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Аналіз окремих показників стану здоров’я 
населення України у XXI столітті 

Актуальність теми. Стан здоров’я населення 
будь-якої країни є одним із вирішальних фак-

торів її соціально-економічного розвитку . Особливо 
важливим вивчення аналізу стану здоров’я населен-
ня країни є для державних діячів і народних депута-
тів під час формування державного бюджету та роз-
робки державної політики у сфері охорони здоров’я . 
Аналітична статистична обізнаність регіональних 
керівників охорони здоров’я всіх рівнів є запору-
кою їхнього ефективного медичного менеджменту, 
якісного планування розвитку регіональної системи 
охорони здоров’я, правильної кадрової політики та 
раціонального використання медичних ресурсів те-
риторіальних громад .

Метою статті є дослідження та оцінювання дея-
ких статистичних показників стану здоров’я насе-
лення України і її адміністративних територій у ХХI 
столітті та окремих показників ВООЗ щодо оцінки 
здоров’я населення світу .

Виклад основного матеріалу
Здоров’я має виняткове значення в житті не тільки 

кожної людини, а й усього суспільства, що є неоці-
ненним ресурсом кожної країни . Як відомо, останні 
роки є складними для України — другий рік країна 
охоплена епідемією коронавірусу, продовжується 
тимчасова окупація окремих територій та триває ан-
титерористична операція на сході — це безперечно 
має негативний вплив на здоров’я населення і трива-
лість його життя .

73-я сесія ВООЗ, яка відбулась у травні 2020 року, 
оприлюднила щорічну доповідь «Світова статисти-
ка охорони здоров’я, 2020 рік», у якій зазначено, що 
поряд зі значними успіхами на шляху досягнення 
глобальних цілей розвитку світової системи громад-
ського здоров’я, пандемія коронавірусу забирає ти-
сячі життів людей у всіх країнах світу та порушує їх 
звичайний побут .

Таблиця 1
Стан здоров’я населення світу

Регіон ВООЗ Загальна чисельність 
населення (тис. осіб) (2018)

Очікувана тривалість 
життя при народженні 

(2016)

Очікувана тривалість 
здорового життя 

(2016)
Африканський регіон 1 063 740 61,2 53,8
Регіон країн Америки 1 001 647 76,8 67,5

Регіон Південно-Східної Азії 1 982 238 69,5 60,4
Європейський регіон 926 911 77,5 68,4

Регіон Східного 
Середземномор’я 699 019 69,1 59,7

Регіон Західної частини 
Тихого океану 1 921 140 76,9 68,9

Весь світ 7 594 696 72,0 63,3

Сформовано автором статті на основі [3,5].
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Нижче наведена таблиця 1, яка складена на підста-
ві періодичних звітів ВООЗ щодо охорони здоров’я 
в країнах світу з деякими статистичними показника-
ми — це чисельність населення та тривалість життя . 

У Європейському регіоні, до якого належить Укра-
їна, кількість чоловічого населення приблизно скла-
дає близько 449 315 тис . осіб, а жінок — 477 596 тис . 
осіб . Очікувана тривалість життя при народженні 
серед чоловіків становить понад 74 роки, а серед 
жінок — понад 78 років . Очікувана тривалість здо-
рового життя в чоловіків — більше ніж 66 років , у 
жінок — більше як 71 рік .

У своїй резолюції ВООЗ проголосила для всіх кра-
їн п’ять таких основних пріоритетів у діяльності ке-
рівників охорони здоров’я всіх рівнів в організації 
належних санітарно-епідеміологічних та лікуваль-
но-діагностичних заходів із подолання пандемії ко-
ронавірусу, мінімізації негативного впливу на насе-
лення наслідків перенесеного захворювання:

1 . Підтримка та обізнаність населення щодо захо-
дів із профілактики захворювання .

2 . Проведення заходів щодо мінімізації ризиків 
передачі вірусу, раннього виявлення захворілих та 
своє часного надання їм медичної допомоги .

3 . Прискорення наукових вірусологічних дослі-
джень .

4 . Глобальна світова й національна єдність, яка є 
запорукою успішної стратегії мінімізації інфікуван-
ня та зменшення негативного впливу вірусу і збере-
ження життя населення .

