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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Здоров’я населення є важливою умовою його 

добробуту та якості життя, а також передумовою для стійкого економічного 

розвитку регіону. Тому вивчення якісних характеристик проживаючого в регіоні 

населення, зокрема, його здоров’я, а також пошук засобів його покращення має 

неабияке значення. 

Збереження суспільного здоров’я і зниження потенційних ризиків для нього 

є одним з найважливіших соціально-економічних та конструктивно-географічних 

завдань, що стоять перед державою і системою охорони здоров’я, над вирішення 

яких працюють вчені різних галузей знань, зокрема, медичної географії, 

демогеографії, медицини, екології, гігієни, епідеміології. Тому в останні роки для 

вирішення проблем збереження громадського здоров’я все активніше 

використовують географічний підхід, який застосовується для виявлення й 

оцінювання причинно-наслідкових зв’язків у системі «природні умови – 

антропогенні зміни довкілля – людина і її здоров’я», побудови моделей і 

просторового аналізу низки демографічних і медико-географічних показників, 

зокрема народжуваності, смертності та захворюваності населення. 

В сучасних медико-географічних дослідженнях вагоме місце займають 

проблеми медико-географічної оцінки, а потім і типології території з 

використанням різних показників здоров’я населення. У свою чергу, всі вони в 

синтетичній формі відображають різноманітні аспекти впливу навколишнього 

середовища на людину (як його природної складової, так і соціально-економічних 

умов). Саме тому особливо важливим завданням подібного роду досліджень є не 

лише об’єктивна типологічна або оцінювальна кластеризація території, а й 

виявлення факторів ризику для здоров’я людей та їх сукупної дії на формування 

медико-географічної ситуації в регіоні. 

Окремі аспекти медико-географічних проблем (смертність, захворюваність та 

інвалідизація населення Тернопільської області) висвітлено лише у кількох 

публікаціях, підготовлених здебільшого фахівцями-медиками. У цих роботах подано 

результати досліджень по окремих групах захворювань або ж захворюваності 
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окремих контингентів населення (Романюк, 2000; Федчишин, 2013; Федонюк, 

Попадинець, Грищук, 2013); ще в кількох публікаціях розглянуто проблеми 

захворюваності населення обласного центру (Литвинова, 1998, 2001). Проблема 

смертності населення Тернопільської області та з’ясування причин смертності 

розглянута також лише в кількох роботах (Заставецька, 2003; Кустовська, 2008, 

2009) і то лиш у контексті розгляду проблеми відтворення населення регіону.  

Таким чином, проблема комплексного медико-географічного дослідження, 

що охоплює всю територію Тернопільської області і всі контингенти населення 

ще не вирішена. Не вирішеним є також завдання оцінювання стану здоров’я 

населення регіону за спектром медико-географічних показників, визначення 

основних факторів ризику для здоров’я та розробка заходів для їх усунення або 

мінімізації їхнього згубного впливу. Це й визначило актуальність обраної теми 

дослідження та її мету. 

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

Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з дослідженнями, що 

виконувалися кафедрою геодезії та картографії Національного університету 

біоресурсів і природокористування України згідно з завданнями науково-

дослідної роботи «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських 

територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів 

землекористування» (номер державної реєстрації ДР № 0113U003622, 2013-

2017 рр.), в якій здобувачем проаналізовано сучасні демогеографічні та медико-

географічні проблеми в аграрних регіонах (на прикладі Тернопільській області), 

створено їх картографічні моделі та запропоновано напрямки їх вирішення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

конструктивно-географічний аналіз та оцінка медико-географічного стану 

Тернопільської області і чинників, що його зумовлюють, обґрунтування засад 

покращення ситуації та вирішення медико-географічних проблем регіону. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

1) обґрунтувати концептуальні засади конструктивно-географічних 

досліджень медико-географічних проблем регіону (сутність медико-географічного 
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аналізу, методику типологічної класифікації території за медико-демографічними 

показниками, прийоми медико-географічного картографування тощо);  

2) систематизувати та узагальнити інформацію про геоекологічний стан 

навколишнього середовища досліджуваного регіону, рівень захворюваності і 

смертності населення та інші показники громадського здоров’я в єдиній базі 

даних;  

3) провести комплексний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській 

області, визначити масштаби депопуляції та картографічно відобразити її 

внутрішньо-територіальні відмінності; 

4) оцінити гостроту медико-географічного стану Тернопільській області: 

визначити масштаби смертності населення різних вікових груп (в тому числі 

дитячої) та причини, що її зумовлюють; 

5) охарактеризувати й оцінити рівень захворюваності населення (первинної і 

загальної) в розрізі адміністративних районів та визначити основні її причини; 

6) здійснити типологію адміністративних районів на підставі розрахунку 

інтегрального індексу здоров’я в розрізі адміністративних районів, обґрунтувати 

засади зниження медико-географічної напруги в регіоні. 

Об’єкт дослідження – медико-географічні аспекти стану здоров’я населення 

Тернопільської області і їх відображення на картографічних моделях. 

Предмет дослідження – наукові засади конструктивно-географічних 

досліджень регіональних медико-географічних проблем, параметри здоров’я 

населення Тернопільської області і впливаючі на нього чинники, критерії їх 

оцінювання, засади оптимізації медико-географічної ситуації. 

Методологічна основа дослідження. Робота базується на ідеях і 

положеннях сучасної географії (найбільше її конструктивного напряму) та 

суміжних галузей знань, які спрямовані на вирішення проблеми оптимізації 

взаємин людини і навколишнього середовища. Методологічною основою роботи є 

фундаментальні та загальнонаукові принципи і методи наукового пізнання та 

узагальнення.  
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У дисертаційному дослідженні були використані теоретичні положення і 

методичні розробки вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі медичної географії 

і медико-географічного картографування, а також екологічної географії, медичної 

екології і медико-екологічного картографування: В. Барановського, В. Гуцуляка, 

В. Шевченка, Л. Руденка, О. Адаменка, Є. Нейко, Г. Рудька, Н. Смоляр, 

І. Ковальчука, А. Корнуса, О. Корнус, Ю. Кушнірука, Л. Волкової, Л. Шевчук, 

С. Куролап, В. Ковальського, Л. Царика, П. Царика, І. Вітенка, О. Авцина, 

О. Шошіна, Є. Фельдмана, Б. Прохорова, Е. Райх, А. Келлера, Л. Полякова, 

С. Бєлова, Ю. Шакірової, Т. Брауна. Крім цього, використано деякі напрацювання 

фахівців в галузі медицини і гігієни: І. Горбася, О. Дудіної, Г. Корицького, 

О. Литвинової, М. Бертнера, С. Мюррея та ін.  

Методи дослідження, застосовані в дисертаційному дослідженні, включають 

загальнонаукові методи – наукової абстракції, порівняння, аналізу і синтезу, 

узагальнення, методи індукції та дедукції, метод обґрунтування гіпотез і їх 

перевірки; методи екстраполяції та моделювання, класифікації та систематизації 

емпіричних даних, метод просторового аналізу, медико-статистичний, статистико-

математичний. Крім цього, застосовано прийоми графічного аналізу і 

картографічного моделювання тощо. Обробка статистичних даних здійснена за 

допомогою програмного забезпечення Statistika 6.0, Origin, Microsoft Excel. 

Картографічні твори (картосхеми, картограми і картодіаграми) побудовані за 

допомогою програмних засобів ArcGis 10.2. 

Інформаційною базою дослідження слугували статистичні дані Головного 

управління статистики у Тернопільській області, комунальної установи 

Тернопільської обласної Ради «Інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики», Державної служби статистики України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Тернопільської 

облдержадміністрації та інші довідково-інформаційні видання. Крім цього, 

використано також базу даних Євростату та статистичні дані Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ).  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження: 
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вперше: 

-  здійснено комплексний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській 

області та визначено масштаби депопуляції населення;  

- розроблено картографо-аналітичні моделі основних демографічних 

процесів у розрізі адміністративних районів регіону;  

- оцінено масштаби смертності, захворюваності та інвалідизації різних 

вікових груп населення області і встановлено територіальні відміни динаміки та 

структури цих показників; 

- оцінено стан здоров’я населення області та вплив на нього комплексу 

соціально-економічних, поведінкових, біотичних і медико-організаційних 

чинників;  

удосконалено: 

- алгоритм конструктивно-географічних досліджень медико-географічного 

стану адміністративно-територіальних утворень обласного регіону; 

- методику оцінювання стану здоров’я населення з урахуванням впливу 

комплексу чинників;  

набули подальшого розвитку: 

- підходи до оцінювання медико-географічної ситуації в регіоні; 

- обґрунтування пріоритетних напрямків покращення медико-географічної 

ситуації в регіоні.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Матеріали дослідження можуть бути корисними для розробки заходів щодо 

покращення демографічної ситуації в досліджуваному регіоні та зменшення 

масштабів депопуляції населення. Результати дослідження можуть слугувати 

основою для обґрунтування комплексу заходів задля покращення медико-

географічної ситуації та оптимізації роботи медичної галузі. Отримані результати 

дослідження можуть задіюватися органами місцевої влади та управління при 

розробці і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Тернопільської 

області.  
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Результати дисертаційної роботи включені у колективні монографії 

«Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах 

трансформації суспільних відносин в Україні», «Наукові засади вирішення 

проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-

картографічного моделювання параметрів землекористування». 

