області – поліетнічні території зі значною 

часткою генетично і мовно-культурно віддалених від українців етнічних груп 

(угорців, румунів, молдованів, циганів тощо). За величиною Ер виділяються 6 

районів з “поліетнічноюˮ структурою населення, 8 районів і 2 обласні центри – 

“перехідніˮ, 10 районів – з “майже моноетнічнимˮ населенням. На рівень 

етнічної різноманітності населення великий вплив має етногеографічне 

положення. Найвищий рівень етнічної різноманітності населення в 

етноконтактних районах, угорці є переважаючою національною групою в 

Берегівському районі, румуни – в Герцаївському, молдовани – в 
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Новоселицькому, в Глибоцькому районі перевага українців над румунами 

становить тільки 1,5%, в інших районах переважають українці. 

5. Територіальну концентрацію (нерівномірність) розселення 

національних меншин на “майже моноетнічнихˮ територіях передають криві 

Лоренца: стрімке підняття їх на початку графіка й плавний хід у середній та 

завершальній чатинах відображають посилення концентрації у великих та 

середніх містах. Абсолютні та відносні показники, що характеризують 

розселення національних меншин, відповідають людності міст із коефіцієнтами 

рангової кореляції К1= +0,83…+0,96, К2 = +0,70…+0,77. Національні меншини 

на “майже моноетнічнихˮ територіях розселені нерівномірніше відносно міст 

різної людності, ніж українців. У поліетнічних зонах такої чіткої залежності 

немає, на початку графіка крива розселення етнічних меншин проходить нижче 

кривої розподілу українців. 

6. Індекс етнічної різноманітності населення міст на “майже 

моноетнічнихˮ територіях має чітко виражену функціональну залежність від їх 

людності і визначається за формулою. На “поліетнічнихˮ територіях такої 

залежності немає, на рівень етнічної строкатості населення міст Закарпатської 

та Чернівецької областей більший вплив має етногеографічне положення, ніж 

людність міст. 

7. Етнічні групи володіють різними етнодемографічними потенціалами, 

мають різну інтенсивність та напрямки міграцій, що визначають демографічні 

процеси і динаміку їхньої людності. Серед найбільших етнічних груп 

досліджуваного регіону найсприятливіший демографічний потенціал у циган, 

румунів, угорців, українців; найдепресивніший – у євреїв, білорусів, поляків, 

росіян. Міграційний відтік характерний для євреїв, німців, білорусів, росіян, 

угорців, поляків, українців; інтенсивність імміграції перевищує потоки 

емігрантів серед вірменів, грузинів, молдован, болгар тощо. 

8. Етномовна ситуація виступає індикатором розвитку етнічних 

асиміляційних процесів. За рівнем етномовної самоідентичності та мовної 

асиміляції виділяються: 1) українці – з найвищим рівнем визнання мови своєї 
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національності рідною; 2) росіяни – зберегли високий рівень визнання рідною 

мовою російську; 3) білоруси, поляки, словаки – титульні нації сусідніх держав 

мають високий рівень україномовної асиміляції; 4) румуни, угорці, молдовани – 

титульні нації держав-сусідів, у районах компактного проживання цих етнічних 

груп, як рідні домінують мови своєї національності; 5) цигани – мають дуже 

високий рівень мовної асиміляції з народами, серед яких вони розселені. Рівень 

мовної асиміляції визначається рівнем урбанізованості території та величиною 

міст, етногеографічним положенням, демографічним потенціалом, 

компактністю розселення, рівнем етнічної різноманітності, мовною політикою 

держави. 

9. Спостерігається загальна тенденція зменшення рівня етнічної 

різноманітності населення в усіх областях Західноукраїнського регіону. В 

“майже моноетнічнихˮ районах відбуваються еволюційні етнічні процеси, в 

“поліетнічнихˮ районах – еволюційні, еволюційно-трансформаційні та 

трансформаційні етнічні процеси, що відображені в динаміці етнічної 

структури населення. 
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Додаток А 

Етнічний склад населення Західного регіону України  

(за матеріалами Всеукраїнського перепису населення) 

Етнічні групи 
Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

Індоєвропейська мовна сім’я 

Слов’янська група         

українці 1123401 1024955 2471033 1010127 689056 1113516 1371242 8803330 

росіяни 30129 25132 92565 30993 37881 14194 24925 255819 

білоруси 11827 3217 5437 1540 1483 968 1468 25940 

болгари 113 110 318 279 273 95 128 1316 

поляки 2031 788 18948 518 3367 3856 1864 31372 

серби 16 1 14 9 18 2 6 66 

словаки 81 47 66 5695 9 11 19 5928 

хорвати - - 5 19 1 - 1 26 

чехи 333 127 160 320 32 22 26 1020 

Романська група         

іспанці 1 7 9 1 1 2 13 34 

італійці 3 1 19 47 12 3 6 91 

кубинці 5 1 3 2 2 1 1 15 

молдовани 364 303 781 516 67225 356 557 70102 

румуни 66 30 148 32152 114555 93 118 147162 

французи 1 - 23 9 8 4 3 48 

чілійці - - - - - - 3 3 

Германська група         

австрійці - 2 7 3 1 2 - 15 

американці - 3 23 5 11 20 6 68 

англійці 1 - 1 4 1 1 1 9 

голландці  - 1 2 2 1 1 1 8 
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Продовження додатку А 

 
Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

євреї 455 213 2224 566 1443 168 362 5431 

англо-канадці - - 4 - - 1 - 5 

кримчаки - - 2 - - 1 1 4 

німці 252 235 648 3582 395 139 221 5472 

шведи - - 2 - - - - 2 

Балтійська група         

латиші 50 56 174 132 102 40 70 624 

литовці 80 93 188 136 70 36 71 674 

Вірменська група         

вірмени 314 322 1139 490 279 259 282 3085 

Грецька група         

греки 61 43 157 58 72 56 53 500 

Албанська група         

албанці 1 33 33 1 3 2 7 80 

Іранська група         

афганці 6 1 23 7 5 1 2 45 

белуджі - - - - - - 1 1 

курди  2 - 7 - - 7 11 27 

осетини 26 15 89 27 27 17 37 238 

перси 1 6 3 - 4 - 1 15 

таджики 12 27 42 36 18 24 11 170 

талиші 2 - - - - 1 1 4 

тати - - 1 3 - - 1 5 

Індоарійська група         

індо-пакистанці  1 2 16 33 2 1 7 62 

цигани 192 103 769 14004 97 55 207 15427 

Алтайська мовна сім’я 

Тюркська група         

азербайджанці 274 147 420 231 333 113 151 1669 
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Продовження додатку А 

 
Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

алтайці - - 4 3 4 - - 11 

балкарці 2 - 1 5 3 1 - 12 

башкири 35 22 82 26 22 16 16 219 

гагаузи 26 27 51 21 51 22 27 225 

долгани   - - 2 - - - - 2 

казахи 57 43 68 59 56 27 38 348 

караїми - 6 3 - - 3 106 118 

каракалпаки - - - - 1 - - 1 

карачаївці - - 5 - 1 - 1 7 

киргизи 5 7 13 16 3 4 5 53 

кримські татари 1 6 6 1 2 2 1 19 

кумики 3 2 3 6 2 2 - 18 

ногайці - - 6 - - - 2 8 

татари 223 232 680 252 210 130 215 1942 

тувинці - - - - - - 1 1 

турки 2 - 12 5 5 4 2 30 

турки-месхетинці - - - - - 1 - 1 

туркмени 64 36 81 37 26 21 40 305 

узбеки 68 70 118 70 57 53 56 492 

уйгури 1 - 1 1 - 2 - 5 

хакаси 1 - 8 3 1 - 1 14 

чуваші 80 66 139 114 56 50 72 577 

шорці - - - - 3 - - 3 

якути 4 - 4 3 4 1 2 18 

Монгольська група         

буряти - 2 9 4 7 - 8 30 

калмики 7 1 6 5 - 1 - 20 

халха - - 3 - - - 1 4 
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Продовження додатку А 

 
Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

Тунгусо-маньчжурська 

група 

        

евени - - 5 - - - - 5 

евенки 1 1 - - - - - 2 

нанайці - - - - 2 - 1 3 

ороки - 1 19 - - 3 6 29 

орочі - - 5 - - 2 1 8 

ульчі - - - - - 1 2 3 

Уральська мовна сім’я 

Фінно-угорська група         

вепси 3 1 9 1 1 162 - 177 

естонці 20 22 77 36 17 20 17 209 

карели 19 20 168 13 7 6 9 242 

комі 19 11 42 24 13 13 15 137 

комі-перм’яки 8 6 13 7 5 5 2 46 

манси - - 3 1 - - 1 5 

марійці 34 28 43 41 60 13 29 248 

мордва 66 56 134 51 73 34 37 451 

саамі - - 3 - - - - 3 

угорці 68 71 384 151516 80 85 124 152328 

удмурти 45 31 52 33 23 22 27 233 

фінни - 9 29 9 7 6 7 67 

ханти 2 - 6 2 1 2 - 13 

Самодійська група         

нганасани - - 1 - - - - 1 

ненці 1 - 5 - - - - 6 

селькупи   - - - - - - 1 1 

Прибалтійсько-фінська 

група 
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Продовження додатку А 

 
Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

ліви - 1 4 22 - - 2 29 

Картвельська мовна сім’я 

Картвельська група         

грузини 157 279 415 190 181 109 115 1446 

Північно-кавказька мовна сім’я 

Нахсько-дагестанська 

група 

        

аварці 19 5 8 6 4 4 2 48 

даргинці 13 23 74 2 1 7 4 124 

інгуші 4 2 5 1 1 4 5 22 

лакці - 2 12 - - 4 2 20 

лезгини 6 19 21 30 17 9 8 110 

рутульці - - 1 1 - - - 2 

табасарани 8 - 7 3 - 1 - 19 

удіни - - - 9 1 - 1 11 

цахури - - - 1 - - - 1 

чеченці 9 15 32 35 - 12 7 110 

Абхазо-адигейська група         

абазини - - 1 2 - - 1 4 

абхази 5 5 12 6 3 7 8 46 

адигейці 4 - 9 6 1 - - 20 

кабардинці 4 2 11 1 8 - 5 31 

черкеси - - 3 1 - - 2 6 

Афразійська мовна сім’я 

Семітська група         

араби 11 23 59 23 67 31 10 224 

Західно-семітська група         
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Продовження додатку А 

 Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Західний 

регіон 

України 

ассирійці 2 10 45 12 - 2 2 73 

Австроазіатська  мовна сім’я 

В’єт-мионгська група         

в’єтнамці 2 4 11 - - 2 12 31 

Сино-тібетська мовна сім’я 

Китайська група         

дунгани - - 1 1 - - - 2 

китайці 2 5 16 17 - 1 - 41 

Чукотсько-камчатська мовна сім’я 

коряки - - 3 - - - 1 4 

чукчі - 1 - - - - - 1 

Єнісейська мовна сім’я 

кети - - 2 - - 1 - 3 

Ізольовані мови 

корейці 18 18 45 40 33 33 21 208 

нівхи - - 4 - - 2 2 8 

чуванці  - - 3 - - 2 1 6 

японці - - 1 - 1 - - 2 

Інші 9 2 12 7 - 22 24 76 

Не вказали 206 - 7333 286 1120 3465 3136 15546 
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Додаток Б 

 Розселення українців і титульних етносів сусідніх держав  

у Західному регіоні України (за даними Всеукраїнського перепису населення) 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Українці Росіяни Білоруси Поляки 

тис. осі6 Р ̽ % осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

1 м. Луцьк 190,2 П 92,5 12 669 1 62 1 094 2 5,3 351 3 1,7 

2 Луцький р-н 55,4 П 98,5 613 1 11 90 2 1,6 27 3 0,5 

3 Володимир-Волинський р-н 63,7 П 95,8 2 203 1 33 253 2 3,8 74 3 1,1 

4 Горохівський р-н 56,5 П 98,9 385 1 7 53 2 0,9 17 5 0,3 

5 Іваничівський р-н 90,4 П 95,6 3 224 1 34 462 2 4,9 95 3 1,0 

6 Камінь-Каширський р-н 61,8 П 99,5 231 1 4 59 2 0,9 5 4 0,1 

7 Ківерцівський р-н 64,8 П 98,3 864 1 13 88 2 1,3 45 3 0,7 

8 Ковельський р-н 105,5 П 96,7 2 789 1 26 381 2 3,5 70 3 0,6 

9 Локачинський р-н 25,2 П 99,1 141 1 6 30 2 1,2 12 3 0,5 

10 Любешівський р-н 36,9 П 99,3 134 1 4 93 2 2,5 4 3 0,1 

11 Любомльський р-н 42,7 П 98,9 335 1 8 60 2 1,4 5 6 0,1 

12 Маневицький р-н 56,9 П 99,1 328 1 6 49 2 0,9 8 6 0,1 

13 Ратнівський р-н 52,0 П 99,0 267 1 5 215 2 4,1 8 5 0,2 

14 Рожищенський р-н 42,4 П 98,6 392 1 9 78 2 1,8 56 3 1,3 

15 Старовижівський  р-н 34,0 П 99,3 131 1 4 52 2 1,5 4 5 0,1 

16 Турійський р-н 28,7 П 98,9 243 1 8 46 2 1,6 4 5 0,1 

17 Шацький р-н 17,9 П 98,2 181 1 10 114 2 6,3 3 5 0,2 

18 м. Рівне 224,6 П 91,6 16 611 1 68 1 437 2 5,9 854 3 3,5 

19 Рівненський р-н 85,1 П 97,7 1 377 1 16 284 2 3,3 79 3 0,9 

20 Березнівський р-н 63,6 П 99,3 291 1 5 50 2 0,8 19 3 0,3 

21 Володимирецький р-н 97,5 П 95,9 3 352 1 33 373 2 3,7 73 3 0,7 

22 Гощанський р-н 38,4 П 98,8 322 1 8 60 2 1,5 20 3 0,5 

23 Демидівський р-н 16,2 П 99,0 112 1 7 25 2 1,5 6 3 0,4 

24 Дубенський р-н 85,0 П 97,2 1 754 1 20 182 2 2,1 81 4 0,9 

25 Дубровицький р-н 50,7 П 98,6 333 1 6 284 2 5,5 12 3 0,2 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Українці Росіяни Білоруси Поляки 

тис. осі6 Р ̽ % осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

26 Зарічненський р-н 36,0 П 99,0 158 2 4 189 1 5,2 6 4 0,2 

27 Здолбунівський р-н 56,9 П 96,4 1 597 1 27 170 2 2,9 124 3 2,1 

28 Корецький р-н 38,8 П 98,7 317 1 8 37 3 0,9 71 2 1,8 

29 Костопільський р-н 64,2 П 97,9 1 003 1 15 153 2 2,3 124 3 1,9 

30 Млинівський р-н 41,3 П 98,9 321 1 8 61 2 1,5 30 3 0,7 

31 Острозький р-н 44,6 П 97,8 570 1 13 46 3 1,0 272 2 6,0 

32 Рокитнівський р-н 43,4 П 83,5 239 2 5 8 062 1 155,3 194 3 3,7 

33 Радивилівський р-н 39,5 П 98,7 359 1 9 43 2 1,1 13 5 0,3 

34 Сарненський р-н 97,6 П 97,9 1 413 1 14 371 2 3,7 53 4 0,5 

35 м. Івано-Франківськ 212,6 П 92,2 13 876 1 60 633 3 2,7 653 2 2,8 

36 Коломийський р-н 162,0 П 96,8 3 474 1 21 216 3 1,3 388 2 2,3 

37 Калуський р-н 126,9 П 97,0 2 549 1 19 157 2 1,2 99 3 0,8 

38 Долинський р-н 90,7 П 98,3 975 1 11 88 3 1,0 238 2 2,6 

39 Надвірнянський р-н 132,5 П 98,6 1 158 1 9 98 2 0,7 79 3 0,6 

40 Богородчанський р-н 69,8 П 99,5 273 1 4 20 2 0,3 15 3 0,2 

41 Верховинський р-н 30,0 П 99,6 96 1 3 13 2 0,4 1 - 0,0 

42 Галицький р-н 64,8 П 98,7 642 1 10 54 3 0,8 57 2 0,9 

43 Городенківський р-н 60,5 П 99,4 226 1 4 16 4 0,3 37 2 0,6 

44 Косівський р-н 89,5 П 99,2 411 1 5 40 3 0,4 101 2 1,1 

45 Рогатинський р-н 50,9 П 99,5 155 1 3 22 2 0,4 15 3 0,3 

46 Рожнятівський р-н 75,2 П 99,5 266 1 4 27 2 0,4 15 4 0,2 

47 Снятинський р-н 68,5 П 99,3 305 1 4 38 3 0,6 45 2 0,7 

48 Тисменицький р-н 84,8 П 99,3 363 1 4 34 3 0,4 42 2 0,5 

49 Тлумацький р-н 52,5 П 99,5 156 1 3 12 4 0,2 79 2 1,5 

50 м. Львів 662,5 П 88,4 65 349 1 87 3 181 3 4,2 6 522 2 8,7 

51 Дрогобицький р-н 227,7 П 96,0 6 181 1 26 452 3 1,9 1 093 2 4,6 

52 Самбірський р-н 106,6 П 96,2 1 352 2 12 106 3 1,0 2 537 1 22,9 

53 Сокальський р-н 175,1 П 95,6 6 487 1 35 612 2 3,3 269 3 1,5 

54 Стрийський р-н 125,0 П 95,8 3 678 1 28 233 3 1,8 290 2 2,2 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно- 

територіальні одиниці 

Українці Росіяни Білоруси Поляки 

тис. осі6 Р ̽ % осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

55 Бродівський р-н 62,4 П 97,7 1 047 1 16 77 3 1,2 154 2 2,4 

56 Буський р-н 50,4 П 99,1 280 1 6 22 3 0,4 75 2 1,5 

57 Городоцький р-н 72,9 П 98,5 654 1 9 51 3 0,7 295 2 4,0 

58 Жидачівський р-н 79,9 П 98,9 534 1 7 53 3 0,7 209 2 2,6 

59 Жовківський р-н 107,9 П 98,8 790 1 7 73 4 0,7 201 2 1,8 

60 Золочівський р-н 73,4 П 98,3 645 1 9 51 3 0,7 484 2 6,5 

61 Кам’янка-Бузький р-н 60,9 П 98,5 645 1 10 80 3 1,3 91 2 1,5 

62 Мостиський р-н 56,8 П 91,8 307 2 5 35 3 0,6 4 690 1 75,7 

63 Миколаївський р-н 92,7 П 98,1 1 403 1 15 88 3 0,9 133 2 1,4 

64 Перемишлянський р-н 47,5 П 99,4 145 1 3 11 3 0,2 101 2 2,1 

65 Пустомитівський р-н 110,2 П 98,4 861 1 8 99 3 0,9 618 2 5,5 

66 Радехівський р-н 52,1 П 99,4 218 1 4 26 2 0,5 22 3 0,4 

67 Сколівський р-н 49,9 П 99,2 246 1 5 37 2 0,7 27 3 0,5 

68 Старосамбірський р-н 80,7 П 98,2 363 2 4 35 3 0,4 973 1 11,8 

69 Турківський р-н 54,7 П 99,7 83 1 2 11 3 0,2 43 2 0,8 

70 Яворівський р-н 121,6 П 98,6 1 297 1 11 104 3 0,8 121 2 1,0 

71 м. Тернопіль 212,6 П 94,1 7 743 1 34 442 3 2,0 770 2 3,4 

72 Тернопільський р-н 60,3 П 99,2 280 1 5 30 3 0,5 96 2 1,6 

73 Бережанський р-н 44,1 П 99,1 294 1 7 21 3 0,5 36 2 0,8 

74 Борщівський р-н 74,4 П 98,7 546 1 7 46 4 0,6 170 2 2,3 

75 Бучацький р-н 64,7 П 99,4 234 1 4 22 3 0,3 48 2 0,7 

76 Гусятинський р-н 66,1 П 99,0 304 1 5 24 4 0,4 205 2 3,1 

77 Заліщицький р-н 52,5 П 99,3 286 1 5 19 3 0,4 26 2 0,5 

78 Збаразький р-н 59,3 П 98,3 759 1 13 47 3 0,8 77 2 1,3 

79 Зборівський р-н 46,8 П 99,5 136 1 3 15 3 0,3 26 2 0,6 

80 Козівський р-н 41,6 П 99,5 145 1 3 9 3 0,2 22 2 0,5 

81 Кременецький р-н 71,9 П 98,2 934 1 13 94 3 1,3 139 2 1,9 

82 Лановецький р-н 32,9 П 98,9 239 1 7 23 2 0,7 8 6 0,2 

83 Монастириський р-н 34,4 П 99,5 108 1 3 15 3 0,4 23 2 0,7 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Українці Росіяни Білоруси 
Поляки 