Особливу увагу ВООЗ та ООН приділяють профі-
лактиці та боротьбі з неінфекційними захворюван-
нями, досягненню й забезпеченню на глобальному 
і національному рівнях дієвих заходів щодо захисту 
людей від передчасної смерті, спричиненої серцеви-

ми, легеневими, онкологічними хворобами, цукро-
вим діабетом і психічними розладами .

Незважаючи на те, що тривалість життя і рівень 
здоров’я населення різних країн світу зросли, темпи 
приросту населення недостатні для досягнення стій-
кого зростання, а пандемія навпаки ще більше його 
уповільнює . ВООЗ відзначає, що зростання показни-
ків очікуваної тривалості життя та очікуваної три-
валості здорового життя нерівномірне . Найбільший 
приріст спостерігається в країнах із низьким рівнем 
доходу населення, де підвищення очікуваної три-
валості життя з 2000 по 2016 роки склало 21% (по-
рівняно з приростом у 4% в країнах із вищим рівнем 
доходу населення) . Це обумовлено тим, що в країнах 
із низькими рівнем доходу зросла доступність до ме-
дичних послуг із профілактики та лікування малярії, 
туберкульозу, ВІЛ, а також деяких забутих тропіч-
них хвороб . З іншого боку, складовою такого успіху 
стала більш висока доступність і якість акушерської 
та педіатричної допомоги, що спричинило в період 
2000-2018 років зниження вдвічі показника дитячої 
смертності .

Показники тривалості життя та оцінка смертності 
населення України і її сусідів надані в таблиці 2 .

Інформація щодо кількості постійного населення 
України та його природного руху на 1 тис . населення 
у 2019-2020 роках надана в таблиці 3 .

Усі види відносних показників у всіх наступних 
таблицях статті розраховані й надані без урахування 
відповідних даних по Донецькій і Луганській облас-
тях та без урахування тимчасово окупованої терито-
рії АР Крим і міста Севастополя .

Дані щодо поширеності хвороб та захворюваності 
населення за 2019-2020 роки відсутні у зв’язку зі ска-
суванням форми статистичної звітності № 12 «Звіт 

Таблиця 2
Тривалість життя й оцінка смертності населення України та її найближчих сусідів

Країни

Очікувана 
тривалість 
життя при 
народженні 

(2016)

Очікувана 
тривалість 
здорового 

життя (2016)

Коефіцієнт 
материнської 

смертності 
на 100 тис. 

живонароджених 
(2017)

Коефіцієнт 
смертності серед 

дітей віком до 
5 років (на 1 тис. 
живонароджених) 

(2018)

Коефіцієнт 
неонатальної 

смертності (на 1 тис. 
живонароджених) 

2018)

Україна 72,5 64,0 19 9 5

Молдова 71,5 63,6 19 16 12

Румунія 75,2 66,6 19 7 3

Угорщина 76,0 66,8 12 4 2

Словаччина 77,4 68,3 5 6 3

Польща 77,7 68,5 2 4 3

Білорусь 74,2 65,5 2 3 1

Грузія 72,6 64,9 25 10 6

Сформовано автором статті на основі [3,5].
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Таблиця 3 
Демографічні показники України 2019-2020 років на 1 тис. населення

Адміністративні 
території

Постійне населення
на 01.01.2020

Народжуваність Смертність Природний 
приріст

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Україна 41 732 779 8,1 7,8 14,7 15,9 -6,6 -8,1