Теоретичні положення, викладені у дисертації, використовуються у 

навчальному процесі при викладанні дисциплін «Картографія» і «Тематичне 

картографування» факультету землевпорядкування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (акт про впровадження результатів 

кандидатської дисертаційної роботи у навчальний процес від 17.10.2016 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею 

автора. Автором самостійно визначено мету і завдання дослідження, розроблено 

його програму, обрано методи для вирішення поставлених завдань. Дисертантом 

особисто систематизовано й узагальнено літературні та інтернет-джерела за 

темою роботи, видані українською, польською, російською та англійською 

мовами, опрацьовано значну статистичну базу різних установ і відомств, 

здійснено математичну обробку первинних статистичних даних на основі пакету 

статистичного аналізу Microsoft Excel. Отримані автором кількісні результати 

оброблені за допомогою ліцензованої програми Statistika 6.0. Серія оціночних 

картосхем, які всебічно відображають демографічну та медико-географічну 

ситуацію в досліджуваному регіоні, створена автором за допомогою програмних 

засобів ArcGis 10.2. Автором проведено систематизацію та наукову інтерпретацію 

отриманих результатів дослідження, а також сформульовано висновки і практичні 

рекомендації, які знайшли своє відображення в друкованих працях за темою 

дисертації.  

Основні положення, висновки та пропозиції, які виносяться на захист, 

отримані й обґрунтовані автором особисто. Особистий внесок здобувача в 

наукових працях, опублікованих в співавторстві, відображено в списку 

опублікованих праць. В дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та 

положення, які отримані автором особисто. 
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Апробація результатів дослідження. Результати та основні положення 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових і науково-практичних 

форумах різних рівнів: на міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Географія, екологія, 

туризм: теорія, методологія, практика» (Тернопіль, 2015); VІ Міжнародній науковій 

конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького 

«Актуальні проблеми дослідження довкілля» (Суми, 2015); Другій Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Екологічні проблеми природокористування та 

охорона навколишнього середовища» (Рівне, 2015); VІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції (з міжнародною участю; до 25-ї річниці Незалежності 

України «Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 2016); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні екологічні проблеми українського 

Полісся та суміжних територій (до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС)» (Ніжин, 2016); 

Міжнародній конференції, присвяченій 20-річчю створення факультету 

землевпорядкування «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний 

стан, європейські перспективи» (Київ, 2016); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти)» 

(Тернопіль, 2017).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором 

опубліковано 15 робіт, з них 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 233 

сторінках (з них 158 сторінок – текстова частина), містить 12 таблиць, 62 рисунки 

та 52 додатки (41 сторінка). Список використаних джерел нараховує 352 

найменування, з них кирилицею – 311, латиною – 41 (34 сторінки).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНУ 

 

 

 

1.1. Підходи і концепції регіональних медико-географічних досліджень 
 

Теоретичні засади сучасних медико-географічних досліджень закладено в 

наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Барановського, 

В. Шевченка, В. Гуцуляка, Г. Пархоменко, Л. Гусліцера, М. Ковгана, О. Адаменка, 

Г. Руденка, Є. Нейко, Г. Рудька, Н. Смоляр, В. Рудиченка, К. Синяка, Н. Трюхана, 

Е. Бондаренка, А. Айріяна, А. Келлера, А. Чакліна, В. Кувашина, А. Лебедєва, 

Л. Максимової, С. Малхазової, А. Преображенського, Б. Прохорова, С. Куролапа, 

Є. Райх, Є. Фельдмана, А. Шошина та ін.  

Дослідженню суспільно-географічних теоретико-методологічних основ та 

регіональних аспектів функціонування сфери охорони здоров’я і формування 

медико-демографічної ситуації в Україні в останні роки присвятили свої праці 

О. Шаблій, Л. Шевчук, І. Мартусенко, А. Баркова, Н. Мезенцева, Д. Шиян, 

Е. Лібанова, О. Рогожин, В. Стешенко та інші вчені. Дослідження в цьому 

напрямку провадять вчені Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України, Інституту географії НАНУ, науковці Київського, Львівського, 

Харківського, Тернопільського та інших вітчизняних і зарубіжних університетів.  

Медико-географічні дослідження – актуальний науковий напрямок, що 

розвивається в рамках кількох міждисциплінарних напрямків: медицини, 

валеології, соціології, демографії, медичної статистики.  

Медико-географічні дослідження, у конструктивно-географічному 

контексті, покликані відобразити закономірності регіональної диференціації стану 

здоров’я населення та виявити основні фактори, що впливають на нього, а також 

обґрунтувати пріоритетні заходи задля покращення медико-географічної ситуації 

в тому чи іншому регіоні. 
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Основні підходи, які застосовуються у медико-географічних дослідженнях. 

В медичній географії при медико-географічному досліджені головним є 

антропоцентричний підхід, який обмежує розгляд властивостей навколишнього 

середовища рамками небезпеки для здоров’я населення. Іншими словами, це 

такий підхід до розгляду різних взаємозв’язків людини з навколишнім 

середовищем, при якому пріоритет завжди віддається здоров’ю людини (будь то 

прямі, опосередковані чи віддалені ефекти цих взаємозв’язків). Будь-яка хвороба, 

з позицій антропоцентричності, розглядається як результат взаємодії населення 

(людини), соціально-економічних та природно-географічних об’єктів і явищ [292]. 

Антропоцентричний підхід визначає також сукупність принципів, на яких 

базується система прийомів і методів медико-географічного аналізу та їх 

практична реалізація.  

Екологічний підхід базується на уявленні про те, що «суб’єкт» та 

«оточуючий світ» (навколишнє середовище) є взаємодоповнюючими і не існують 

один без одного [34]. Існування та функціонування людини протікає у 

середовищі, що його оточує. Середовище проживання розглядається як система 

внутрішніх та зовнішніх факторів, що має безпосередній вплив на спосіб 

існування людини, і з якою людина може взаємодіяти. Воно має багаторівневу 

структуру, яка включає кілька взаємопов’язаних підсистем (природне, 

техногенне, соціально-економічне та соціально-психологічне середовища), що 

більшою чи меншою мірою впливають на стан здоров’я населення.  

Екологічний підхід слугує основою для медико-екологічної оцінки змін 

здоров’я населення в зв’язку з дією шкідливих чинників довкілля і передбачає 

здійснення аналізу динаміки відхилень від середнього (фонового, регіонального) 

рівня окремих показників зміни стану здоров’я населення. 

Становлення еколого-географічних досліджень доцільно розглядати як 

новий етап інтеграції екологічних ідей на конструктивно-географічній основі, 

концептуальних ідей стратегії сталого розвитку. 

Теоретико-методологічні засади еколого-географічних досліджень закладені 

в роботах В. Гуцуляка [53], П. Шищенка [296], М. Гродзинського [47, 48], 
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Л. Руденка, І. Горленко, Л. Шевченка, В. Барановського [222], В. Пащенка 

[188],О. Топчієва [257], Л. Царика [275]. Прикладні аспекти еколого-географічних 

досліджень, оцінку й аналіз еколого-географічної ситуації (ЕГС) у різних регіонах 

нашої держави представлено у низці робіт вітчизняних вчених [53, 160 та ін.]; для 

Тернопільської області такого роду дослідження в різний час здійснено 

Л. Цариком [277]. П. Цариком, І Вітенком [274], Л. Янковською [310]. 

Не менш важливим є системно-діалектичний підхід, який передбачає 

розгляд предмета дослідження як цілісної системи, що знаходиться в постійному 

русі, функціонуванні і розвитку. Системна методологія набуває географічної 

спрямованості завдяки тому, що спирається на територіальний підхід. Територія є 

не тільки субстанціональною основою всіх сфер життєдіяльності людей, але й 

природним і суспільним ресурсом, а також сферою людського буття. 

Територіальний підхід дозволяє врахувати просторову диференціацію 

ландшафтного різноманіття, регіональні відмінності господарювання та 

життєдіяльності людей. 

У всіх конструктивно-географічних дослідженнях присутній історичний 

підхід. У нашому випадку він дозволяє а) простежити хід формування, розвитку і 

еволюції медико-географічної ситуації, б) виявляти закономірності, особливості та 

тенденції його функціонування.  

У конструктивній географії при дослідженні стану медико-географічного 

ситуації і здоров’я населення спираються на «середовищний підхід» [289], який 

інтегрує системний підхід (дослідження медико-географічної ситуації як 

«...сукупності просторово диференційованих зв’язків у системі «людина-довкілля» в 

конкретних просторово-часових координатах» [218, с.7]) і ситуаційний 

(дослідження конкретних факторів, які так чи інакше впливають на медико-

географічну ситуацію в даний момент часу) та надає простір для конструювання 

моделей медико-географічних систем  

Визначення основних понять і термінів. 

Відомо, що головним завданням медичної географії є вивчення стану та 

динаміки здоров’я населення в цілому і окремих його вікових груп, а також 
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факторів, які призводять до змін та патологій у стані здоров’я людей. Крім цього, 

до її пріоритетних завдань входить також розробка заходів, спрямованих на 

збереження й зміцнення здоров’я населення, профілактику різних хвороб, а також 

раціональну організацію медичного обслуговування населення на конкретній 

території. Все це вимагає впорядкування понятійно-категоріального апарату, який 

використовуються у медико-географічних дослідженнях. 

Поняття «медико-географічна система». Взаємодія природи і суспільства 

відбувається в особливих просторових формах життєдіяльності населення – 

територіальних медико-географічних системах (ТМГС) [248, 258, 290, 297] – 

«комплексних утвореннях, які включають природну і соціально-економічну 

підсистеми, вплив яких зорієнтований на людину» [297, с.12].  