 

тис. осі6 Р ̽ % осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

84 Підволочиський р-н 44,3 П 95,6 235 2 5 32 3 0,7 1 660 1 35,8 

85 Підгаєцький р-н 22,8 П 99,7 41 1 2 3 4 0,1 6 3 0,3 

86 Теребовлянський р-н 69,5 П 99,0 414 1 6 32 3 0,5 176 2 2,5 

87 Чортківський р-н 79,0 П 97,7 1 293 1 16 68 3 0,8 316 2 3,9 

88 Шумський р-н 36,2 П 99,1 203 1 6 26 3 0,7 52 2 1,4 

89 м. Ужгород 89,9 П 77,8 11 106 1 96 455 5 3,9 206 8 1,8 

90 Ужгородський р-н 43,5 П 58,5 1 485 3 20 110 5 1,5 32 6 0,4 

91 Мукачівський р-н 148,1 П 80,9 8 047 2 44 403 6 2,2 111 9 0,6 

92 Хустський р-н 120,6 П 93,6 2 011 2 16 87 5 0,7 29 9 0,2 

93 Берегівський р-н 20,5 1 25,4 1 806 3 22 80 4 1,0 24 9 0,3 

94 Великоберезнянський р-н 27,2 П 96,4 210 3 7 22 4 0,8 7 6 0,2 

95 Виноградівський р-н 84,3 П 71,4 1 425 2 12 97 4 0,8 24 10 0,2 

96 Воловецький р-н 25,2 П 98,9 165 1 6 17 5 0,7 - - - 

97 Іршавський р-н 99,5 П 98,6 642 1 6 39 6 0,4 13 9 0,1 

98 Міжгірський р-н 49,5 П 99,1 245 1 5 15 3 0,3 2 >10 0,0 

99 Перечинський р-н 30,9 П 96,3 430 1 13 19 6 0,6 11 9 0,3 

100 Рахівський р-н 76,2 П 83,8 774 3 9 55 6 0,6 19 9 0,2 

101 Свалявський р-н 51,9 П 94,5 848 1 15 52 6 0,9 31 8 0,6 

102 Тячівський р-н 143,0 П 83,2 1 799 3 10 89 6 0,5 9 >10 0,1 

103 м. Чернівці 189,0 П 79,9 26 733 1 113 971 6 4,1 1 408 4 5,9 

104 Вижницький р-н 58,9 П 98,2 631 1 11 49 4 0,8 40 5 0,7 

105 Герцаївський р-н 1,6 1 5,0 299 3 9 10 5 0,3 9 6 0,3 

106 Глибоцький р-н 34,0 П 46,8 877 2 12 58 4 0,8 233 3 3,2 

107 Заставнівський р-н 55,7 П 99,1 335 1 6 15 6 0,3 29 4 0,5 

108 Кельменецький р-н 47,3 П 97,5 607 1 13 34 3 0,7 7 6 0,1 

109 Кіцманський р-н 71,8 П 98,5 674 1 9 55 4 0,8 39 5 0,5 

110 Новоселицький р-н 29,7 1 34,0 1 235 3 14 45 5 0,5 85 4 1,0 

111 Путильський р-н 25,2 П 99,3 98 1 4 10 4 0,4 7 5 0,3 
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Продовження додатку Б 

 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Українці Росіяни Білоруси Поляки 

тис. осі6 Р ̽ % осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

112 Сокирянський р-н 52,9 П 89,4 4 098 1 69 96 3 1,6 36 5 0,6 

113 Сторожинецький  р-н 56,8 П 59,6 1 367 3 14 61 5 0,6 1 461 2 15,3 

114 Хотинський р-н 66,1 П 91,2 927 2 13 79 3 1,1 13 7 0,2 
 

 

Продовження додатку Б 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

Молдовани Румуни Угорці Словаки 

осі6 Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ осіб Р ̽ ‰ 

1 м. Луцьк 82 8 0,4 10 >10 0,0 14 >10 0,1 20 >10 0,1 

2 Луцький р-н 19 4 0,3 - - - 1 >10 0,0 7 7 0,1 

3 Володимир-Волинський р-н 20 5 0,3 4 >10 0,1 3 >10 0,0 - - - 

4 Горохівський р-н 12 6 0,2 - - - 7 10 0,1 12 6 0,2 

5 Іваничівський р-н 32 7 0,3 2 >10 0,0 6 >10 0,1 2 >10 0,0 

6 Камінь-Каширський р-н 8 3 0,1 2 >10 0,0 - - - - - - 

7 Ківерцівський р-н 25 4 0,4 3 >10 0,0 20 6 0,3 - - - 

8 Ковельський р-н 30 7 0,3 7 >10 0,1 7 >10 0,1 1 >10 0,0 

9 Локачинський р-н 3 7 0,1 - - - - - - 1 >10 0,0 

10 Любешівський р-н 3 5 0,1 - - - - - - - - - 

11 Любомльський р-н 11 3 0,3 - - - - - - - - - 

12 Маневицький р-н 20 3 0,3 - - - 10 5 0,2 - - - 

13 Ратнівський р-н 10 3 0,2 - - - - - - - - - 

14 Рожищенський р-н 16 4 0,4 - - - - - - 1 >10 0,0 

15 Старовижівський  р-н 3 6 0,1 - - - 1 >10 0,0 3 6 0,1 

16 Турійський р-н 5 4 0,2 - - - - - - - - - 

17 Шацький р-н 4 4 0,2 2 >10 0,1 2 >10 0,1 - - - 

18 м. Рівне 96 10 0,4 17 >10 0,1 22 >10 0,1 24 >10 0,1 

19 Рівненський р-н 24 4 0,3 1 >10 0,0 5 >10 0,1 5 >10 0,1 
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Продовження додатку Б 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

Молдовани Румуни Угорці Словаки 

осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ 

20 Березнівський р-н 10 4 0,2 1 >10 0,0 1 >10 0,0 - - - 

21 Володимирецький р-н 25 6 0,2 6 >10 0,1 3 >10 0,0 2 >10 0,0 

22 Гощанський р-н 7 4 0,2 2 >10 0,1 1 >10 0,0 - - - 

23 Демидівський р-н 4 5 0,2 - - - 1 >10 0,1 2 >10 0,1 

24 Дубенський р-н 24 7 0,3 4 >10 0,0 13 >10 0,1 17 9 0,2 

25 Дубровицький р-н 11 4 0,2 3 >10 0,1 - - - - - - 

26 Зарічненський р-н 12 3 0,3 - - - - - - - - - 

27 Здолбунівський р-н 33 5 0,6 21 7 0,4 4 >10 0,1 25 6 0,4 

28 Корецький р-н 20 4 0,5 - - - 1 >10 0,0 1 >10 0,0 

29 Костопільський р-н 12 5 0,2 4 >10 0,1 2 >10 0,0 1 >10 0,0 

30 Млинівський р-н 9 4 0,2 2 >10 0,0 2 >10 0,0 3 10 0,1 

31 Острозький р-н 16 5 0,4 - - - - - - - - - 

32 Рокитнівський р-н 11 4 0,2 - - - - - - 1 >10 0,0 

33 Радивилівський р-н 20 4 0,5 - - - 3 >10 0,1 - - - 

34 Сарненський р-н 30 5 0,3 5 >10 0,1 10 >10 0,1 - - - 

35 м. Івано-Франківськ 152 5 0,7 33 >10 0,1 29 >10 0,1 6 >10 0,0 

36 Коломийський р-н 101 4 0,6 28 9 0,2 35 7 0,2 5 >10 0,0 

37 Калуський р-н 46 4 0,4 7 >10 0,1 18 7 0,1 - - - 

38 Долинський р-н 35 5 0,4 9 >10 0,1 13 8 0,1 6 >10 0,1 

39 Надвірнянський  р-н 56 4 0,4 5 >10 0,0 9 9 0,1 - - - 

40 Богородчанський р-н 15 3 0,2 2 >10 0,0 2 >10 0,0 2 >10 0,0 

41 Верховинський р-н 4 3 0,1 1 >10 0,0 - - - - - - 

42 Галицький р-н 23 4 0,3 2 >10 0,0 2 >10 0,0 - - - 

43 Городенківський р-н 19 3 0,3 3 8 0,0 - - - - - - 

44 Косівський р-н 21 4 0,2 3 >10 0,0 3 >10 0,0 - - - 

45 Рогатинський р-н 12 4 0,2 3 5 0,1 2 >10 0,0 - - - 

46 Рожнятівський р-н 17 3 0,2 2 >10 0,0 - - - - - - 

47 Снятинський р-н 23 4 0,3 14 5 0,2 3 >10 0,0 - - - 

48 Тисменицький р-н 19 5 0,2 4 >10 0,0 6 >10 0,1 - - - 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Молдовани Румуни Угорці Словаки 

осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ осі6 Р ̽ ‰ 

49 Тлумацький р-н 14 3 0,3 2 >10 0,0 2 >10 0,0 - - - 

50 м. Львів 341 7 0,5 68 >10 0,1 231 >10 0,3 35 >10 0,0 

51 Дрогобицький р-н 91 6 0,4 17 >10 0,1 50 9 0,2 12 >10 0,1 

52 Самбірський р-н 28 4 0,3 4 >10 0,0 7 >10 0,1 5 >10 0,0 

53 Сокальський р-н 58 6 0,3 14 >10 0,1 15 >10 0,1 2 >10 0,0 

54 Стрийський р-н 36 6 0,3 3 >10 0,0 15 >10 0,1 4 >10 0,0 

55 Бродівський р-н 30 4 0,5 7 10 0,1 5 >10 0,1 1 >10 0,0 

56 Буський р-н 5 8 0,1 - - - 7 5 0,1 - - - 

57 Городоцький р-н 10 5 0,1 6 6 0,1 2 >10 0,0 1 >10 0,0 

58 Жидачівський р-н 19 4 0,2 1 >10 0,0 5 8 0,1 - - - 

59 Жовківський р-н 17 6 0,2 1 >10 0,0 6 10 0,1 - - - 

60 Золочівський р-н 11 5 0,1 1 >10 0,0 1 >10 0,0 - - - 

61 Кам’янка-Бузький р-н 25 5 0,4 1 >10 0,0 1 >10 0,0 1 >10 0,0 

62 Мостиський р-н 6 4 0,1 1 >10 0,0 - - - 1 >10 0,0 

63 Миколаївський р-н 20 5 0,2 7 >10 0,1 16 6 0,2 2 >10 0,0 

64 Перемишлянський р-н 4 4 0,1 - - - - - - - - - 

65 Пустомитівський р-н 20 6 0,2 5 >10 0,0 3 >10 0,0 1 >10 0,0 

66 Радехівський р-н 13 4 0,2 1 >10 0,0 1 >10 0,0 - - - 

67 Сколівський р-н 10 4 0,2 3 8 0,1 2 >10 0,0 1 >10 0,0 

68 Старосамбірський р-н 5 7 0,1 3 9 0,0 1 >10 0,0 - - - 

69 Турківський р-н 3 6 0,1 - - - 1 >10 0,0 - - - 

70 Яворівський р-н 29 5 0,2 5 >10 0,0 15 7 0,1 - - - 

71 м. Тернопіль 85 7 0,4 27 >10 0,1 32 >10 0,1 4 >10 0,0 

72 Тернопільський р-н 8 6 0,1 9 5 0,1 3 >10 0,0 1 >10 0,0 

73 Бережанський р-н 6 6 0,1 4 8 0,1 - - - - - - 

74 Борщівський р-н 33 5 0,4 13 6 0,2 7 9 0,1 1 >10 0,0 

75 Бучацький р-н 18 4 0,3 1 >10 0,0 - - - 1 >10 0,0 

76 Гусятинський р-н 29 3 0,4 4 >10 0,1 11 6 0,2 - - - 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Молдовани Румуни Угорці Словаки 

осі6 Р ̽ 

 

‰ осіб 

 

Р ̽ 

 

‰ осіб 

 

Р ̽ ‰ осіб 

 

Р ̽ ‰ 

77 Заліщицький р-н 13 4 0,2 3 6 0,1 2 >10 0,0 - - - 

78 Збаразький р-н 32 4 0,5 2 >10 0,0 2 >10 0,0 2 >10 0,0 

79 Зборівський р-н 4 8 0,1 2 >10 0,0 1 >10 0,0 - - - 

80 Козівський р-н 4 6 0,1 1 >10 0,0 - - - 1 >10 0,0 

81 Кременецький р-н 34 4 0,5 3 >10 0,0 16 5 0,2 1 >10 0,0 

82 Лановецький р-н 20 3 0,6 2 >10 0,1 2 >10 0,1 - - - 

83 Монастириський р-н 7 4 0,2 - - - 1 >10 0,0 - - - 

84 Підволочиський р-н 9 5 0,2 3 >10 0,1 2 >10 0,0 - - - 

85 Підгаєцький р-н 1 >10 0,0 1 >10 0,0 - - - - - - 

86 Теребовлянський р-н 17 4 0,2 3 >10 0,0 2 >10 0,0 - - - 

87 Чортківський  р-н 30 4 0,4 12 8 0,1 3 >10 0,0 - - - 

88 Шумський р-н 6 4 0,2 3 6 0,1 1 >10 0,0 - - - 

89 м. Ужгород 63 >10 0,5 88 >10 0,8 7 972 2 67,0 2 523 3 21,8 

90 Ужгородський р-н 23 9 0,3 6 >10 0,1 24 822 1 333,6 1 191 4 16,0 

91 Мукачівський р-н 72 >10 0,4 74 >10 0,4 19 846 1 108,4 518 5 2,8 

92 Хустський р-н 52 7 0,4 19 >10 0,1 5 511 1 42,8 55 6 0,4 

93 Берегівськийр-н 21 >10 0,3 24 9 0,3 53 948 П 669,2 76 5 0,9 

94 Великоберезнянський р-н 7 6 0,2 5 9 0,2 15 5 0,5 270 2 9,6 

95 Виноградівський р-н 37 6 0,3 22 >10 0,2 30 874 1 261,7 60 5 0,5 

96 Воловецький р-н 2 >10 0,1 1 >10 0,0 25 2 1,0 25 2 1,0 

97 Іршавський р-н 21 7 0,2 8 >10 0,1 114 4 1,1 263 2 2,6 

98 Міжгірський р-н 5 9 0,1 2 >10 0,0 8 4 0,2 2 >10 0,0 

99 Перечинський р-н 16 7 0,5 87 4 2,7 78 5 2,4 306 2 10,0 

100 Рахівський р-н 59 5 0,6 10 514 1 115,6 2 929 2 32,2 30 8 0,3 

101 Свалявський р-н 16 9 0,3 4 >10 0,1 383 3 7,0 354 5 6,5 

102 Тячівський р-н 122 5 0,7 21 298 1 123,9 4 991 2 29,0 22 8 0,1 

103 м. Чернівці 3 829 3 16,2 10 553 2 44,6 49 >10 0,2 8 >10 0,0 

104 Вижницький р-н 58 3 1,0 196 2 3,3 1 >10 0,0 - - - 

105 Герцаївський р-н 756 2 23,4 29 554 П 914,5 15 4 0,5 - - - 
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Продовження додатку Б 

№ 

 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Молдовани Румуни Угорці Словаки 

осі6 Р ̽ 

 

‰ осі6 Р ̽ 

 

‰ осі6 Р ̽ 

 

‰ осі6 Р ̽ 

 

‰ 

106 Глибоцький р-н 4 425 1 60,9 32 923 П 453,0 4 >10 0,1 - - - 

107 Заставнівський р-н 55 2 1,0 38 3 0,7 - - - - - - 

108 Кельменецький р-н 477 2 9,8 25 4 0,5 3 >10 0,1 - - - 

109 Кіцманський р-н 88 3 1,2 116 2 1,6 - - - - - - 

110 Новоселицький р-н 50 329 П 575,4 5 904 2 67,5 1 >10 0,0 1 >10 0,0 

111 Путильський р-н 20 2 0,8 19 3 0,7 - - - - - - 

112 Сокирянський р-н 1 779 2 30,0 73 4 1,2 4 >10 0,1 - - - 

113 Сторожинецький  р-н 307 4 3,2 35 095 1 368,3 2 >10 0,0 - - - 

114 Хотинський р-н 5 102 1 70,5 59 4 0,8 1 >10 0,0 - - - 

 

Р*  ̶  рейтинг 

 За рейтингом: 

- П – переважаюча національна група в районі (місті); 

- 1,2,…10, >10 – місця національних груп серед усіх етнічних груп у районі (місті) за людністю; 

- ,,̶  ” – явище відсутнє. 
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Додаток В 

Людність етнічних меншин в адміністративних районах і обласних центрах Західного регіону України  

(за даними Всеукраїнського перепису населення) 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

        Кількість етнічних меншин з людністю (осіб): 

Всього 
більше 

50000 

25001- 

50000 

10001-

25000 

5001-

10000 

3001-

5000 

1001-

3000 

501-

1000 

251-

500 

101-

250 

51-

100 

26-

50 
11-25 6-10 3-5 1-2 

1 м. Луцьк 59   1   1  1 3 5 3 13 11 8 13 

2 Луцький р-н 28       1   1 1 3 2 9 11 

3 Володимир-Волинський р-н 44      1  1  1 1 6 5 15 14 

4 Горохівський р-н 30        1  1 2 4 4 3 15 

5 Іваничівський р-н 44     1   1  1 5 5 3 9 19 

6 Камінь-Каширський р-н 19         1 1   1 5 11 

7 Ківерцівський р-н 30       1   1 1 4 3 6 14 

8 Ковельський р-н 41      1  1  2 4 5 4 10 14 

9 Локачинський р-н 21         1  1 1 2 3 13 

10 Любешівський р-н 16         1 1    4 10 

11 Любомльський р-н 23        1  1  1 2 7 11 

12 Маневицький р-н 32        1   1 2 5 4 19 

13 Ратнівський р-н 19        1 1    4 6 7 

14 Рожищенський р-н 25        1  2  1 2 3 16 

15 Старовижівський  р-н 23         1 1   1 6 14 

16 Турійський р-н 22         1  1  1 5 14 

17 Шацький р-н 20         2    1 2 15 

18 м. Рівне 60   1   1 1 1 5 3 3 10 10 6 19 

 19 Рівненський р-н 42      1  1  1  6 7 11 15 

20 Березнівський р-н 27        1   1 1 2 8 14 

21 Володимирецький р-н 46     1   1  1 2 9 8 9 15 

22 Гощанський р-н 25        1  1  1 2 7 13 

23 Демидівський р-н 16         1   1 1 3 10 

24 Дубенський р-н 39      1   1 3 1 7 4 10 12 

25 Дубровицький р-н 27        2    2 2 9 12 

26 Зарічненський р-н 13         2   1 1  9 
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Продовження додатку В 

№ 

Адміністративно-

територіальні 

одиниці 

Кількість етнічних меншин з людністю (осіб): 