АР Крим - - - - - - -

Вінницька 1 538 331 7,6 7,5 15,5 16,5 -7,9 -9

Волинська 1 028 693 10,1 10,1 12,9 13,9 -2,8 -3,8

Дніпропетровська 3 173 339 7,1 6,7 16 17,5 -8,9 -10,8

Донецька 4 118 923

Житомирська 1 208 981 7,9 7,6 16,4 17,6 -8,5 -10

Закарпатська 1 250 958 10,4 10,8 12,4 13,4 -2 -2,6

Запорізька 1 686 612 6,8 6,3 16,4 17,5 -9,6 -11,2

Івано-Франківська 1 365 371 8,8 8,6 12,8 14,1 -4 -5,5

Київська 1 775 265 8 8 16,1 17,6 -8,1 -9,6

Кіровоградська 926 694 6,8 6,5 16,4 17,9 -9,6 -11,4

Луганська 2 131 316

Львівська 2 493 714 8,7 8,4 13 14,5 -4,3 -6,1

Миколаївська 1 119 147 7,1 6,9 15,2 15,9 -8,1 -9

Одеська 2 366 170 8,8 8,7 13,9 14,7 -5,1 -6

Полтавська 1 379 140 6,5 6,3 16,4 17,8 -9,9 -11,5

Рівненська 1 151 901 10,7 10,6 12,3 13,5 -1,6 -2,9

Сумська 1 066 055 6 5,7 16,2 17,9 -10,2 -12,2

Тернопільська 1 035 444 7,6 7,6 14,2 15,3 -6,6 -7,7

Харківська 2 642 825 6,8 6,3 15,2 16,7 -8,4 -10,4

Херсонська 1 026 481 8,1 7,5 15,5 16,7 -7,4 -9,2

Хмельницька 1 251 539 7,9 7,8 15,4 16,7 -7,5 -8,9

Черкаська 1 188 508 6,4 6,1 16,4 17,5 -10 -11,4

Чернівецька 898 567 9,2 9 12,3 14,1 -3,1 -5,1

Чернігівська 982 752 6,1 6 18,6 19,8 -12,5 -13,8

м. Київ 2 926 053 11 10,3 11,2 12,2 -0,2 -1,9

м. Севастополь - - - - - - -

про захворювання, зареєстровані у хворих, які про-
живають у районі обслуговування лікувально-про-
філактичного закладу» .

На початок 2020 року в Україні проживало 41 млн 
732,8 тисячі осіб (без урахування окупованих тери-
торій), що за роки незалежності стало історичним 
мінімумом . Найбільша кількість населення в країні 
була зафіксована в 1993 році — 51 млн . 870,4 тисячі 
осіб .

Населення України скорочується шаленими тем-
пами, головною причиною цього є різке зниження 
народжуваності . За період незалежності народилося 
13,3 млн . дітей . Рівень народжуваності почав падати 
після 2013 року, якщо в 1991році народилося 630,8 
тисячі дітей, то у 2019 — 308,8 тисячі . На 100 помер-
лих у 2019 році припало лише 53 немовляти, у 2020 
році — на 100 померлих 47 новонароджених, тобто 

народжується громадян України вдвічі менше, ніж 
помирає .

Абсолютним лідером із народжуваності серед міст 
країни є Київ, а серед регіонів лідирує Дніпропетров-
ська область . В Україні, як і раніше, більше жінок, 
ніж чоловіків, та кількість міського населення більш 
ніж удвічі перевищує сільське .

За невтішними прогнозними розрахунками фахів-
ців, населення України через 179 років, цілком мож-
ливо, дійде до фактичної відсутності, а завдяки про-
цесам міграції це може відбутися значно раніше .

На початок 2020 року населення країни за віком 
було розподілене таким чином: 13,7%  (5 769 990 
осіб) — люди молодше 15 років, 70,8% (29 736 994 осо-
би) — населення у віці від 15 до 65 років та 15,5% (6 
493 234 особи) — це люди старше 64 років . Таким чи-
ном, вікова піраміда України має регресивний (спад-
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ний) тип, що призводить до підвищення середнього 
віку населення та його старіння . Середня очікувана 
тривалість життя при народженні людей обох статей 
в Україні у 2018 році складала 71,8 років (66,7 — чо-
ловіки, 76,7 — жінки), що є значно менше, ніж у роз-
винутих країнах світу, і за цим показником Україна в 
рейтингу країн світу перебувала на 121-ому місці . За 
демографічним прогнозом, який склала ООН у 2019 
році для України, у 2100 році чисельність населення 
зменшиться до 24,5 млн . осіб, із яких пенсійного віку 
буде майже третина . У 1991 році у віковій групі 16-59 
років було 30,2 млн осіб, а минулого року — 25 млн . 
При цьому кількість українців пенсійного віку з 1991 
року практично не змінилася .

Таким чином, демографічна ситуація в Україні за-
лишається несприятливою в кількісному та якісно-
му відношеннях: надвисока смертність при низькій 
народжуваності, що призводить до демографічного 
старіння населення та повільного зростання трива-
лості життя . 

Середній вік українського громадянина до кінця 
століття підвищиться до 82,8 років . 

Для кожної країни світу, а для України особливо, 
актуальними є питання здоров’я населення . Пері-
одично на державному рівні в країні проводяться 
Загальнонаціональні дослідження індексу здоров’я 
населення . Таке дослідження було проведено у 2019 
році шляхом опитування 10 тис . респондентів . Осно-
вні результати вищеназваного дослідження наведені 
в таблиці 4 .