В структурі ТМГС виділяють кілька блоків: природний, соціальний, 

економічний, духовний, управлінський і інформаційний; головним елементом ТМГС 

є населення (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Структура ТМГС (за Б. Шкуринським [297]): 

1 – природний блок, 2 – економічний блок, 3 – соціальний блок, 4 – духовний,  

5 – інформаційний, 6 – управлінський, Н – населення. 

Кожен з блоків, як це видно з рис. 1.1, у свою чергу складається з поєднання 

різних елементів: природний блок включає різні типи ландшафтів; соціальний блок – 

соціальне середовище життєдіяльності населення; економічний блок – територіальні 

поєднання підприємств, виробництв, установ, які покликані забезпечити матеріальні 

потреби населення; духовний блок – формує культурні цінності і переконання, що 

визначають психологічне здоров’я населення; управлінський блок забезпечує 

управління територіальною організацією системи; інформаційний блок передбачає 

накопичення, зберігання і передачу інформації про ТМГС за допомогою ГІС.  
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Дещо інший зміст вкладають у поняття ТМГС О. Швець і Л. Чудінова. Під 

ТМГС вони розуміють комплексну систему, що «поєднує різнорідні компоненти 

медичної галузі та природно-антропогенного середовища... і яка склалася і 

функціонує на певній території» [290, с. 270]; під природно-антропогенним 

середовищем, в даному випадку, автори розуміють весь набір природних умов і 

ресурсів території, необхідних для ефективного використання в медичній практиці і 

освоєних людиною на різних етапах його господарювання.  

Не зважаючи на деякі розбіжності в трактуванні поняття ТМГС, всі згадані 

автори єдині в тому, що сенс розвитку ТМГС визначається її призначенням, це 

підтримка медико-географічної комфортності життєдіяльності населення регіону.  

Поняття «медико-географічна ситуація». Одним з ключових понять у 

медичній географії є поняття медико-географічна ситуація (МГС) [113, 163, 292, 

297]. Під МГС ми розуміємо «...стан здоров’я населення території дослідження 

(регіону), що сформувався під впливом природних і суспільно-географічних 

чинників» [113, с. 9]. До останніх відносять урбанізацію, тип системи розселення, 

рівень соціально-економічного розвитку та ін.  

У ролі суб’єкта під час оцінки МГС виступає соціогеосистема – система 

функціонування та взаємообумовленості тріади соціум-господарство-природа. 

Важливою рисою конструктивно-географічного розуміння категорії МГС є її 

просторова визначеність та індукційність (еманація). Останнє означає, що будь-

яка характеристика МГС розглядається як продукт або явище, спричинене 

функціонуванням соціогеосистеми. 

Графічну інтерпретацію МГС зображено на рис. 1.2. 

Важлива властивість всіх ситуацій (соціально-економічної, еколого-

географічної, демографічної, медико-демографічної) – конкретність, тобто 

існування в конкретно-визначених просторово-часових рамках. Крім цього, всі 

вони досить тісно переплітаються; їхня відокремленість пояснюється відмінністю 

акцентів предметної області, яку вони описують. 

Згідно з В. Шевченком [292] аналіз медико-географічної ситуації 

передбачає вивчення складних територіальних системних утворень, які 
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виділяються за головною ознакою, а саме – захворюваністю. Оскільки 

географічна патологія, на його думку, визначає залежність прояву різних видів 

захворювань від природних та соціально-економічних чинників, то будь-який вид 

захворюваності є, певною мірою, функцією території, а її рівень залежить від 

властивостей тих об’єктів, які визначають якість навколишнього середовища 

щодо людини (населення). 

 

Рис. 1.2. Блок-схема взаємозв’язку природних і суспільно-географічних 

чинників, які визначають медико-географічну ситуацію (укладено автором). 

Тобто, захворюваність є наслідком функціонування багаторівневих 

підсистем, складовими яких є населення та навколишнє середовище, 

характеристики останнього і є факторами виникнення хвороб. Отже, медико-

географічна ситуація, згідно з В. Шевченком [292], є гетерогенною системою 

причинно-наслідкових зв’язків між показниками захворюваності населення і 

навколишнім середовищем.  

Демографічна ситуація, згідно з Б. Хорєвим, – «це конкретний (в певних 

історико-географічних умовах) стан населення, який зумовлюється соціально-

економічними факторами певного місця і часу» [273, с. 203]. Більш вдале 

тлумачення дає Р. Молікевич; під демографічною ситуацією він розуміє 

просторово-часовий стан демографічних процесів у причинно-наслідковому 

взаємозв’язку з якісними характеристиками населення, його здоров’я 

(працездатність, тривалість життя, захворюваність) в рамках поліфакторної 

суспільно-географічної обумовленості [163].  

Наступною категорією, яка суттєво впливає на МГС, є «еколого-географічна 

ситуація». Цей термін запропонований А. Шестаковим [295] для комплексного 
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опису екологічної обстановки, що відбиває стан географічного середовища на 

конкретній території. Під еколого-географічною ситуацією (ЕГС) розуміємо 

«...зафіксований на певний момент часу сукупний екологічний стан компонентів 

навколишнього середовища стосовно певного суб’єкта оцінки (в нашому випадку 

– людського населення) на конкретній території» [16, с. 27]. Іншими словами – це 

стан навколишнього середовища, обумовлений взаємодією природи і 

господарської діяльності людини [116]. Таке визначення чи не найкраще 

висвітлює роль цієї категорії (ЕГС) у формуванні МГС.  

Під поняттям соціально-економічна ситуація слід розуміти просторово-

часове поєднання і взаємодію різних важливих для функціонування економіки, 

стану соціуму умов і факторів, що визначають рівень і особливості розвитку 

суспільства в даних просторово-часових координатах [163]. 

Основними показниками, які відображають МГС, що склалася на певній 

території, є показники захворюваності і смертності населення [292]. Дослідження 

МГС передбачають аналіз комплексу факторів навколишнього середовища 

(природних, соціально-економічних і медико-санітарних), що створюють певні 

умови для життєдіяльності людей, а також виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків в системі «населення-довкілля» та особливостей просторово-часової 

диференціації показників захворюваності та смертності населення. 

Медико-географічний аналіз території (МГАТ) – це спосіб встановлення 

особливостей поширення захворюваності та смертності населення у просторі і 

оцінка тенденцій змін рівня цих показників у часі.  

Підходи і концепції до вивчення здоров’я.  

Стосовно сутності поняття «здоров’я» населення в науковців досі не існує 

єдиної думки. Суперечності, що продовжують виникати і виникатимуть надалі, 

пов’язані, на нашу думку, з тим фактом, що воно (поняття) може визначатися з 

різних точок зору, кожна з яких має право на існування.  

У науковій літературі дається більше трьохсот визначень поняття «здоров’я», 

що відбивають авторські концепції. П. Калью, аналізуючи різні дефініції сутності 

здоров’я, виділив узагальнюючі ознаки: «1 – нормальна функція організму на всіх 
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рівнях його організації, нормальний перебіг фізичних і біохімічних процесів, що 

сприяють індивідуальному виживанню і відтворення; 2 – динамічна рівновага 

організму і його функцій і чинників навколишнього середовища; 3 – здатність до 

повноцінного виконання основних функцій, участь у соціальній діяльності та 

суспільно-корисній праці; 4 – здатність організму пристосовуватися до мінливих 

умов існування в навколишньому середовищі; 5 – відсутність хвороби, хворобливих 

станів або хворобливих змін; 6 – повне фізичне і духовне, розумове і соціальне 

благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип 

його єдності, саморегуляції і гармонійної взаємодії всіх органів »[97]. 

На думку І. Журавльової [84], до труднощів, які не сприяють більш чіткому, 

повному і адекватному розумінню сутності здоров’я, належать: складність і 

багатогранність самого феномена здоров’я; мінливість рівнів здоров’я; нечітке 

розмежування біологічного і соціального, духовного і матеріального, психічного і 

соматичного в людській сутності; відсутність єдиної термінологічної системи, 

використовуваної дослідниками для визначення здоров’я; труднощі кількісного 

виміру елементів, що характеризують сутність здоров’я.  

Таким чином, як бачимо, дотепер немає чіткого визначення поняття 

здоров’я. Воно (здоров’я) розглядається як стан благополуччя [12], здатність 

адаптуватись [11], оптимальне функціонування органів та систем, рівновага з 

зовнішнім середовищем [349], самоорганізація біологічної системи для 

оптимального виконання біологічних та соціальних функцій [9] тощо. 

Здоров’я завжди вважали однією з найвищих цінностей людини, 

гармонійною красою тіла і душі. Широко відомою є дефініція, прийнята ВООЗ: 

 «здоров’я – це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а 

не тільки відсутність хвороб і фізичних вад» [315, с. 325] (рис. 1.3).   

Хоча сучасна наука диференціює поняття фізичного, психічного, 

соціального і духовного здоров’я, втім всі складові здоров’я невід’ємні, 

внутрішньо взаємопов’язані і саме їх інтегральний вплив визначає здоров’я 

людини як цілісний складний феномен, як сутнісну характеристику людини як 

особистості.  
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Рис. 1.3. Складові здоров’я (розробка автора за [315]). 

Здоров’я є дуже складною категорією; є результатом взаємодії людини і 

навколишнього середовища – умов її існування, головних мотивів 

життєдіяльності і світовідчуття в цілому. 