Всього 
більше 

50000 

25001- 

50000 

10001-

25000 

5001-

10000 

3001-

5000 

1001-

3000 

501-

1000 

251-

500 

101-

250 

51-

100 
26-50 11-25 6-10 3-5 1-2 

27 Здолбунівський р-н 35      1   2 1 1 5 2 5 18 

28  Корецький р-н 22        1  1 1 1 1 7 10 

29  Костопільський р-н 32      1   2   2 4 5 18 

30 Млинівський р-н 23        1  1 1  4 7 9 

31 Острозький р-н 30       1 1   1 3 3 4 17 

32 Радивилівський р-н  25        1   1 3 4 4 12 

33  Рокитнівський р-н 26    1     2   1 4 3 15 

34 Сарненський р-н 34      1  1  2 2 4 3 13 8 

35  м. Івано-Франківськ 73   1    2 1 3 5 5 8 13 12 23 

36 Коломийський р-н 51     1   1 2 1 4 6 7 9 20 

37 Калуський р-н 43      1   1 1 1 8 6 5 20 

38 Долинський р-н 37       1  1 1 2 5 6 11 10 

39 Надвірнянський  р-н 35      1    3  4 3 10 14 

40 Богородчанський р-н 21        1    3 3 4 10 

41 Верховинський р-н 12          1  1  2 8 

42 Галицький р-н 29       1   2  2 5 3 16 

43 Городенківський р-н 23         1  1 2 1 8 10 

44 Косівський р-н 32        1 1  1 2 4 12 11 

45 Рогатинський р-н 27         1   3  4 19 

46 Рожнятівський р-н 26        1   1 2 2 4 16 

47 Снятинський р-н 33        1   2 2 2 8 18 

48 Тисменицький р-н 30        1   2 5 3 3 16 

49 Тлумацький р-н 17         1 1  2 1  12 

50 м. Львів    99 1   1 1 1 1 4 7 6 11 14 10 22 20 

51 Дрогобицький р-н 55    1  1  2 1 3 4 6 13 7 17 

52 Самбірський р-н 40      2   1  1 4 7 9 16 
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Продовження додатку В 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

Кількість етнічних меншин з людністю (осіб): 

Всього 
більше 

50000 

25001- 

50000 

10001-

25000 

5001-

10000 

3001-

5000 

1001-

3000 

501-

1000 

251-

500 

101-

250 

51-

100 

26-

50 
11-25 6-10 3-5 1-2 

53 Сокальський р-н 55    1   1 1 1 2 3 10 6 5 25 

54 Стрийський р-н 53     1   1 1 2 4 5 7 9 23 

55 Бродівський р-н 41      1   1 1 1 2 6 10 19 

56 Буський р-н 26        1  1  1 4 6 13 

57 Городоцький р-н 33       1 1  1  1 3 6 20 

58 Жидачівський р-н 34       1  1 1  2 2 7 20 

59 Жовківський р-н 37       1  1 2 1 3 3 5 21 

60 Золочівський р-н 36       1 1  1  2 3 10 18 

61 Кам’янка-Бузький р-н 32       1   2 1 2 1 7 18 

62 Мостиський р-н 24     1   1   1  1 9 11 

63 Миколаївський р-н 44      1   1 1  7 6 4 24 

64 Перемишлянський р-н 21         2   1  6 12 

65 Пустомитівський р-н 40       2   1 1 6 2 8 20 

66 Радехівський р-н 21         1  1 2 3 4 10 

67 Сколівський р-н 29         1  2  3 7 16 

68 Старосамбірський р-н 27       1 1   1  3 7 14 

69 Турківський р-н 19          1 1 1 1 3 12 

70 Яворівський р-н 35      1   2  2 4 4 8 14 

71 м. Тернопіль 64    1   1 1 1 6 5 6 12 7 24 

72 Тернопільський р-н 31        1  1 1  6 7 15 

73 Бережанський р-н 27        1   1 1 3 5 16 

74 Борщівський р-н  32       1  1  3 1 6 6 14 

75  Бучацький р-н 24         1  1 2  5 15 

76  Гусятинський р-н 29        1 1  1 4 4 2 16 

77 Заліщицький р-н 24        1   1 2 1 4 15 

78 Збаразький р-н 34       1   1 2 1 3 9 17 
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Продовження додатку В 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

    Кількість етнічних меншин з людністю (осіб): 

Всього 
більше 

50000 

25001- 

50000 

10001-

25000 

5001-

10000 

3001-

5000 

1001-

3000 

501-

1000 

251-

500 

101-

250 

51-

100 

26-

50 
11-25 6-10 3-5 1-2 

79 Зборівський р-н 22         1  1 2 1 5 12 

80 Козівський р-н 23         1   1 3 3 15 

81 Кременецький р-н 39       1  1 1 1 2 6 7 20 

82 Лановецький р-н 29         1   3 3 2 20 

83 Монастириський р-н 16         1   2 1 3 9 

84 Підволочиський р-н 32      1   1  1 1 4 9 15 

85 Підгаєцький р-н 14           1  2 1 10 

86 Теребовлянський р-н 23        1 1  1 1 4 6 9 

87 Чортківський  р-н 40      1  1  1 1 6 4 11 15 

88 Шумський р-н 19         1 1 1  1 8 7 

89 м. Ужгород 62   1 1  2  1 5 6 2 10 4 12 18 

90 Ужгородський р-н 36   1  1 2   1  3 7 5 4 12 

91 Мукачівський р-н 59   1 1  2 1 1 3 6 4 8 4 12 16 

92 Хустський р-н 44    1  1   1 4 3 3 5 8 18 

93 Берегівськийр-н 43   1  1 1    2 3 7 2 8 18 

94 Великоберезнянський р-н 26        2 1   2 3 6 12 

95 Виноградівський р-н 44  1    1 1   2 4 5 3 10 17 

96 Воловецький р-н 19         1   4 3 1 10 

97 Іршавський р-н 35       1 1 2  2 4 5 5 15 

98 Міжгірський р-н 19         2   1 5 2 9 

99 Перечинський р-н 28        2 1 2  4 4 6 9 

100  Рахівський р-н 45   1   1 1  1 2 2 9 3 6 19 

101 Свалявський р-н 39       2 3  1 2 5 3 4 19 

102 Тячівський р-н 41   1  1 1  1 1 1 1 9 7 9 9 

103 м. Чернівці 64  1 1  1 2 1  6 2 5 11 8 8 18 

104 Вижницький р-н 35       1  1 1 2 2 2 7 19 
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Продовження додатку В 

№ 
Адміністративно-

територіальні одиниці 

Кількість етнічних меншин з людністю (осіб): 

Всього 
більше 

50000 

25001- 

50000 

10001-

25000 

5001-

10000 

3001-

5000 

1001-

3000 

501-

1000 

251-

500 

101-

250 

51-

100 

26-

50 
11-25 6-10 3-5 1-2 

105 Герцаївський р-н 22      1 1 1    1 6 5 7 

106 Глибоцький р-н 33  1   1  1  1 1  4 2 7 15 

107 Заставнівський р-н 21        1  1 2 2 2 3 10 

108 Кельменецький р-н 25       1 1   1 1 3 7 11 

109 Кіцманський р-н 32       1  1 2 1 3 3 7 14 

110 Новоселицький р-н 36  1  1  1    1 3 2 5 2 20 

111 Путильський р-н 14          1  2 2 2 7 

112 Сокирянський р-н 36     1 1    2 2 5 5 6 14 

113 Сторожинецький  р-н 32  1    2  1  1 1 5 7 4 10 

114 Хотинський р-н 29    1   1   2 2 2 5 6 10 
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Додаток Ґ 

Найчисельніші етнічні групи  в Західному регіоні України 
Рей- 

тинг 

Україна Західний 

регіон 

України 

Рівненська 

область 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Тернопільська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

1 українці українці українці українці українці українці українці українці українці 

2 росіяни росіяни росіяни росіяни росіяни угорці румуни росіяни росіяни 

3 білоруси угорці білоруси білоруси поляки румуни молдовани поляки поляки 

4 молдовани румуни поляки поляки білоруси росіяни росіяни білоруси білоруси 

5 крим. татари молдовани євреї вірмени євреї цигани поляки молдовани молдовани 

6 болгари поляки молдовани молдовани вірмени словаки білоруси вірмени євреї 

7 угорці білоруси чехи грузини молдовани німці євреї євреї вірмени 

8 румуни цигани вірмени німці цигани білоруси німці вепси німці 

9 поляки словаки азербайджанці татари татари євреї азербайджанці німці татари 

10 євреї німці німці євреї німці поляки вірмени татари цигани 

11 вірмени євреї татари азербайджан азербайджан молдовани болгари азербайджанці азербайджанці 

12 греки вірмени цигани чехи грузини вірмени татари грузини болгари 

13 татари татари грузини болгари угорці чехи грузини болгари угорці 

14 цигани азербайджан болгари цигани болгари болгари латиші румуни румуни 

15 азербайджанці грузини словаки литовці литовці татари цигани угорці грузини 

16 грузини болгари чуваші угорці латиші азербайджанці угорці греки караїми 

17 німці чехи литовці узбеки карели грузини мордва цигани чуваші 

18 гагаузи литовці угорці чуваші чех литовці греки узбеки литовці 

19 корейці латиші узбеки мордва греки латиші литовці чуваші латиші 

20 узбеки чуваші румуни латиші румуни чуваші араби латиші узбеки 

21 чуваші греки мордва словаки чуваші узбеки марійці литовці греки 

22 мордва узбеки туркмени греки мордва казахи узбеки мордва туркмени 

23 турки мордва греки казахи узбеки греки казахи корейці казахи 

24 литовці казахи казахи туркмени осетини мордва чуваші араби мордва 

25 араби туркмени латиші албанці башкири італійці гагаузи казахи осетини 

26 словаки марійці удмурти удмурти туркмени марійці корейці таджики марійці 

27 чехи карели башкири румуни естонці корейці чехи гагаузи гагаузи 

28 казахи осетини марійці марійці даргинці туркмени осетини чехи удмурти 

29 латиші удмурти гагаузи гагаузи казахи таджики туркмени удмурти чехи 

30 осетини гагаузи осетини таджики словаки естонці удмурти туркмени корейці 
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Додаток Д 

Найчисельніші етнічні групи та рівень етнічної різноманітності населення в 

розрізі адміністративних районів і обласних центрів  

Західного регіону України  

Волинська область 

№ 

п/п 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Все 

насе-

лення 

(тис. 