Основною причиною смерті населення України 
протягом останніх років є хвороби системи кро-
вообігу (67%), на другому місці — новоутворення 
(13,6%), на третьому — зовнішні причини (5,4%) .

Смертність населення України від деяких хвороб 
та зовнішніх причин надана в таблиці 5, дітей у віці 
до 1 року в таблиці 6 .

Основними нозологіями, що обумовлюють високу 
смертність від серцево-судинних захворювань, є ін-
фаркти міокарда, мозкові інсульти, синдром рапто-
вої смерті та кардіоміопатії, яким передують стено-
кардія, артеріальна гіпертензія, аритмії тощо . За ста-
тистичними даними МОЗ України, у країні щорічно 
реєструється майже 40 тисяч інфарктів та 100 тисяч 
інсультів . Щорічно від хвороб системи кровообігу 
помирає в межах 400 тисяч українців — у середньо-
му кожен день більше 1 тисячі осіб, а на догоспіталь-
ному етапі від 50 до 70 тисяч осіб унаслідок раптової 
зупинки серця .

Другим чинником високої смертності є злоякісні 
новоутворення, хворих на які в країні налічується 
близько 1 мільйона, з них майже 6 тисяч діти . Показ-
ники онокозахворюваності мають стійку тенденцію 
зростання, а за темпами поширення раку Україна 
посідає друге місце в Європі . Щорічно в країні біль-
ше 150 тисяч осіб дізнаються, що вони онкохворі, та 
щодня у 450 людей виявляється рак . Показник вижи-
вання хворих на рак в Україні значно нижче, ніж у 
країнах Європи та США . Він становить у середньо-
му 41,4%, що обумовлено виявленням онкопатоло-
гії вперше на досить пізніх стадіях, коли відсоток 
успішного лікування дуже низький .

На третьому місці в структурі смертності населен-
ня країни є травми та зовнішні причини — це на-
вмисні самовбивства, випадки ушкодження з неви-
значеним наміром та транспортні нещасні випадки . 
Причинами цього, крім необережності, порушень 
правил і норм транспортної та пожежної безпеки, 

За даними Державної служби статистики України станом на 21.08.2020.
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Таблиця 4
Підсумки Загальнонаціонального дослідження індексу здоров’я  населення України у 2019 році 
Критерії дослідження Результати дослідження

Особиста оцінка свого здоров’я 37,9 % населення вважає стан свого здоров’я посереднім, 12,1 % — поганим або 
дуже поганим

Охоплення профілактичними 
оглядами

Збільшення кількості звернень для проходження флюорографії (з 55 % у 2018 році, 
до 57,3 % у 2019 ), ЕКГ (з 42,2 % у 2018 році, до 44,4 % у 2019). Флюорографія на 
сьогодні є найпоширенішим видом профілактичного огляду, до неї за рік вдається 
більше половини дорослого населення

Проходження онкологічного 
профілактичного огляду

52% українських жінок відвідували лікаря-гінеколога з профілактичною метою у 
2018 році, 40% жінок здавали мазок на цитологічне дослідження і 22,2% зробили 
мамографічне обстеження. За цими показниками результати у 2019 році є дещо 
вищими. Чоловіки звертаються до лікаря-уролога з метою профілактики майже 
вдвічі рідше (23,7%), аніж жінки до лікаря-гінеколога

Ставлення до вакцинації та дитячого 
календаря щеплення

Понад 80 % батьків, які мають дітей до 18 років, позитивно ставляться до вакцинації. 
Якщо у 2016 році підтримували вакцинацію своїх дітей 70,9 % батьків, то у 2017 — 
73,4 %, у 2018 — 74,5 %, а у 2019 році — 80,4 %

Ставлення до самолікування

Самолікуванням займаються 45,4% опитаних дорослих (31,7% самостійно 
призначають та вживають медикаменти та 13,7% лікуються за допомогою народних 
засобів).
У разі хвороби до медичного працівника звертається 37,4 % населення:
- 27,0 % до сімейних лікарів;
- 3,7 % до вузьких спеціалістів,
- 2,6 % населення мають лікарів серед родичів чи знайомих, у яких лікуються;
- 2,9 % викликають екстрену медичну допомогу;
- 1,2 % одразу звертаються з метою госпіталізації в стаціонарні заклади охорони 
здоров’я

Сформовано автором статті на основі [3,4,5,6,7].