Здоров’я населення залежить від різних факторів навколишнього 

середовища (детермінант здоров’я): 1) соціальних умов (бідність, забезпеченість 

житлом, зайнятість); 2) демографічних факторів (вік, стать, соціальний статус і 

т.д.); 3) стану навколишнього середовища; 4) системи охорони здоров’я (якість і 

доступність медичних послуг). 

Основні чинники, що впливають на здоров’я, ділять на 4 групи – групи 

факторів ризику, це: спосіб життя; біологічні; стан навколишнього середовища; 

рівень і якість медичної допомоги. Ступінь впливу кожної групи факторів 

неоднакова [136, 282 та ін.] (дод. А.1.2). Ці статистичні дані свідчать про перевагу 

саме суспільних впливів на здоров’я населення і підтверджують думку про 

відповідальність суспільства та держави за здоров’я кожного громадянина, а 

також про існування протиріччя між декларованим і реальним правом людей на 

здоров’я.  

Дуже важливим підходом до оцінки стану здоров’я населення є підхід з 

позицій факторної обумовленості, який дозволяє з’ясовувати ступінь впливу 

кожного з чинників на здоров’я людей. Такий підхід має безпосереднє 
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відношення до формування стратегій та заходів соціальної політики в сфері 

покращення здоров’я населення. Виходячи з цього, стан здоров’я населення 

визначається як результат сукупної дії взаємопов’язаної тріади компонент: 1) 

смертності і очікуваної тривалості життя, 2) захворюваності (первинної і 

загальної) і 3) репродуктивного здоров’я (рис. 1.4). 

 
 

 

Рис. 1.4. Схема побудови комплексного індексу здоров’я населення 

(за Т. Подвисоцькою [194]). 

Важливою категорією при медико-географічних дослідженнях є термін 

суспільне здоров’я. Ю. Лісіцин [136] під суспільним здоров’ям розуміє весь спектр 

впливу природних, соціальних, психологічних, економічних та екологічних 

чинників на членів суспільства. Суспільне здоров’я, на переконання цього 

автоора, має зворотній вплив на соціально-економічний розвиток. Іншими 

словами, економічний, духовний та соціальний потенціал суспільства значною 

мірою залежить від рівня здоров’я його громадян.  

Рівень суспільного здоров’я – це показник адаптованості населення 

конкретної території до певних умов життя. Він відображає наскільки дані умови 

сприятливі для нормальної життєдіяльності місцевого населення. 

Здоров’я як соціальну категорію можна розглядати в контексті його 

суспільної зумовленості, опосередкованості широким спектром суспільних 
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чинників – економічних, політичних, правових, ідеологічних тощо. Наприклад, 

визначаючи здоров’я через діалектичну єдність біологічного і соціального, 

П. Тищенко, І. Царегородцев і А. Шиманов під «соціальним» розуміють систему 

матеріальних і духовних факторів суспільного походження, що впливають на 

життєдіяльність людини та її здоров’я [73, с. 86]. 

На сьогодні існує багато моделей здоров’я, але немає однієї 

загальноприйнятої. Найбільш вдалою, на наш погляд, є модель (рис. 1.5), 

запропонована голландським вченим C. Варквіссерем [100], яка хоч і доволі 

схематична, втім дає чітке уявлення про широту спектра чинників, які визначають 

стан здоровя людини, і які підлягають аналізу й оцінюванню.  

 

Рис. 1.5. Модель здоров’я (за C. Варквіссерем [100]). 

 

Слід мати на увазі, що в поняття фізичне середовище в цій моделі, як 

очевидно, включені не лише природні, а й антропогенні фізичні і хімічні чинники. 

З різного роду причин, що визначаються рівнем сучасних знань, станом 

екологічної та медичної статистики, ступенем доступності необхідної інформації 

тощо, не всі вони можуть бути повною мірою досліджені і оцінені. 

1.2. Алгоритми конструктивно-географічних досліджень медико-

географічної ситуації обласного регіону. 

Конструктивно-географічні дослідження медико-географічної ситуації в 

досліджуваному регіоні здійснено у три етапи, кожен з яких передбачав 

виконання низки завдань (рис. 1.6):  

1-й етап – організаційний (постановка проблеми) – вибір об’єкта і предмета 

Профілактична медицина 

Лікувальна медицина 

 

Генетичні фактори 

Медико-статистична  

інформація 

Спосіб життя 

ЗДОРОВ’Я  

Навколишнє середовище (національне і міжнародне): 

фізичне, політичне, економічне, соціокультурне 

 

 



23 

досліджень, формулювання мети й завдань, вибір методів; 

2-й етап – збір первинної інформації (статистичне спостереження), її 

систематизація і первинна обробка; аналіз емпіричних даних. 

Зібрані вихідні статистичні дані (демографічні, медико-географічні) 

зазвичай важкоосяжні, а тому потребують упорядкування. З цією метою здійснено 

їх первинний математико-статистичний аналіз, в ході якого вирішувались важливі 

спеціальні завдання, передусім встановлювався характер розподілу даних та їх 

репрезентативність (типовість). 

Для вирішення завдань аналізу емпіричних даних використано математико-

статистичний апарат, який добре розроблений вченими і досить повно описаний в 

літературі.  

Графічний аналіз використано як з метою первинної обробки зібраних 

емпіричних матеріалів, так і для їх аналізу. Дуже велике значення він має для 

наочного представлення різноманітних медико-статистичних даних, а також для 

медико-географічного картографування. 

3-й етап – обробка інформації (розрахунок статистичних показників, 

обчислення похідних величин – статистичних коефіцієнтів, індексів та їх аналіз, 

розробка картографічних моделей тощо) й отримання результату; апробація 

результатів дослідження. На цьому етапі широко використовувались різні похідні 

статистичні величини (середні та відносні); їх достовірність оцінювалась за 

допомогою методів математичної статистики, в основі яких лежить теорія 

статистичних похибок. Оскільки окремі показники, які характеризують медико-

географічну ситуацію в регіоні, не є статичними в просторово-часовому вимірі, то 

при їх вивчені нами враховувались не лише їхні величини на даний момент часу, 

але й інтенсивність і напрямок змін цих показників. Особливе значення, при 

цьому, має інформація про зміни, які характерні для медико-демографічних 

процесів – відомості про зміни параметрів смертності, захворюваності та 

інвалідизації населення від основних класів хвороб. Вірна оцінка характеру цих 

змін в просторово-часовому вимірі має значний практичний інтерес, оскільки 

дозволяє розробляти й реалізовувати адекватні практичні заходи у сфері  
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Рис. 1.6. Схема алгоритму досліджень 
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покращення рівня здоров’я населення та мінімізації згубного впливу чинників 

навколишнього середовища.. Крім цього, оцінка медико-географічної ситуації в 

динаміці за 5-10 чи більше років дозволяє прогнозувати ймовірні сценарії її змін в 

майбутньому. А це, в свою чергу, дозволяє розробляти та реалізувати превентивні 

практичні заходи задля забезпечення оптимального рівня здоров’я населення на 

перспективу. 

Кластерний аналіз (таксономію) використано для розподілу певної 

сукупності за тими чи іншими критеріями на групи (підмножини, кластери). 

Прогнозування тісно пов’язане зі статистичним аналізом зібраного 

емпіричного матеріалу, який слугує відправною стадією прогнозування. Нами 

його використано для короткотермінового (до 2020 р.) прогнозування деяких 

показників, зокрема чисельності населення в досліджуваному регіоні. 

Заключний етап дослідження – впровадження результатів дослідження в 

практику; оцінка ефективності результатів дослідження. 

Висновки до 1 розділу. 

Обґрунтовано, що конструктивно-географічні дослідження медико-

географічного стану адміністративно-територіальних утворень обласного регіону 

повинні базуватися на інформації про демографічну ситуацію в них, даних про 

рівень захворюваності населення (первинної та загальної), про рівень смертності в 

різновікових групах населення, про геоекологічний стан навколишнього 

середовища, про спектр інших чинників, які впливають на здоров’я і смертність 

населення, його добробут і стан життєвого простору. Вони мають ґрунтуватися на 

запропонованих нами дослідницьких алгоритмах, методиці типологічної 

класифікації території за медико-демографічними показниками, прийомах медико-

географічного аналізу, синтезу та картографічного моделювання медико-

географічних ситуацій, оцінювання медико-географічних ризиків і включати 

обґрунтування пропозицій, спрямованих на зниження медико-географічної напруги 

в регіоні, поліпшення демографічних, геоекологічних, соціально-економічних, 

санітарно-гігієнічних та інших складників медико-географічного стану регіону. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 
2.1. Загальна характеристика використаних у дослідженні методів.  

Методологічну основу дисертаційної роботи склали ідеї та положення 

сучасної географії, особливо її конструктивного напрямку, про оптимізацію 

взаємодії людини і навколишнього середовища, а також фундаментальні і 

загальнонаукові принципи та методи наукового пізнання і наукового дослідження.  

Для оцінювання медико-географічної ситуації в Тернопільській області 

використано широкий спектр методів, які включають: загальнонаукові методи, 

метод наукової абстракції, порівняння, аналізу і синтезу, узагальнення, методи 

індукції та дедукції, метод обґрунтування гіпотез і їх перевірки, екстраполяції та 

моделювання. Крім цього, застосовано графоаналітичний та картографічний 

методи для візуалізації демографічної і медико-географічної інформації (серія 

графіків, діаграм, гістограм та картографічних моделей). Для визначення 

характеру зв’язку між певними параметрами (показниками) використано метод 

кореляційного аналізу. У процесі аналізу та інтерпретації статистичних даних 

задіяно також метод порівнянь, який дозволив охарактеризувати одне явище через 

інше, забезпечив співмірність експертних оцінок. 