осіб) 

Частка (%)  

 

Ер укра-

їнці 
росіяни білоруси інші 

1 м. Луцьк 205,6 92,5 6,2 0,5 0,8 0,142 

2 Луцький р-н 56,2 98,5 1,1  0,4 0,030 

3 Володимир-Волинський р-н 66,4 95,8 3,3  0,9 0,082 

4 Горохівський р-н 57,1 98,9 0,7  0,4 0,022 

5 Іваничівський р-н 94,6 95,6 3,4 0,5 0,5 0,084 

6 Камінь-Каширський р-н 62,2 99,5   0,5 0,010 

7 Ківерцівський р-н 65,9 98,3 1,3  0,4 0,034 

8 Ковельський р-н 109,1 96,7 2,6  0,7 0,065 

9 Локачинський р-н 25,4 99,1 0,6  0,3 0,018 

10 Любешівський р-н 37,1 99,3   0,7 0,014 

11 Любомльський р-н 43,2 98,9 0,8  0,3 0,022 

12 Маневицький р-н 57,4 99,1 0,6  0,3 0,016 

13 Ратнівський р-н 52,5 99,0 0,5  0,5 0,020 

14 Рожищенський р-н 43,0 98,6 0,9  0,5 0,028 

15 Старовижівський  р-н 34,2 99,3   0,7 0,014 

16 Турійський р-н 29,0 98,9 0,8  0,3 0,024 

17 Шацький р-н 18,2 98,2 1,0 0,6 0,2 0,034 

Рівненська область 

№ 

п/п 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Все 

насе-

лення 

(тис. 

осіб) 

Частка (%) 
 

 

Ер укра-

їнці 

росі- 

яни 

біло-

руси 
поляки інші 

18 м. Рівне 245,3 91,6 6,8 0,6  1,0 0,159 

19 Рівненський р-н 87,1 97,7 1,6   0,7 0,043 

20 Березнівський р-н 64,0 99,3 0,5   0,2 0,014 

21 Володимирецький р-н 101,6 95,9 3,3   0,8 0,078 

22 Гощанський р-н 38,9 98,8 0,8   0,4 0,026 

23 Демидівський р-н 16,4 99,0 0,7   0,3 0,024 
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Продовження додатку Д 

 

№ 

п/п 

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Все 

насел

ення 

(тис. 

осіб) 

Частка (%) 

Ер 

укра-

їнці 

росі- 

яни 

біло-

руси 
поляки інші 

24 Дубенський р-н 87,4 97,2 2,0   0,8 0,053 

25 Дубровицький р-н 51,4 98,6 0,6 0,6  0,2 0,028 

26 Зарічненський р-н 36,3 99,0  0,5  0,5 0,020 

27 Здолбунівський р-н 59,0 96,4 2,7   0,9 0,068 

28 Корецький р-н 39,3 98,7 0,8   0,5 0,026 

29 Костопільський р-н 65,6 97,9 1,5   0,6 0,041 

30 Млинівський р-н 41,8 98,9 0,8   0,3 0,024 

31 Острозький р-н 45,6 97,8 1,3  0,6 0,3 0,043 

32 Рокитнівський р-н 51,9 83,5 0,5 15,5  0,5 0,289 

33 Радивилівський р-н 40,0 98,7 0,9   0,4 0,024 

34 Сарненський р-н 99,7 97,9 1,4   0,7 0,041 

29 Костопільський р-н 87,4 97,2 2,0   0,8 0,053 

30 Млинівський р-н 51,4 98,6 0,6 0,6  0,2 0,028 

31 Острозький р-н 36,3 99,0  0,5  0,5 0,020 

32 Рокитнівський р-н 59,0 96,4 2,7   0,9 0,068 

33 Радивилівський р-н 39,3 98,7 0,8   0,5 0,026 

34 Сарненський р-н 65,6 97,9 1,5   0,6 0,041 

Івано-Франківська область 

№ 

п/п 

 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

Все 

населення 

(тис. осіб) 

Частка (%)  

 

Ер 

 

українці росіяни інші 

35 м. Івано-Франківськ 230,4 92,2 6,0 1,8 0,146 

36 Коломийський р-н 167,4 96,8 2,1 1,1 0,063 

37 Калуський р-н 130,8 97,0 1,9 1,1 0,058 

38 Надвірнянський р-н 134,3 98,6 0,9 0,5 0,028 

39 Долинський р-н 92,3 98,3 1,1 0,6 0,033 

40 Богородчанський р-н 70,2 99,5  0,5 0,010 

41 Верховинський р-н 30,1 99,6  0,4 0,008 

42 Галицький р-н 65,6 98,7 1,0 0,3 0,026 
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Продовження додатку Д 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

 

Все 

населення 

(тис. осіб) 

Частка (%) 

Ер 

українці росіяни інші 

43 Городенківський р-н 60,9 99,4  0,6 0,012 

44 Косівський р-н 90,2 99,2 0,5 0,3 0,014 

45 Рогатинський р-н 51,1 99,5  0,5 0,010 

46 Рожнятівський р-н 75,6 99,5  0,5 0,010 

47 Снятинський р-н 69,0 99,3  0,7 0,014 

48 Тисменицький р-н 85,4 99,3  0,7 0,014 

49 Тлумацький р-н 52,8 99,5  0,5 0,010 

 

Львівська область 

№ 

п/п 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

Все 

населення 

(тис. осіб) 

Частка (%) 

Ер 
українці росіяни поляки інші 

50 м. Львів 749,8 88,4 8,7 0,9 2,0 0,220 

51 Дрогобицький р-н 237,2 96,0 2,6 0,5 0,9 0,089 

52 Самбірський р-н 110,8 96,2 1,2 2,3 0,3 0,074 

53 Сокальський р-н 183,2 95,6 3,5  0,9 0,085 

54 Стрийський р-н 130,5 95,8 2,8  1,4 0,082 

55 Бродівський р-н 63,8 97,7 1,6  0,7 0,045 

56 Буський р-н 50,9 99,1 0,6  0,3 0,020 

57 Городоцький р-н 74,0 98,5 0,9  0,6 0,030 

58 Жидачівський р-н 80,8 98,9 0,7  0,4 0,022 

59 Жовківський р-н 109,2 98,8 0,7  0,5 0,024 

60 Золочівський р-н 74,7 98,3 0,9 0,6 0,8 0,034 

61 Кам’янка-Бузький р-н 61,8 98,5 1,0  0,5 0,030 

62 Мостиський р-н 61,9 91,8 0,5 7,6 0,1 0,155 

63 Миколаївський р-н 94,5 98,1 1,5  0,4 0,038 

64 Перемишлянський р-н 47,8 99,4   0,6 0,012 

65 Пустомитівський р-н 112,0 98,4 0.8 0,6 0,2 0,032 

66 Радехівський р-н 52,4 99,4   0,6 0,012 

67 Сколівський р-н 50,3 99,2 0,5  0,3 0,016 

68 Старосамбірський р-н 82,1 98,2  1,2 0,6 0,034 

69 Турківський р-н 54,9 99,7   0,3 0,008 

70 Яворівський р-н 123,3 98,6 1,1  0,3 0,028 
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Продовження додатку Д 

Тернопільська область 

№ 

п/п 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

Все 

населення 

(тис. осіб) 

Частка (%) 

Ер 

українці росіяни поляки інші 

71 м. Тернопіль 226,0 94,1 3,4  2,5 0,114 

72 Тернопільський р-н 60,8 99,2 0,5  0,3 0,016 

73 Бережанський р-н 44,5 99,1 0,7  0,2 0,018 

74 Борщівський р-н 75,4 98,7 0,7  0,6 0,024 

75 Бучацький р-н 65,1 99,4   0,6 0,012 

76 Гусятинський р-н 66,8 99,0 0,5  0,5 0,020 

77 Заліщицький р-н 52,9 99,3 0,5  0,2 0,014 

78 Збаразький р-н 60,3 98,3 1,3  0,4 0,034 

79 Зборівський р-н 47,0 99,5   0,5 0,010 

80 Козівський р-н 41,8 99,5   0,5 0,010 

81 Кременецький р-н 73,2 98,2 1,3  0,5 0,036 

82 Лановецький р-н 33,3 98,9 0,7  0,4 0,022 

83 Монастириський р-н 34,5 99,5   0,5 0,010 

84 Підволочиський р-н 46,3 95,6 0,5 3,6 0,3 0,086 

85 Підгаєцький р-н 22,9 99,7   0,3 0,006 

86 Теребовлянський р-н 70,2 99,0 0,6  0,4 0,020 

87 Чортківський р-н 80,9 97,7 1,6  0,7 0,045 

88 Шумський р-н 36,5 99,1 0,6  0,3 0,018 

Закарпатська область 

 

№ 

п/п 

 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

Все 

насе-

ле-

ння 

(тис. 

осіб) 

Частка (%)  

 

 

Ер 

у
к
р

аї
н

ц
і 

у
го

р
ц

і 

р
у

м
у

н
и

 

р
о

сі
я
н

и
 

ц
и

га
н

и
 

н
ім

ц
і 

сл
о

в
ак

и
 

ін
ш

і 

89 м. Ужгород 115,5 77,8 6,9  9,6 1,5  2,2 2,0 0,390 

90 Ужгородський р-н 74,4 58,5 33,4  2,0 4,1  1,6 0,4 0,658 

91 Мукачівський р-н 183,1 80,9 10,8  4,4 1,3 1,3  1,3 0,344 

92 Хустський р-н 128,8 93,6 4,3  1,6    0,5 0,124 

93 Берегівський р-н 80,6 25,4 66,9  2,2 4,8   0,7 0,552 

94 Великоберезнянський р-н 28,2 96,4   0,7 1,6  1,0 0,3 0,073 

95 Виноградівський р-н 118,0 71,4 26,2  1,2 0,8   0,4 0,487 

96 Воловецький р-н 25,5 98,9   0,6    0,5 0,024 

97 Іршавський р-н 100,9 98,6   0,6    0,8 0,028 

98 Міжгірський р-н 49,9 99,1   0,5    0,4 0,018 

99 Перечинський р-н 32,0 96,3   1,3   1,0 1,4 0,073 
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Продовження додатку Д 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

 

Все 

насе-

ле-

ння 

(тис. 