Таблиця 5
Смертність населення України у 2019-2020 роках

Назви хвороб, органів та систем

2019 2020
Усе населення

абсолютні дані на 100 тис. 
населення

абсолютні 
дані

на 100 тис. 
населення

Усі причини смертності 581 114 1472,7 389 716 1490,1
Зовнішні причини смерті 30 009 78,1 28 635 75
Інфекційні та паразитарні хвороби 8 120 20,9 6 980 17,9
Злоякісні новоутворення 77 481 198,2 77 175 200,1
Хвороби ендокринної системи, розладів 
харчування 2 237 5,8 2 347 6,1

Цукровий діабет 2 009 5,2 2 122 5,5
Хвороби нервової системи 4 615 11,6 4 254 11,1
Хвороби системи кровообігу 389 348 993,4 408 163 1056,6
Інфаркт міокарда 10 065 25,3 10 376 26,3
Ішемічна хвороба серця 268 341 692,9 284 667 745,6
Усі форми гіпертонічної хвороби 323 0,9 355 1
Цереброваскулярні хвороби 76 232 179,5 78 121 187,1
Хвороби органів дихання 12 504 32,1 16 479 42,1
Хвороби органів травлення 24 144 61,1 24 167 61,7
Хвороби сечостатевої системи 2 495 6,4 2 668 6,9
Вади розвитку, деформації та хромосомні 
аномалії 1 101 2,9 951 2,5
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дорожнього руху, вживання психоактивних речо-
вин, є посттравматичні стресові розлади в колиш-
ніх учасників АТО і ООС . Крім того, Україна займає 
одне з перших місць у світі за кількістю самогубств, 
на які, за статистичними даними, приблизно на 100 
осіб припадає 22 самогубства, більшість із яких вчи-
нили особи підліткового віку .

У світі впродовж останніх років у загальній струк-
турі смертності збільшилася питома вага смертності 
від неінфекційних хвороб до 68% . На глобальному 
рівні 31,3% випадків смерті обумовлено хворобами 
системи кровообігу, 13% — злоякісними новоутво-
реннями, 6,2% — цукровим діабетом, 5% — хроніч-
ними обструктивними захворюваннями легень . За 
оцінками провідних фахівців багатьох країн світу, у 
2030 році частка неінфекційних хвороб у загальній 
структурі смертності становитиме 75% .

В Україні набувають загрозливих масштабів нега-
тивні тенденції зростання поширеності неінфекцій-
них хвороб . У структурі захворюваності серед до-
рослого населення країни провідні місця займають 
гіпертонічна хвороба (30%), ішемічна хвороба серця 
(40%) та церебро-васкулярна патологія (30%) .

Госпітальна захворюваність дорослого населення 
України й розподіл хворих, які вибули зі стаціонарів 
за класами хвороб та окремими хворобами у 2020 
році, надані в таблицях 7 та 8 відповідно . 

Безсумнівно, на загальний стан здоров’я населен-
ня країни впливають ще економічні, екологічні, соці-
альні та інші чинники . Цікавими є дані глобального 
опитування «Кінець року», яке проводить асоціація 
Gallup International, на жаль, Україна нерегулярно 
бере участь у цьому дослідженні . Так, у листопаді 
2019 року ці опитування проводив Київський між-
народний інститут соціології, за підсумками якого, 
один із десяти (11%) респондентів вважав себе не-
щасливим, а трохи більше четвертої частини опита-
них (28%) — ані щасливими, ані нещасними . Взагалі 
у світі з 2014 року спостерігається неухильне падіння 
індексу щастя .

У наступній таблиці 9 наведений ТОП найбільш 
«щасливих» та «нещасних» країн за інформацією Ки-
ївського міжнародного інституту соціології .

Таблиця 6
Основні причини смертності дітей у віці до 1 року

Причини смертності
Показники на 10 тис. народжених 

живими Питома вага

2019 2020 2019 2020

Усього померло 70 67,3 100 100

з них:
38,4 39,7 54,3 58,8стани, які виникли в перинатальному 

періоді
природжені вади розвитку 17,2 15 24,7 22,3
хвороби органів дихання 2,5 2,1 3,7 3,2

зовнішні причини смертності 3,1 2,3 4,5 3,5

інфекційні та паразитарні хвороби 1,7 1,8 2,6 2,7

Таблиця 9
«Індекс щастя» деяких країн світу у 2020 році

ТОП «щасливих» країн ТОП «нещасних» країн
Країна Індекс щастя Країна Індекс щастя