Оцінку й аналіз комплексу показників, що відбивають медико-географічну 

ситуацію в регіоні, здійснено шляхом обчислення середніх значень цих 

показників за десятирічний період часу (2005-2015 рр.) задля зведення до 

мінімуму випадкових річних флуктуацій аналізованих величин та можливих 

статистичних похибок при їх фіксації. 

Методологічний зміст та практична мета сучасного конструктивного етапу 

розвитку медичної географії визначає необхідність використання в медико-

географічному аналізі тієї чи іншої території математико-картографічних 



27 

 

методів [292]. Ці методи успішно апробовані багатьма вітчизняними і зарубіжними 

вченими і, як свідчать результати їхніх досліджень, дозволяють здійснювати 

ймовірнісно-статистичний аналіз показників смертності і захворюваності 

населення та створювати оціночні картографічні твори [52, 83, 92, 291, 299], які 

відбивають залежність стану здоров’я населення від властивостей навколишнього 

середовища. Власне тіснота зв’язку, між станом здоров’я населення і станом 

навколишнього середовища виражена за допомогою коефіцієнту кореляції, слугує 

показником, що вказує на ступінь ймовірності (ризику) виникнення того чи іншого 

захворювання чи навіть настання смерті. 

Тому, особливе місце серед методів просторового та часового аналізу 

медико-географічних показників у дисертаційному дослідженні займає медико-

географічне картографування. Побудова тематичних медико-географічних карт є 

чи не найважливішим етапом конструктивно-географічного аналізу досліджуваної 

території.  

Медико-географічні картографічні моделі та їх аналіз нами здійснено в 

розрізі адміністративних районів області, що пов’язано не тільки з перевагами 

побудови картограм, але і з можливостями практичної реалізації результатів 

аналізу. Нами побудовано серію оціночних карт, які різнобічно відбивають 

медико-географічну ситуацію регіону в розрізі адміністративних районів, в тому 

числі й стан здоров’я населення як найбільш вірогідний інтегральний критерій 

впливу навколишнього середовища на організм людини. 

Медико-географічне районування за своїм первинним змістом є процесом 

пошуку та виокремлення різних за рівнем територіальних систем, які мають 

спільні риси поширення хвороб, їх прояву серед населення й всього спектру 

заходів і засобів, які покликані попередити та зменшити рівень захворюваності 

населення. 

За В. Шевченком [292] медико-географічне районування відображає стан 

відповідних територіальних систем за точно зафіксованими характеристиками, 

якими можуть бути: властивості навколишнього середовища, що мають 

відношення до нездоров’я людей взагалі; різні конкретні ознаки його прояву 
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(захворюваність, смертність тощо); кількісні або якісні показники зв’язку між 

середовищем і населенням, якщо цей зв’язок має відношення до стану здоров’я.  

2.2. Параметри і критерії оцінювання еколого-географічної ситуації 

ЕГС – це просторово-часове поєднання взаємопов’язаних природних, 

економічних і соціальних умов, яке створює «...специфічний в екологічному 

відношенні стан територіальної системи «господар – дім» [45, с. 14]. 

Основними аспектами (видами умов), що визначають ЕГС регіону, є: 1) 

природно-екологічний, що відображає екологічний стан природного середовища 

(рівень забруднення, біологічну продуктивність, стійкість природних систем до 

антропогенних навантажень, ступінь антропогенної перетвореності ландшафтів за 

різними видами природокористування), його можливість до саморегуляції і 

самовідновлення, забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення; 2) 

економіко-екологічний, який характеризує масштаби, характер і структуру 

господарського природокористування, рівень техногенних навантажень на 

довкілля та екологічність виробничої сфери; 3) соціально-екологічний, який 

відбиває ступінь сприятливості і безпечності умов природного середовища для 

життєдіяльності людей, а також рівень екологічної культури населення та деякі 

інші сторони соціального середовища. 

Кожен з цих аспектів описується системою аналітичних показників, які 

відображають екологічний стан компонентів, процесів і явищ та визначають ЕГС 

в тому чи іншому регіоні на конкретний момент часу. 

Природно-екологічний аспект ЕГС оцінюють за допомогою обчислення 

регіонального індексу антропогенної перетвореності (трансформації) 

ландшафтів. Цей показник визначається за загальновідомою методикою 

К. Гофмана – П. Шищенка [232, 296] і розраховується за формулою: 

Uап = ∑(rq), 

де Uап – індекс антропогенної перетвореності; r – її ранг; q – частка (%) даного виду 

природокористування в регіоні.  
 

Ступінь антропогенної перетвореності ландшафтів того чи іншого 

регіону визначається за формулою:  
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 ап   
              

   
, 

де  ап – коефіцієнт антропогенної перетвореності; ri – ранг антропогенної 

перетвореності ландшафтів певним видом природокористування; q – індекс глибини 

перетворення ландшафту; p – площа рангу (%); n – кількість складових частин у межах контуру 

ландшафтного району. Ділення на 100 використовується для зручності використання числових 

значень коефіцієнта, що змінюються в межах 0 < Kan < 10. 
 

Оскільки різні форми природокористування призводять до різних за 

характером та глибиною змін природних ландшафтів, тому для інтерпретації 

розрахованих коефіцієнтів застосовують, як правило, п’ятиступеневу шкалу 

перетвореності ландшафтів (дод. А.2.1).  

ЕГС залежить не лише від рівня антропогенного навантаження на природні 

системи а й від їх потенціалу стійкості – здатності протистояти зовнішнім впливам, 

самоочищатися і самовідновлюватися та безвідмовно функціонувати.  

Економіко-екологічну складову ЕГС визначають за допомогою обчислення 

ступеня (модуля) техногенних навантажень на природне середовище. Він 

розраховується як відношення сумарного забруднення до площі досліджуваної 

території і вимірюються в тисячах тон на квадратний кілометр за рік: 

Мтн   
   а Св  т 

 
, 

де Мтн – модуль техногенного навантаження;  а – викиди в атмосферу; Св – стічні води; 

 т – відходи тверді; S – площа досліджуваної території. 
 

Показниками, які характеризують соціально-екологічну складову ЕГС, є 1) 

ступінь психологічного комфорту життєдіяльності населення (оцінюється за 

показником забезпеченості жителів просторовими ресурсами) і 2) збалансованість 

структури землекористування. Уважається [177], що психологічний комфорт 

досягається за умови забезпеченості кожного жителя просторовими ресурсами у 2 

га території, з них – 0,2 га (10%) для потреб житлового і промислового 

будівництва, 0,6 га (30%) для сільського господарства, 1,2 га (60%) для природних 

ландшафтів, які забезпечуватимуть екологічну рівновагу та виконуватимуть 

важливу соціально-економічну функцію – задоволення рекреаційних потреб 

людей (мандрівки, відпочинок на лоні природи, відновлення здоров’я і 

працездатності) [202]. Тобто, найоптимальнішою (збалансованою), згідно з 
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Ю. Одумом [177], є така структура природокористування, за якої біля 60% 

території зайнято природними ландшафтами, 30% – агрокультурними і 10% – 

сельбищно-техногенними. 

Базуючись на цьому підході та врахувавши досвід інших вчених [276, 277], 

нами проведено розрахунки, які дозволили оцінити комфортність умов 

життєдіяльності населення Тернопільської області. Для цього використано 

обидва, згадані вище, параметри (забезпеченість жителів просторовими ресурсами 

і збалансованість структури землекористування) шляхом бального оцінювання 

кожного з них в розрізі адміністративних районів (дод. А.2.2). На основі цього 

отримано інтегральний показник, який власне й характеризує соціально-

екологічні умови в регіоні. 

2.3. Параметри і критерії оцінювання демографічної ситуації 

Важливе місце у медико-географічних дослідженнях займають 

демографічні показники (дод. А.2.3), оскільки вони слугують основою для: 1) 

комплексного оцінювання стану здоров’я населення; 2) розробки науково-

обґрунтованих прогнозів змін медико-географічної ситуації в обласному регіоні; 

3) обґрунтування комплексу заходів з покращення медико-географічної ситуації 

та оптимізації роботи медичної галузі на перспективу. 

Розробці методологічних і методичних засад дослідження сучасної 

демографічної ситуації в Україні, виявленню причин і наслідків демографічної 

кризи, тенденцій демографічних процесів та їхніх регіональних особливостей 

присвятили свої наукові праці такі вітчизняних вчені, як Е. Лібанова [107, 135, 

228], С. Пирожков [190], В. Стешенко, І. Курило, Л. Слюсар [244], О. Макарова 

[144], О. Позняк, П. Шевчук [195], О. Хомра [272], Т. Яковенко [308] та ін.  

Різні аспекти демографічних проблем Тернопільської області знайшли своє 

відображення в роботах Б. Заставецького [87], О. Заставецької, Л. Заставецької 

[86], О. Кустовської [123]. Проблеми зовнішньої трудової міграції мешканців 

Тернопільської області розглянуто в роботах П. Шушпанова [301], Б. Довжука, 

С. Хаби та ін. [259]. 
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Для аналізу демографічної ситуації використано офіційні дані Головного 

управління статистики у Тернопільській області, Державної служби статистики 

України, Департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та 

Міністерства охорони здоров’я України. Вони слугували першоджерелом 

інструментального виміру кількісних та якісних параметрів демографічних 

трансформацій, котрі відбуваються в Тернопільській області і загалом в Україні. 