осіб) 

Частка (%) 

Ер 

у
к
р

аї
н

ц
і 

у
го

р
ц

і 

р
у

м
у

н
и

 

р
о

сі
я
н

и
 

ц
и

га
н

и
 

н
ім

ц
і 

сл
о

в
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и
 

ін
ш

і 

100 Рахівський р-н 90,9 83,8 3,2 11,6 0,9    0,5 0,296 

101 Свалявський р-н 54,9 94,5 0,7  1,5 1,5 0,7 0,6 0,5 0,107 

102 Тячівський р-н 171,8 83,2 2,9 12,4 1,0    0,5 0,306 

Чернівецька область 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Адміністративно- 

територіальні 

одиниці 

 

Все 

насе-

ле-

ння 

(тис. 

осіб) 

Частка (%)  

 

Ер 

у
к
р

аї
н

ц
і 
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103 м. Чернівці 236,7 79,9 4,5 1,6 11,3 0,6 0,6 1,5 0,355 

104 Вижницький р-н 60,0 98,2   1,1   0,7 0,036 

105 Герцаївський р-н 32,3 5,0 91,5 2,3 0,9   0,3 0,162 

106 Глибоцький р-н 72,7 46,8 45,3 6,1 1,2   0,6 0,760 

107 Заставнівський р-н 56,3 99,1   0,6   0,3 0,018 

108 Кельменецький р-н 48,5 97,5  1,0 1,3   0,2 0,049 

109 Кіцманський р-н 72,9 98,5   0,9   0,6 0,030 

110 Новоселицький р-н 87,5 34,0 6,8 57,5 1,4   0,3 0,656 

111 Путильський р-н 25,4 99,3      0,7 0,014 

112 Сокирянський р-н 59,2 89,4  3,0 6,9   0,7 0,198 

113 Сторожинецький  р-н 95,3 59,6 36,8  1,4 1,5  0,7 0,631 

114 Хотинський р-н 72,4 91,2  7,0 1,3   0,5 0,168 
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Найчисельніші етнічні меншини в розрізі адміністративних районів і обласних центрів 

Західного регіону України ̽ 

Волинська область 
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1 м. Луцьк 15 377 82,4 7,1 2,3     1,1            7,1 

2 Луцький р-н 846 72,5 10,6 3,2 2,1 2,2         1,9      7,5 

3 Володимир-Волинський р-н 2 771 79,5 9,1 2,7   1,0              7,7 

4 Горохівський р-н 624 61,7 8,5 2,7 5,9 1,9 5,3   1,8    1,1 1,1 1,9 1,3 1,1   5,7 

5 Іваничівський р-н 4 120 78,3 11,2 2,3 1,0                7,2 

6 Камінь-Каширський р-н 333 69,4 17,7 1,5  2,4    1,2           7,8 

7 Ківерцівський р-н 1 149 75,2 7,7 3,9 1,3 2,2  2,2      1,7       5,8 

8 Ковельський р-н 3 579 77,9 10,6 2,0   1,6              7,9 

9 Локачинський р-н 221 63,8 13,6 5,4 3,2 1,4 3,2    1,8    1,4      6,2 

10 Любешівський р-н 256 52,3 36,3 1,6  1,2 1,6     1,2         5,8 

11 Любомльський р-н 462 72,5 13,0 1,1 1,1 2,4 1,5   1,1   1,3        6,0 

12 Маневицький р-н 487 67,4 10,1 1,6 1,6 4,1 1,4   2,3    2,1 1,4      8,0 

13 Ратнівський р-н 548 48,7 39,2 1,5  1,8 1,8            1,1  5,9 

14 Рожищенський р-н 586 66,9 13,3 9,6 1,2 2,7         1,2      5,1 

15 Старовижівський  р-н 231 56,7 22,5 1,7 1,3 1,3  4,3   2,2     1,3    1,3 7,4 
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16 Турійський р-н 
335 72,5 13,7 1,2 2,7 1,5         1,2      7,2 

17 Шацький р-н 
334 54,2 34,1  3,0 1,2               7,5 

Рівненська область 
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18 м. Рівне 20 505 81,0 7,0 4,2  1,7              6,1 

19 Рівненський р-н 1 966 70,0 14,4 4,0 1,2  1,1 1,0 1,0           7,3 

20 Березнівський р-н 429 67,8 11,7 4,4 2,3     2,1 1,2         10,5 

21 Володимирецький р-н 
4 123 81,3 9,0 1,8                7,9 

22 Гощанський р-н 
460 70,0 13,0 4,3 1,5    1,3  1,1 1,1        7,7 

23 Демидівський р-н 
168 66,7 14,9 3,6 2,4   3,0  1,8          7,6 

24 Дубенський р-н 
2 412 72,7 7,5 3,4 1,0  1,8 2,6  3,6          7,4 

25 Дубровицький р-н 707 47,1 40,2 1,7 1,6  1,1      1,0       7,3 

26 Зарічненський р-н 377 41,9 50,1 1,6 3,2               3,2 

27 Здолбунівський р-н 2 143 74,5 7,9 5,8 1,5   3,1      1,2 1,0     5,0 

28 Корецький р-н 494 64,2 7,5 14,4 4,0  1,8  1,0       1,0    6,1 

29 Костопільський р-н 1 379 72,7 11,1 9,0       1,0         6,2 
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30 Млинівський р-н 
478 67,2 12,8 6,3 1,9   1,5   1,9      1,3 1,0  6,1 

31 Острозький р-н 
1 000 57,0 4,6 27,2 1,6  1,8    1,0 1,3        5,5 

32 Рокитнівський р-н 8 566 2,8 94,1 2,3                0,8 

33 Радивилівський р-н 
515 69,7 8,3 2,5 3,9  4,7 1,2    1,7    1,4   1,2 5,4 

34 Сарненський р-н 
2 116 66,8 17,5 2,5 1,4  1,0   3,3        1,4  6,1 

Івано-Франківська область  

№ 
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35 м. Івано-Франківськ 16681 83,2 3,8 3,9 1,5             7,6 

36 Коломийський р-н 4568 76,1 4,7 8,5 1,1 2,2            7,4 

37 Калуський р-н 3066 83,1 5,1 3,2  1,5            7,1 

38 Надвірнянський р-н 1528 75,8 6,4 5,2  3,7 1,2 1,0          6,7 

39 Долинський р-н 1556 62,7 5,7 15,3  2,2  1,3 2,8 1,3        8,7 

40 Богородчанський р-н 376 72,6 5,3 4,0  4,0  2,1  1,3 1,6 1,6 1,3     6,2 

41 Верховинський р-н 125 76,8 10,4   3,2       2,4     7,2 

42 Галицький р-н 863 74,4 6,3 6,6  2,7 1,2      1,5     7,3 

43 Городенківський р-н 344 65,7 4,7 10,8  5,5      1,2 1,5 1,7    8,9 
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44 Косівський р-н 679 60,5 5,9 14,9  3,1  1,3  1,3 1,2  2,5     9,3 

45 Рогатинський р-н 243 63,8 9,1 6,2 1,2 4,9  1,2       1,2 1,2  11,2 

46 Рожнятівський р-н 373 71,3 7,2 4,0  4,6 1,6 1,1     1,6    1,1 7,5 

47 Снятинський р-н 490 62,2 7,8 9,2 1,2 4,7 1,0   1,0   1,8  2,9   8,2 

48 Тисменицький р-н 571 63,6 6,0 7,4  3,3 1,4 2,1 1,4   1,9 3,9    1,9 7,1 

49 Тлумацький р-н 288 54,2 4,2 27,4  4,9 2,1           7,2 

Львівська область 
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50 м. Львів 
81 618 80,1 8,0 3,9    2,4 1,0          4,6 

51 Дрогобицький р-н 
8 765 70,5 12,5 5,2 1,0 3,5  1,3           6,0 

52 Самбірський р-н 
4 208 32,1 60,3 2,5               5,1 

53 Сокальський р-н 
7 967 81,4 3,4 7,7   1,3            6,2 

54 Стрийський р-н 
4 635 79,4 6,3 5,0    1,3 1,3          6,7 
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55 Бродівський р-н 1 461 71,7 10,5 5,3 2,1    1,1 1,7         7,6 

56 Буський р-н 443 63,2 16,9 5,0 1,1 1,6     1,8 1,6 1,4 1,1     6,3 

57 Городоцький р-н 1 084 60,3 27,2 4,7   1,0            6,8 

58 Жидачівський р-н 900 59,3 23,2 5,9 2,1   1,1 1,2          7,2 

59 Жовківський р-н 1 279 61,8 15,7 5,7 1,3 6,4   2,0          7,1 

60 Золочівський р-н 1 285 50,2 37,7 4,0       1,4        6,7 

61 Кам’янка-Бузький р-н 945 68,3 9,6 8,5 2,6 2,9         1,7    6,4 

62 Мостиський р-н 5 084 6,0 92,3                1,7 

63 Миколаївський р-н 1 827 76,8 7,3 4,8 1,1 1,3             8,7 

64 Перемишлянський р-н 292 49,7 34,6 3,8 1,4 1,0        1,0 1,0 1,0 1,0  5,5 

65 Пустомитівський р-н 1 768 48,7 35,0 5,6 1,1    1,5      1,4    6,7 

66 Радехівський р-н 326 66,9 6,7 8,0 4,0    2,1  2,1     2,4   7,8 

67 Сколівський р-н 375 65,6 7,2 9,9 2,7 1,9 2,1           1,1 9,5 

68 Старосамбірський р-н 1 437 25,3 67,7 2,4               4,6 

69 Турківський р-н 168 49,4 25,6 6,5 1,8 2,4 4,2       1,8     8,3 

70 Яворівський р-н 1 723 75,3 7,0 6,0 1,7    2,0      1,2    6,8 
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71 м. Тернопіль 9957 77,8 7,7 4,4 1,1 1,0                8,0 