Колумбія +88 Йорданія -38
Індонезія +86 Ліван -15
Еквадор +85 Сирія -7

Казахстан +83 Гонконг, Ірак +5
Нігерія +78 Росія +24

Філіппіни +78 Україна +33
Перу +71 Болгарія +35

Вірменія +70 Албанія +37
Іспанія +69 Туреччина +38

«Індекс щастя» вираховується як різниця між від-
сотком людей, які вважають себе щасливими, і від-
сотком нещасливих людей . В Україні у 2014 році він 
складав 64%, у 2018 — 48%, у кінці 2019 року 51% 
українців вважали себе щасливими і тільки 18% 
відповіли, що їхнє життя нещасливе . Таким чином, 
український «індекс щастя» склав +33%, і хоча цей 
показник на сьогодні невеликий — поступово спо-
стерігається його позитивна динаміка .

У світовому рейтингу процвітання, який складає 
щороку аналітичний центр Legatum Institute, Украї-
на посіла 96-е місце зі 167-и країн світу . При скла-
данні цього рейтингу кожну країну аналізують за 12 
критеріями, які оцінюють стан різних сфер життя 
населення: особисті безпека та свобода, якість дер-
жавних послуг, економіки, інфраструктури, інвести-
ційного клімату, соціального капіталу, умов життя, 
стан охорони здоров’я, освіти та природного серед-
овища тощо . 

За даними звіту Legatum Institute, найсильнішою 
стороною України є освіта (37-ме місце у світі), зна-
чно нижче: умови життя — 69-е, якість державних 
послуг — 85-е місце, якість економіки та інфра-
структури — 87-е, а найслабшими сторонами були 
соціальний капітал — 129-е місце і безпека — 145-е . 
Уперше такий рейтинг був складений у 2006 році, а 
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Таблиця 7
Госпітальна захворюваність дорослого населення України у 2020 році

Найменування класів та окремих хвороб

Кількість 
хворих, які 
вибули зі 

стаціонару

Рівень 
госпіталізації 

на 100 тис. 
населення

Питома 
вага 
(в%) 

від усіх 
хвороб

Померло у 
стаціонарі

Лікарняна 
летальність

Середня 
тривалість 
лікування

Усі хвороби 4 617 995 13 503,36 100 130 354 2,82 10,71
у тому числі: деякі інфекційні та паразитарні 
хвороби 120 088 351,15 2,6 11 196 9,32 25,05

Новоутворення 477 318 1 395,71 10,34 13 294 2,79 8,47
Хвороби крові, кровотворних органів і 
окремі порушення із залученням імунного 
механізму

16 812 49,16 0,36 153 0,91 10,34

Хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин 104 869 306,64 2,27 1 482 1,41 10,93

Цукровий діабет 85 546 250,14 1,85 1 373 1,6 11,45
Розлади психіки та поведінки 222 897 651,77 4,83 570 0,26 34,98
Хвороби нервової системи 178 968 523,32 3,88 1 542 0,86 9,37
Хвороби ока та його придаткового апарату 98 841 289,02 2,14 0 0 5,85
Хвороби вуха та соскового відростку 18 439 53,92 0,4 19 0,1 8,95
Хвороби системи кровообігу 921 019 2 693,13 19,94 59 336 6,44 10,12
Гіпертонічна хвороба (без згадування про 
ішемічну хворобу серця та судинні ураження 
мозку)

90 202 263,8 2 18 0,02 8,8

ішемічна хвороба серця 409 300 1 196,80 8,9 26 880 6,57 9,86
у тому числі: стенокардія 150 442 439,9 3,3 0 0 9,27
гострий інфаркт міокарду 42 522 124,34 0,92 6 353 14,94 11,21
цереброваскулярні хвороби 255 967 748,47 5,54 26 515 10,36 10,97
інсульти (всі форми) 124 638 364,45 2,7 24 633 19,76 11,25
Хвороби органів дихання 549 276 1 606,12 11,89 19 524 3,55 10,46
з них: пневмонії 339 983 994,14 7,36 17 733 5,22 11,37
бронхіт хронічний обструктивний 18 981 55,5 0,41 452 2,38 10,09
бронхіальна астма 18 980 55,5 0,41 20 0,11 9,78
Хвороби органів травлення 402 194 1 176,05 8,71 11 729 2,92 8,25
виразка шлунку та 12-палої кишки 31 597 92,39 0,68 953 3,02 9,48
гастрит та дуоденіт 21 739 63,57 0,47 31 0,14 7,65
жовчно-кам’яна хвороба, холецистит, 
холангіт 62 287 182,1 1,3 225 0,36 7,66