Для обчислення деяких показників, як то коефіцієнта плідності, коефіцієнта 

старіння населення та інших, нами використано загальноприйняті методики [27, 

156, 187, 243], якими послуговуються науковці при проведенні демографічного 

аналізу (вивченні демографічних подій, процесів та явищ, дослідженні їх 

динаміки і закономірностей розвитку тощо).  

Отримані результати дозволили виявити регіональні та внутрішньо-

регіональні особливості відтворення населення, а також тенденції і 

закономірності демографічного розвитку та загалом оцінити демографічну 

ситуацію в області.  

Найважливішими демографічними показниками, які характеризують 

природний рух населення, є народжуваність і смертність населення. Похідним 

показником є природний приріст населення – різниця між кількістю 

новонароджених і померлих на певний момент часу. Широко використовуються 

також такі показники, як відтворення населення, плідність, старіння, довголіття і 

довгожительство тощо. Зупинимося на детальній характеристиці основних із них. 

 ідтворення населення (Reproduction, or population replacement) – один із 

найголовніших процесів розвитку суспільства, який передбачає постійне 

відновлення людських генерацій у результаті народжуваності і смертності в 

рамках історично визначених соціальних відносин.  

Народжуваність (Fertility) – це біологічний процес народження дітей у 

певній когорті людей, що становлять населення тієї чи іншої території. 

Оцінка народжуваності передбачає визначення загального, сумарного, 

спеціального і часткових (вікових) коефіцієнтів народжуваності (статистичні 

довідники містять інформацію лише про перші два коефіцієнти). 
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Коефіцієнт, що обчислюється в розрахунку на 1000 жінок дітородного віку, 

називається спеціальним коефіцієнтом народжуваності або коефіцієнтом 

плідності і визначається за формулою [156]: 

1000
4915

4915




 FS

N
F , (2.1) 

де: F – спеціальний коефіцієнт народжуваності, ‰;  

N – кількість народжених, осіб;  
FS 49—15 – середньорічна чисельність жінок у віці 15-49 років. 

 

Характерною рисою сучасної демографічної ситуації в Тернопільській 

області є старіння населення. Ступінь прояву цього процесу відображає 

коефіцієнт старіння населення [156], що характеризує частку осіб, які досягли та 

перетнули перший поріг старості (65 років) у загальній структурі населення (d65+). 

Цей коефіцієнт визначається за формулою: 
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Шкала демографічного старіння ООН має таку градацію [187, c. 20]: молоде 

населення, де частка осіб віком 65 років і старше, складає до 4 %; на порозі старості 

– 4-7 %; старе населення – більше 7 %. 

Показники старіння населення (Aging) доповнюються коефіцієнтами 

довголіття (d80+) і довгожительства (d90+), які розраховуються відносно 

чисельності осіб у віці 60 років і старше [187]: 
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де  – вік 100 років і старше. 

Ці коефіцієнти показують, скільки з кожних ста осіб, що досягли старечого 

віку (60 років і старше), можуть досягти віку довголіття чи довгожительства. 

Причини смерті та їх детермінанти. Оцінювання смертності. 

Смертність (Mortality) визначають як демографічний процес вимирання 

реального або гіпотетичного покоління людей [28]. Вона є інтегральним та одним 

із найоб’єктивніших показників здоров’я населення. Смертність детермінована 
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багатьма факторами, які по-різному поєднуючись між собою, зумовлюють 

безпосередню причину смерті окремої людини, цілого покоління і загалом 

визначають показник смертності населення [249, 311].  

Інакше кажучи, рівень смертності (m) залежить не від якогось одного 

фактора, навіть якщо він є лімітуючим, а від сукупної дії множинних факторів 

(x1,x2 …) впродовж певного часу (t), тобто: 

m = (x1,x2,x3,…., xn)t (2.5) 

Це узгоджується із «законом сукупної дії факторів» («законом Мітчерліха-

Бауле») [19].  

Причини смерті (Cause of death) – це «…безпосередні події, що призвели до 

смерті людини – хвороби, патології, травми, а також обставини нещасного 

випадку зі смертельним результатом, насильницька смерть, самогубство» [191]. 

Тобто, причина смерті – це хвороба чи подія, яка викликала смерть [152]. Фактори 

смертності, пов’язані з причинами смерті, є, за висловлюванням Б. Урланіса [263], 

«причиною причин». 

Вже аксіоматичним стало твердження [228] про те, що смертність за 

причинами смерті є одним з першорядних об’єктів медико-демографічного 

аналізу, дослідження якої дозволяє оцінити рівень загрози (ризику) того чи 

іншого захворювання для життя людей, а також визначити ефективність заходів, 

запроваджуваних для боротьби з нею. Зважаючи на те, що здоров’я населення є 

найважливішою характеристикою якості населення, то, досліджуючи смертність за 

причинами смерті, медична географія, демогеографія та інші науки допомагають 

виявити приховані резерви для його поліпшення.  

Усі фактори, які спричиняють смерть, поділяють на три групи: ендогенні 

(породжувані внутрішнім розвитком людського організму), екзогенні (пов’язані із 

впливом зовнішнього середовища) і квазіендогенні – летальні випадки, які 

пов’язані з кумулятивним впливом екологічних і соціальних факторів [5, 36].  

Екзогенна складова смертності детермінована факторами навколишнього 

середовища, як природними, так і соціальними (екологічна обстановка, особливості 

виробництва, санітарно-гігієнічні умови праці та побуту, включаючи 
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епідеміологічну ситуацію, стан медичного та соціального обслуговування тощо), а 

також поведінковими чинниками (ставленням самого населення до власного 

здоров’я) [152, 302]. До числа причин смерті, обумовлених дією екзогенних 

факторів, належать: інфекційні та паразитарні хвороби, простудні захворювання, 

транспортні нещасні випадки, навмисні самоушкодження, хвороби органів 

дихання, низка хвороб органів травлення та деякі інші. Смерть від екзогенних 

причин може наступити в будь-якому віці, а тому вона завжди є передчасною [1]. 

Ендогенна складова смертності детермінована внутрішніми 

(онтобіологічними) факторами, які пов’язані з природним процесом старіння 

людського організму, або визначаються його генетичними характеристиками 

(спадкові хвороби, мутації і т.д.) [152]. До причин смерті, які мають ендогенну 

природу, відносять хвороби системи кровообігу, новоутворення, вроджені вади, 

ендокринні захворювання, ураження кровотворної системи та деякі інші.  

Етіологія цілої низки захворювань має змішану природу. До них, зокрема, 

відносять злоякісні новоутворення, бо ймовірність виникнення онкологічних 

хвороб залежить як від генетичної схильності людей, так і від умов зовнішнього 

середовища (канцерогенних чинників). Такі хвороби, у формуванні яких беруть 

участь різні за природою фактори, що постійно взаємодіють між собою і мають як 

генетичну, так і середовищну компоненту, називають квазіендогенними або 

мультифакторними (мультифакторіальними), полігенними [14, 319].  

Вченими вже давно помічено, що структура причин смерті не є сталою, а 

закономірно змінюється з часом. Ця загальносвітова тенденція знайшла своє 

відображення у концепції так званого «епідеміологічного переходу» (Demographic 

transition) [178, 333]. Суть концепції полягає в тому, що всі країни на певному 

етапі свого розвитку проходять через етап радикальної зміни структури причин 

смертності – неухильне витіснення екзогенних детермінант смертності 

ендогенними [36] (дод. А.2.4). В результаті цього процес вимирання поколінь стає 

чим раз більше пов’язаним з віком, тобто ризики смерті від кожної з причин 

зсуваються в бік старших вікових груп, де природне ослаблення життєздатності 

робить організм людини уразливішим до будь-якої причини смерті [4]. 
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Відсутність такої тенденції – ознака недостатнього просування по шляху 

епідеміологічного переходу. Ще однією ознакою незавершеності 

епідеміологічного переходу, згідно з цією концепцією, є високий рівень 

смертності населення від екзогенних чинників. 

У Тернопільській області, як і в Україні загалом, така траєкторія 

(витіснення екзогенних детермінант смертності ендогенними) лише починає 

проявлятися (і то лиш за окремими класами хвороб), а тому говорити про 

завершення епідеміологічного переходу від традиційних (екзогенних) до сучасних 

(ендогенних) ризиків смерті передчасно. Цей висновок підтверджують результати 

досліджень, які подані у 5 розділі. 

Для характеристики й оцінки смертності використовують низку показників 

[156], передусім загальний коефіцієнт смертності (Crude death rate). Він показує, 

скільки в середньому померлих припадає на 1000 осіб/рік.  

Спеціальні показники смертності передбачають аналіз смертності за статтю 

(у чоловіків і жінок), а часткові – за віком (в окремих вікових групах) і за 

причинами (від окремих класів, груп і нозологічних форм захворювань) [156].  

Величина, яка відображає гендерну відмінність за показником смертності, 

називається індексом надсмертності чоловіків [156] і визначається за формулою: 

     
  

  
 
, (2.6) 

де m
m
, m

f
 – коефіцієнти смертності, відповідно чоловіків і жінок.  

Оскільки рівень смертності суттєво залежить від вікової структури 

населення, тому для елімінації впливу структурного фактора використовують 

метод стандартизації. Найбільш поширеним є званий «європейський стандарт» 

(вікова структура населення європейських країн) [155, с. 527] (дод. А.2.5).  