72 Тернопільський р-н 494 56,7 19,4 6,1  1,4 2,0 1,8 1,6 1,2 1,2           8,6 

73 Бережанський р-н 408 72,1 8,8 5,1  1,2  1,0 1,5 2,0  1,7          6,6 

74 Борщівський р-н 940 58,1 18,1 4,9  5,0  1,4 3,5  1,0           8,0 

75 Бучацький р-н 362 64,6 13,3 6,1 1,1    5,0    1,4 1,4        7,1 

76 Гусятинський р-н 659 46,1 31,1 3,6  3,2 1,1  4,4      1,7 1,7      7,1 

77 Заліщицький р-н 385 74,3 6,8 4,9  2,1   3,4             8,5 

78 Збаразький р-н 1010 75,1 7,6 4,7 1,0    3,2        1,3     7,1 

79 Зборівський р-н 232 58,6 11,2 6,5  5,6 1,3  1,7    2,2  1,3   2,6 2,2   6,8 

80 Козівський р-н 218 66,5 10,1 4,1  1,4 2,8  1,8   2,8 1,4         9,1 

81 Кременецький р-н 1331 70,2 10,4 7,1     2,6       1,2      8,5 

82 Лановецький р-н 359 66,6 2,2 6,4  4,7 1,7  5,6 2,5          1,4  8,9 

83 Монастириський р-н 173 62,4 13,3 8,7     4,0 1,7 1,7      1,7     6,5 

84 Підволочиський р-н 2021 11,6 82,1 1,6                  4,7 

85 Підгаєцький р-н 70 58,6 8,6 4,3        10,0          18,5 

86 Теребовлянський р-н 703 58,9 25,0 4,6   1,0  2,4 1,1        1,0    6,0 

87 Чортківський р-н 1876 68,9 16,8 3,6     1,6  1,0           8,1 

88 Шумський р-н 321 63,2 16,2 8,1     1,9            1,6 9,0 
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89 м. Ужгород 25445  43,6 31,3  6,7 9,9 1,8          6,7 

90 Ужгородський р-н 30907  4,8 80,3  9,8 3,9           1,2 

91 Мукачівський р-н 34894  23,1 56,9  7,0 1,5 1,2 7,0         3,3 

92 Хустський р-н 8196  24,5 67,2  1,5  1,1 1,2         4,5 

93 Берегівський р-н 26665 76,9 6,8   14,6            1,7 

94 Великоберезнянський р-н 1029  20,4 1,5  43,9 26,2 2,1          5,9 

95 Виноградівський р-н 33692  4,2 91,6  2,7            1,5 

96 Воловецький р-н 291  56,7 8,6   8,6 5,8 7,6 2,7 2,1 2,1 1,4     4,4 

97 Іршавський р-н 1406  45,7 8,1  11,9 18,7 2,8 3,3     1,5 1,0   7,0 

98 Міжгірський р-н 437  56,1 1,8  27,0  3,4 1,4 1,6 1,8  1,1 1,1 1,8   2,9 

99 Перечинський р-н 1168  36,8 6,7 7,4 11,8 26,2 1,6 1,3     1,4    6,8 

100 Рахівський р-н 14759  5,2 19,8 71,2 1,1            2,7 

101 Свалявський р-н 3001  28,3 12,8  26,7 11,8 1,7 12,2       1,2 1,0 4,3 

102 Тячівський р-н 28875  6,2 17,3 73,8    1,0         1,7 
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Продовження додатку Е 

Чернівецька область  

 

№ 

п/п 

Адміністративно-

територіальні одиниці 
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(осіб) 

Частка (%) 
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103 м. Чернівці 46559  57,4 8,2 22,7 3,0 2,8 2,1      3,8 

104 Вижницький р-н 1069  59,0 5,4 18,3 3,7 1,5 4,6 1,5     6,0 

105 Герцаївський р-н 2762 58,5 10,8 27,4 -         3,3 

106 Глибоцький р-н 38651  2,3 11,4 85,2         1,1 

107 Заставнівський р-н 528  63,4 10,4 7,2 5,5  2,8 3,2 1,1 1,1   5,3 

108 Кельменецький р-н 1207  50,3 39,5 2,1   2,8      5,3 

109 Кіцманський р-н 1077  62,6 8,2 10,8 3,6 1,1 5,1    1,5 1,1 6,0 

110 Новоселицький р-н 37132 80,0 3,3 - 15,9         0,8 

111 Путильський р-н 170  57,6 11,8 11,2 4,1 2,4 5,9   1,8   5,2 

112 Сокирянський р-н 6286  65,2 28,3 1,2   1,5      3,8 

113 Сторожинецький  р-н 38509  3,5  91,1 3,8        1,6 

114 Хотинський р-н 6338  14,6 80,5    1,2      3,7 

̽ Етноси, частка яких становить менше 1% від загальної чисельності етнічних меншин району (міста), у таблиці не 

відображені.  
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Додаток Ж 

Територіальні концентрації (нерівномірності) розселення українців та 

інших етнічних груп у містах регіону 

Таблиця Ж.1 

Територіальні концентрації (нерівномірності) розселення українців та етнічних 

меншин у містах Волинської області (розрахунки для складання графіків 

нерівномірності розподілу за моделлю Лоренца) 

№ 

точок 

Суми за зростаючим підсумком часток ( у %) 

міста українці етнічні меншини 

1 9,1 47,4 60,2 

2 18,2 63,0 73,0 

3 27,3 75,6 84,8 

4 36,4 84,5 93,9 

5 45,5 88,5 96,2 

6 54,6 91,8 97,4 

7 63,7 94,4 98,3 

8 72,8 96,9 98,9 

9 81,9 99,1 99,5 

10 91,0 99,6 99,8 

11 100,0 100,0 100,0 
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Таблиця Ж. 2 

Територіальні концентрації (нерівномірності) розселення  українців та інших 

етнічних груп у містах Закарпатської області 

(розрахунки для складання графіків нерівномірності розподілу  

за моделлю Лоренца) 

 

№  

точок  

Суми за зростаючим  підсумком часток (у %) 

міста українці інші  етнічні групи 

1 10,0 35,0 31,9 

2 20,0 59,5 55,2 

3 30,0 69,3 75,5 

4 40,0 77,3 81,6 

5 50,0 83,0 87,4 

6 60,0 88,2 91,5 

7 70,0 92,0 94,9 

8 80,0 95,6 97,8 

9 90,0 98,2 99,7 

10 100,0 100,0 100,0 
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Таблиця Ж. 3 

Територіальні концентрації (нерівномірності)розселення  українців та інших 

етнічних груп у містах Чернівецької  області 

(розрахунки для складання графіків нерівномірності розподілу 

за моделлю Лоренца) 

 

№  

точок 

Суми за зростаючим  підсумком часток (у %) 

міста українці інші етнічні групи 

1 9,1 72,9 78,1 

2 18,2 77,1 84,4 

3 27,3 81,1 90,7 

4 36,4 84,6 93,5 

5 45,5 88,1 95,7 

6 54,6 91,4 97,3 

7 63,7 94,2 98,6 

8 72,8 96,4 99,1 

9 81,9 98,2 99,6 

10 91,0 99,9 99,8 

11 100,0 100,0 100,0 
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Таблиця Ж. 4 

Територіальні концентрації (нерівномірності) розселення українців та етнічних 

меншин  у містах Івано-Франківської області 

(розрахунки для складання графіків нерівномірності 

розподілу за моделлю Лоренца) 

  

№ 

точок 

Суми за зростаючим підсумком часток (у %) 

міста українці етнічні меншини 

1 6,7 43,8 59,2 

2 13,3 58,1 74,9 

3 20,0 70,7 87,0 

4 26,7 75,1 91,0 

5 33,3 79,4 93,5 

6 40,0 82,7 95,2 

7 46,7 85,0 96,2 

8 53,3 87,2 97,0 

9 60,0 89,3 97,7 

10 66,7 91,4 98,2 

11 73,3 93,3 98,7 

12 80,0 95,2 99,1 

13 86,7 97,0 99,4 

14 93,3 98,6 99,7 

15 100,0 100,0 100,0 
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Додаток З 

Розподіл постійного населення за статтю та віком 

 на 1 січня 2017 року [131] 

 

  

400 300 200 100 0 100 200 300 400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 і старше 

Тисяч осіб 

В
ік

 (
р

о
кі

в)
 

чоловіки жінки 



277 

Додаток И 

Статево-вікові піраміди етнічних груп населення 

(за даними Всеукраїнського перепису населення) [159] 

 

Рис. И. 1. Статево-вікова структура українців. 

 

Рис. И. 2. Статево-вікова структура росіян. 
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Рис. И. 3. Статево-вікова структура білорусів. 

 

Рис. И. 4. Статево-вікова структура поляків. 
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Рис. И. 5. Статево-вікова структура угорців. 

 

Рис. И. 6. Статево-вікова структура румунів. 
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Рис. И. 7. Статево-вікова структура молдован. 

 

Рис. И. 8. Статево-вікова структура циганів. 
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Рис. И. 9. Статево-вікова структура євреїв. 
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Додаток К 

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Урбанізація й етнічна структура населення / [Джаман В.О., 

Мручковський П.В., Ковбас І.В., Гігейчук С.] // Наук. вісник Чернівецького 

університету: Зб. наук. праць. – Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 

83-97. (Особистий внесок автора: розкрито залежність етнічної 

різноманітності населення від рівня урбанізованості території та людності 

міст). 

2. Джаман В. О. Міграційні потоки населення України: історичні 

особливості, динаміка, обсяги, напрямки / В.О. Джаман, П.В. Мручковський // 
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Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 214-216. (Особистий внесок автора: 
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етнічну структуру мігрантів). 

3. Мручковський П.В. Етнічна структура населення Волинської 

області (територіальні особливості) / П.В. Мручковський // Науковий вісник 
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