хвороби підшлункової залози 70 332 205,7 1,5 1 013 1,44 8,43
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 78 703 230,1 1,7 416 0,53 10,28
Хвороби кістково-м’язової системи та 
сполучної тканини 224 814 657,37 4,87 292 0,13 10,85

Хвороби сечостатевої системи 348 778 1 019,85 7,55 1 767 0,51 6,98
 інфекції нирок 27 683 80,95 0,6 611 2,21 9,33
камені нирок і сечоводу 62 784 183,59 1,36 197 0,31 7,23
Вагітність, пологи та післяпологовий 
період 503 406 5 455,56 10,9 47 0,01 6,67

Уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації і хромосомні порушення 16 184 47,32 0,35 170 1,05 8,85

Травми, отруєння та деякі інші наслідки 
дії зовнішніх причин 310 681 908,5 6,7 5 723 1,84 9,93

внутрішньочерепні травми 33 353 97,5 0,7 1 704 5,11 8,58



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2021, № 2(Б) 89

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Таблиця 8
Розподіл хворих, які вибули зі стаціонарів за класами хвороб,  

та за окремими хворобами у 2020 році

Найменування класів та окремих 
хвороб

Кількість хворих, які вибули зі стаціонару

дорослих 18 років і старші дітей у віці 0-17 років включно

абсолютні 
дані

питома 
вага 
(в %) 

від усіх 
хвороб

на 100 тис. 
відповідного 

населення

абсолютні 
дані

питома 
вага 
(в %) 

від усіх 
хвороб

на 1 тис. 
відповідного 

населення

Усього 4 617 995 100 13 503,36 812 250 100 107,81

у тому числі: деякі інфекційні та 
паразитарні хвороби 120 088 2,6 351,15 48 025 5,91 6,37

Новоутворення 477 318 10,34 1 395,71 16 333 2,01 2,17

Хвороби крові, кровотворних органів 
і окремі порушення із залученням 
імунного механізму

16 812 0,36 49,16 6 817 0,84 0,9

Хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування, порушення обміну 
речовин

104 869 2,27 306,64 15 626 1,92 2,07

Розлади психіки та поведінки 222 897 4,83 651,77 11 277 1,39 1,5

Хвороби нервової системи 178 968 3,88 523,32 39 097 4,81 5,19

Хвороби ока та його придаткового 
апарату 98 841 2,14 289,02 16 142 1,99 2,14

Хвороби вуха та соскового відростку 18 439 0,4 53,92 8 389 1,03 1,11

Хвороби системи кровообігу 921 019 19,94 2 693,13 11 038 1,36 1,47

Хвороби органів дихання 549 276 11,89 1 606,12 289 209 35,61 38,39

Хвороби органів травлення 402 194 8,71 1 176,05 93 232 11,48 12,37
Хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 78 703 1,7 230,13 25 016 3,08 3,32

Хвороби кістково-м’язової системи та 
сполучної тканини 224 814 4,87 657,37 21 293 2,62 2,83

Хвороби сечостатевої системи 348 778 7,55 1 019,85 39 142 4,82 5,2

Вагітність, пологи та післяпологовий 
період 503 406 10,9 5 455,56 5 901 0,73 10,58

Окремі стани, що виникають у 
перинатальному періоді - - - 56 431 6,95 7,49

Уроджені аномалії (вади розвитку), 
деформації і хромосомні порушення 16 184 0,35 47,32 31 246 3,85 4,15

Симптоми, ознаки та відхилення від 
норми, що виявлені при лабораторних 
та клінічних дослідженнях, не 
класифіковані в інших рубриках

5 798 0,13 16,95 4 432 0,55 0,59

Травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 310 681 6,73 908,45 72 581 8,94 9,63
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Україна потрапила в нього у 2006 році і посіла 61-е 
місце серед 104 країн, у 2018 році була 111-ю у світі .