Стандартизований коефіцієнт смертності обчислено за формулою [155]: 
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x

xx

st smm  (2.7) 

де 1

xm , 0

xm  – вікові коефіцієнти смертності відповідно досліджуваного та базисного 

(стандартного) населення. 
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Метод стандартизації застосовують також для визначення надсмертності 

населення в залежності від місця проживання. В такому випадку за стандарт 

беруть рівень смертності міського населення.  

Оцінка смертності населення від основних класів хвороб. 

Аналіз динаміки смертності здійснено за класами хвороб Міжнародної 

статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті (МКХ-10) (International 

classification of disease and cause of death) [153] та основними нозологіями для 

різних вікових груп населення Тернопільської області.  

Показники динаміки смертності від основних класів хвороб (Cause-specific 

death rate) розраховано за загальноприйнятою методикою, викладеною у 

«Методологічних положеннях...» [156]: 

     
  

   
         , (2.8) 

де: mj – коефіцієнт смертності від j-ої причини смерті, на 10 000 осіб;  

     Mj – кількість померлих від j-ої причини смерті, осіб; 

         – середньорічна чисельність населення, осіб. 

Обчислення середнього рівня ряду здійснено за формулою середньої 

арифметичної простої: 

     
   

  
, (2.9) 

де:      – середня арифметична величина смертності;  

         – показник смертності  

      n – кількість рівнів ряду;  

Для обчислення темпу росту смертності застосовано формулу: 

     
  

  
         , (2.10) 

де:    – темп зростання;    – середнє значення величини смертності; 

       – базовий рівень ряду динаміки. 

Темп приросту обчислено за формулою: 

              , (2.11) 

де:     – темп приросту,    – темп зростання 

Такий підхід дозволив оцінити ступінь ризику померти від основних 

нозологій, а на їх основі розрахувати середній вік смерті від окремих причин. Для 

аналізу вибрано лише ті класи хвороб, смертність від яких у досліджуваному 

регіоні є найвищою.  
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Важливою характеристикою смертності населення є середній вік померлих. 

Такі відомості дозволяють визначати траєкторію епідеміологічного переходу (про 

що згадувалось вище) і з’ясовувати рівень ризиків смерті населення з тих чи 

інших причин летальності. Середній вік смерті визначається за допомогою 

складання таблиць смертності за причинами смерті, які слугують «... 

дороговказом у практичній роботі суспільства, спрямованим на захист життя 

людини та збільшення його тривалості» [243, с. 237]. 

Визначення середнього віку смерті внаслідок основних причин смерті 

здійснено на основі складеної нами короткої (для п’ятирічних інтервалів віку) 

таблиці смертності населення за її причинами [70].  

Середній вік померлих обчислено за методикою, рекомендованою 

Державною службою статистики України [156]: 

     
      

   
 , (2.12) 

де:    – середній вік померлих, років;  

   – середина вікового інтервалу, років;  

   – кількість померлих у віці x, осіб;  
    – загальна кількість померлих, осіб. 

Оскільки розподіл померлих за п’ятирічними віковими групами є 

інтервальним рядом розподілу, то при розрахунках за формулою (2.12), згідно з 

методикою [156], використано середину п’ятирічного вікового інтервалу.  

Окрім основних класів причин смерті, додатково обраховано показники для 

соціально значущих захворювань (туберкульозу органів дихання, ВІЛ/СНІД, 

деяких видів злоякісних новоутворень, цереброваскулярних хвороб та ішемічної 

хвороби серця). Це зумовлено тим, що вказані хвороби є добрими індикаторами 

санітарно-епідемічного стану та рівня якості життя населення. Так, зокрема, 

високий рівень смертності від туберкульозу свідчить про санітарно-епідемічне 

неблагополуччя, кількість смертей, спричинених ВІЛ/СНІД, маже свідчити про 

ефективність чи не ефективність зусиль закладів охорони здоров’я спрямованих 

на боротьбу з цією епідемією та водночас показує якість профілактики, 

діагностики та лікування хворих на цю недугу тощо. Вибір для аналізу другої за 

значущістю причини смерті серед хвороб системи кровообігу (ХСК) – 
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цереброваскулярних хвороб (ЦВХ) – зумовлений як вагомістю втрат трудового 

потенціалу (через смерть, чи внаслідок втрати працездатності), так і можливістю 

їх запобігання. 

Загальновизнано, що найкращим індикатором здоров’я нації є рівень 

смертності немовлят (смертність дітей у віці до 1 року). Цей показник, за 

оцінками фахівців [106, 170; 278, 281], є добрим індикатором якості життя 

населення, рівня його добробуту, стану довкілля, ефективності програм 

профілактики, рівня доступності та якості медичної допомоги тощо. Він є 

своєрідним «санітарним барометром» країни [235, с. 65]. Тому, з-поміж часткових 

вікових коефіцієнтів смертності населення, коефіцієнт смертності немовлят 

(Infant mortality rate) має виняткове наукове і практичне значення.  

На тлі несприятливої демографічної ситуації збереження життя і здоров’я 

кожної новонародженої дитини набуває надзвичайно важливого 

загальнодержавного значення, бо від цього залежить благополуччя і національна 

безпека країни [77, 78]. Проблема смертності дітей першого року життя 

знаходиться під прискіпливою увагою міжнародних організацій – ЮНІСЕФ, 

ВООЗ, Міжвідомчої групи з оцінки дитячої смертності ООН та Спеціального 

агентства ООН в галузі охорони здоров’я.  

Зменшення дитячої смертності загалом і немовлят зокрема зачислено до 

основних Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), визначених ООН [313] та підтриманих 

в Україні [278, 279]. Тому показник смертності дітей першого року життя в нашій 

державі є також одним із основних індикаторів досягнення ЦРТ.  

Критерієм досягнення даної цілі, як це визначено Загальнодержавною 

програмою «Здоров’я-2020: український вимір» [204], є зниження рівня 

смертності немовлят в Україні до 2020 р. на 20%, тобто до 6,4 на 1000 

народжених живими. 

Згідно з нормативними документами МОЗ України, починаючи з 2007 р. 

рівень смертності немовлят в нашій державі визначається за методикою, 

рекомендованою ВООЗ. Вона передбачає розрахунок показника окремо для дітей, 

що померли у віці до 1 року з покоління поточного та попередніх років відносно 
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відповідного числа дітей, що народилися живими в попередньому та поточному 

роках [235]. 

Оскільки розрахункова формула [156] цього коефіцієнта враховує факт 

приналежності померлих до різних поколінь, то отриманий результат, як 

зазначають вчені [152, 191], є насправді не коефіцієнтом смертності, а 

ймовірністю смерті на першому році життя.  

Рівень і тенденції смертності немовлят великою мірою визначаються 

перинатальною смертністю (період з 22 тижня вагітності до перших 7 днів після 

пологів). Тобто, перші 7 днів життя враховуються як при розрахунку смертності 

немовлят упродовж року, так і при розрахунку перинатальної смертності (дод. 

А.2.6).  

 оефіцієнт перинатальної смертності (Perinatal mortality rate) 

розраховується як співвідношення кількості мертвонароджених і кількості дітей, 

що померли впродовж перших 7 днів життя, до кількості дітей, що народилися 

живими та мертвими (у ‰).  

Показник перинатальної смертності залежить як від стану здоров’я жінки до 

запліднення та під час вагітності, так і від стану надання медичної допомоги у 

жіночих консультаціях, акушерських та педіатричних (неонатологічних) 

стаціонарах і широко використовується для оцінки якості надання медичної 

допомоги вагітним, породіллям і немовлятам у ранньому неонатальному періоді 

[332]. Вітчизняними вченими встановлено, що частка випадків перинатальної 

патології та смертності немовлят в нашій державі, спричинені передчасними 

пологами, становить біля 30-40% [161]. Основними факторами ризику втрати 

вагітності, які не пов’язані з генетичними аномаліями плоду, вважаються 

гормональні та інфекційні чинники [336, 337, 348]. Однак, як стверджують 

фахівці [176, 325, 344], у більшості випадків репродуктивні втрати зумовлені не 

одним, а сукупною дією кількох факторів.  

За оцінками фахівців [18], до антенатальних (допологових) факторів ризику 

смертності немовлят належать: 1) невеликий часовий інтервал між пологами 

(менше 14 місяців); 2) юний вік матері (молодше 17 років); 3) відсутність 



40 

 

адекватного спостереження за вагітною; 4) шкідливі звички матері (алкоголь, 

вживання наркотиків, паління) та деякі інші. Зокрема, у дітей, чиї матері палили під 

час вагітності та протягом першого року їхнього життя, ризик раптово померти в 

4,7 рази вищий порівняно з дітьми, чиї матері не палили; куріння батька збільшує 

цей ризик у 1,4 разу; ризик смерті немовлят різко зростає у разі вживання матір’ю 

наркотиків (у 2-15 разів) й алкоголю (у 6-8 разів). Важливою складовою 

перинатальної смертності є мертвонароджуваність, аналіз рівня і причин якої має 

велике значення як для зниження самої мертвонароджуваності, так і перинатальної 

смертності в цілому. 

 оефіцієнт мертвонароджуваності (Stillbirth) розраховано за формулою:  

   
  

         
       , (2.14) 

де:    – коефіцієнт мертвонароджуваності, ‰;  

   – кількість мертвонароджених, одиниць;     – кількість живонароджених, осіб. 