Висновки
Проведений статистичний аналіз дозволив вияви-

ти найбільш критичні точки щодо розвитку систе-
ми охорони здоров’я в Україні . На сьогодні Україна 
належить до країн Європейського регіону із неза-
довільними показниками здоров’я та низькими по-
казниками середньої очікуваної тривалості життя . 
Серед населення України значною мірою поширені 
поведінкові фактори нездоров’я — тютюнопаління, 
алкоголізм, ожиріння, гіподинамія, високий рівень 
стресів . Крім того, переважну частину населення ста-
новлять люди з низьким прибутком, які відкладають 
звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з 
необхідністю оплати за медичну допомогу, а це при-
зводить до самолікування .

У статті надані демографічні показники й відзна-
чено: в останні десятиліття спостерігається падіння 
чисельності населення України, що є негативною 
тенденцією, також оцінено дитячу смертність, про-
аналізовано показники очікуваної тривалості жит-
тя при народженні та тривалості життя населення 
України, її найближчих сусідів .

Доведено, що за оцінками вітчизняних і світових 
фахівців та відповідних статистичних даних, в остан-
ні роки спостерігається збільшення поширеності 
неінфекційної патології в Україні та світі, у зв’язку 
з чим відбувається зростання негативних медико-
соціальних наслідків для населення країн . За про-
гнозними оцінками світових фахівців, до 2030 року 

частка неінфекційних хвороб у загальній структурі 
смертності становитиме 75% .

Враховуючи вищевикладене, стають актуальними 
моніторингові дослідження ситуації щодо щорічної 
поширеності неінфекційної патології серед населен-
ня України, вивчення чинників її розвитку на націо-
нальному і регіональних рівнях для вживання комп-
лексних, дієвих заходів протидії . Проведення відпо-
відних статистичних та моніторингових досліджень 
дозволить відслідковувати демографічні тенденції в 
країні, некеровану міграцію, мобільність населення, 
стан довкілля тощо .

З огляду на причини нездоров’я населення України, 
вирішальною залишається профілактика й корекція 
факторів ризику неінфекційних хвороб — насампе-
ред попередження та скорочення тютюнопаління, 
вживання алкоголю, контроль артеріального тиску, 
підвищення фізичної активності, корекція надмірної 
маси тіла, пропагування збалансованого та здорово-
го харчування .

Отже, рівень здоров’я населення України, профі-
лактика та лікування поширених захворювань, про-
паганда здорового способу життя тощо, є медико-со-
ціальними проблемами, які потребують щоденного 
вирішення залежно від тих чи інших умов сьогоден-
ня . Вирішення цих питань нерозривно пов’язане із 
забезпеченням ефективного функціонування регіо-
нальних систем охорони здоров’я .

Усе зазначене актуалізує медико-статистичний ана-
ліз стану здоров’я населення України й порівняння 
окремих показників між регіонами та зі світовими .
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Анализ отдельных показателей состояния здоровья населения 
Украины в XXI веке
О.А. Евдокименко
Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины

Охарактеризованы отдельные показатели состояния здоровья населения Украины в XXI веке . Про-
веден анализ отчетной статистической информации Государственной службы статистики Украины 
и Центра медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины . Охарактеризованы 
отдельные показатели современного состояния здоровья населения мира по мировым регионам, 
показатели динамики заболеваемости и госпитализированой заболеваемости отдельных болезней 
населения Украины . Представлены структура и причины смертности населения в мире и динамика 
показателей смертности от отдельных болезней среди украинского населения . Очерчены основные 
причины смертности от внешних и от всех причин всего населения страны и смертности детей до 
1 года .

Ключевые слова: состояние здоровья населения, статистические показатели, демографическая 
ситуация, ВОЗ, заболеваемость, смертность, отдельные виды болезней .

Аnalysis of separate health status of the population of Ukraine in the 
XXI century
O.A. Yevdokimenko
Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine

Some indicators of the health status of the population of Ukraine in the XXI century are characterized . 
The analysis of reporting statistical information of the State Statistics Service of Ukraine and the Center 
for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine was carried out . Some indicators of the current 
state of health of the world’s population in the world regions, indicators of the dynamics of morbidity and 
hospitalized morbidity of certain diseases of the population of Ukraine are characterized . The structure 
and causes of mortality in the world and the dynamics of mortality rates from certain diseases among the 
Ukrainian population are presented . The main causes of mortality from external and from all causes of the 
entire population of the country and mortality of children under 1 year are outlined .

Key Words: state of health of the population, statistical indicators, demographic situation, WHO, 
morbidity, mortality, separate types of diseases .
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