До мертвонароджень відносяться втрати, пов’язані із загибеллю плоду, які 

відбуваються антенатально (ante – до) або інтранатально (intra – всередині), 

тобто до початку або під час пологів. 

Для обчислення середнього темпу зростання мертвонароджуваності 

застосовано формулу [239]: 

 зр    
 
   

  

  

   
  , (2.15) 

де:    і     – базовий і кінцевий рівні ряду динаміки; n – число рівнів ряду динаміки. 

Середній темп (коефіцієнт) приросту обчислено за формулою [239]: 

          зр       , (2.16) 

де:  зр – темп зростання. 

Середній абсолютний приріст обчислено за формулою [239]: 

        
     

    
, (2.17) 

де:    і    – базовий і кінцевий рівні ряду динаміки; n – число рівнів ряду динаміки. 

 оефіцієнт неонатальноі смертності (Neonatal mortality rate) визначається 

як співвідношення річної кількості померлих дітей у віці 0-27 днів до кількості 

живонароджених (у ‰). 

Тип смертності дітей першого року життя визначають за формулою [154]: 
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      (%), (2.18) 

де:    – неонатальна смертність, ‰; 

    – коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року, ‰;  

Розрізняють три типи смертності немовлят [234]: 

1) тип А – упродовж першого місяця помирає 50 % і більше немовлят від 

загальної кількості померлих дітей протягом першого року життя; 

2) тип В – упродовж першого місяця помирає 30 – 49 % немовлят від 

загальної кількості померлих дітей протягом першого року їх життя; 

3) тип С – до 30 % дітей помирає на першому місяці життя, решта – в 

постнеонатальному періоді.  

Летальність передчасно народжених дітей і середню похибку показника 

летальності визначено за формулами 2.19 і 2.20 [239]: 

   
 

 
         (2.19),                  

   

 
     (2.20),  

де p – статистичний коефіцієнт, % 

M – кількість померлих серед передчасно народжених дітей, осіб; 

n – кількість передчасно народжених дітей, осіб; 

q – величина, зворотна p (альтернативний показник, виражений як 100 – p); 

m – середня похибка показника летальності.  

На рівень смертності немовлят впливає велика група чинників (дод. А.2.7), 

детально описана Ю. Вороненком [235]. 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року від окремих причин визначено 

за формулою [156]:  

    
     

    
       (‰), (2.21) 

де     – число померлих від певної причини смерті; 

   – число померлих немовлят від усіх причин; 

    – загальний коефіцієнт смертності немовлят. 

Аналітичну частину отриманих результатів представлено у п’ятому розділі 

дисертаційного дослідження.  

2.4. Параметри і критерії оцінювання захворюваності населення  

Важливими показниками, які характеризують здоров’я населення, є 

захворюваність та інвалідність. Ці показники, разом із іншими (як наприклад 
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рівень смертності), дозволяють оцінити стан здоров’я населення та виявити 

тенденції його просторово-часових змін. 

На захворюваність населення, як відомо [15, 288, 292 та ін.], впливають 

найрізноманітніші компоненти географічного середовища – як природні, так і 

соціальні, пов’язані певними просторовими закономірностями. Тому в останні роки 

задля вирішення проблеми збереження громадського здоров’я чим раз активніше 

використовується медико-географічний підхід [10, 146, 150], який дозволяє 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки та геопросторову диференціацію 

захворюваності населення (В. Шевченко [292], Ю. Кушнірук [125], Р. Теслюк [253], 

В. Гуцуляк [55], О. Романів [218], Є. Нейко, Г. Рудько, Н. Смоляр [174], Т. Шовкун 

[298], М. Петровська, О. Пилипович [189] та багато ін.). 

Окремі аспекти проблеми захворюваності населення Тернопільської області 

висвітлено лише у кількох публікаціях, підготовлених здебільшого фахівцями-

медиками. У цих роботах подано результати досліджень по окремих групах 

захворювань, або ж захворюваності окремих контингентів населення [219, 266, 

267 та ін.]; ще в кількох публікаціях розглянуто проблеми захворюваності 

населення обласного центру [137, 138]. Загалом, проблема захворюваності 

населення Тернопільської області допоки залишається поза увагою медико-

географів; практично всі наукові розвідки в цій царині здійснені вченими 

медиками.  

Захворюваність – це узагальнене поняття, що характеризує рівень 

ураженості населення різними нозологіями, має кількісний просторово-часовий 

вимір і проявляється в безлічі одиничних випадків.  

У системі показників, які відбивають рівень медико-географічних ризиків 

для здоров’я населення, захворюваність посідає одне з найважливіших місць, бо є 

не лише причиною смерті, інвалідності, тимчасової втрати працездатності, а й 

негативно відбивається на здоров’ї майбутніх поколінь.  

Показники захворюваності є одними із найінформативніших критеріїв 

діяльності закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та ефективності проведення 

лікувальних, профілактичних, соціальних й інших заходів. Інформація про рівень 
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і структуру захворюваності населення (передусім в динаміці за 5, 10 чи більше 

років) вкрай необхідна для розробок комплексних здоров’язберігаючих програм, 

спрямованих на зміцнення здоров’я населення та продовження тривалості їхнього 

життя. Разом з цим, показники про захворюваність населення слугують основою 

для ухвалення рішень щодо вдосконалення мережі ЗОЗ та потреби підготовки 

медичних кадрів [82]. 

У медико-географічних дослідженнях при вивченні й оцінці захворюваності 

населення послуговуються такими термінами і поняттями, як первинна 

захворюваність (Incidence) і загальна захворюваність або поширеність хвороб 

(Prevalence). 

Під первинною захворюваністю (ПЗ) розуміють «сукупність захворювань 

серед населення, вперше виявлених в поточному році» [238, c. 103].  

Загальною захворюваністю або поширеністю хвороб (ЗЗ) називають 

«сукупність усіх хвороб серед населення, вперше виявлених у поточному році, а 

також хвороб виявлених у попередні роки, але з приводу яких хворі звернулися за 

медичною допомогою в поточному році)» [238, c. 109]. 

Показник ПЗ населення, на відміну від (ЗЗ), є чутливішим до змін у 

навколишньому середовищі і, загалом, відображає можливості адаптації 

(пристосування) населення до чинників довкілля. Показник ЗЗ, будучи стійкішим до 

впливу факторів оточуючого середовища, в більшій мірі відображає накопичення 

хронічних патологій серед населення. Тому зростання цього показника (ЗЗ), на 

відміну від ПЗ, не завжди є свідченням погіршання стану здоров’я населення, бо це 

може відбутися завдяки: а) належному рівню лікувальних заходів, що забезпечили 

продовження тривалості життя хворих, а відтак, збільшили чисельність людей з 

хронічними патологіями, а заодно – зумовили підвищення рівня хворобливості 

населення; б) покращання роботи з виявлення контингентів хворих з хронічним 

перебігом захворюваності [198, 245]. 

Аналіз обох показників дозволяє отримати цілісне уявлення про причини 

виникнення тих чи інших захворювань, перебіг та динаміку захворюваності, а 

також про рівень і якість надання медичних послуг – ефективність чи 
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неефективність соціально-гігієнічних і лікувальних заходів [245]. Рівень 

захворюваності у значній мірі визначає рівень «соціального неблагополуччя» 

[286] населення в тому чи іншому регіоні, бо висока захворюваність провокує 

більшу кількість втрачених робочих днів і погіршення матеріальних умов.  

Варто мати на увазі, що кількість зареєстрованих захворювань завжди є 

меншою, ніж їх є насправді. Це зумовлено низкою чинників, передусім 

відсутністю належних умов для зручного та своєчасного звернення населення за 

медичною допомогою, обмеженою доступністю до якісної медичної допомоги, 

низьким рівнем санітарної культури населення, недбалим ставленням до власного 

здоров’я тощо [82]. 

Окрім термінів «загальна захворюваність» і «первинна захворюваність» 

нами використовується термін «виявлюваність». Доцільність його використання, 

на нашу думку, є виправданим, оскільки цей термін «...носить не констатаційний, 

а причинно-наслідковий характер – підкреслює причину високої варіабельності 

показників» [229, с. 13] в різних адміністративних районах області. З різних 

причин, за оцінкою спеціалістів [231], не обліковується від 12 до 40% 

захворювань. Тому деякі вчені [255] в свій час висловлювалися навіть про 

некоректність зіставлення даних про рівні захворюваності в тих чи інших 

регіонах. 

Під виявлюваністю ми розуміємо абстрактно-логічну, важко вимірювану 

величину, яка відображає не реальну кількість людей, що захворіли, але лиш ту 

частину з них, в яких виявлено хворобу і документально її зареєстровано. 

Для прикладу, розглянемо показники захворюваності на катаракту, які добре 

ілюструють сказане вище. У 2015 р. середній показник захворюваності на цю 

нозологію серед мешканців Тернопільської області був на рівні 810,7 на 100 тис. 

населення; у Підволочиському районі він склав лише 299,1, а в Лановецькому – аж 

1494,5. Зважаючи на те, що катаракта здебільшого розвивається у людей старшого 

віку, зразу відкинемо структурний чинник, бо вікова структура населення в обох 

згаданих районах однакова. Оскільки ця нозологія не носить ознак регіонально-

залежної патології, то така велика різниця показників між адміністративними 
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районами області, на наш погляд, зумовлена власне неоднаковим рівнем 

виявлюваності цієї патології серед населення. Причиною цього є низький рівень 

діагностики (через брак необхідного для цього сучасного обладнання) [110] і 

неналежна якість та повнота обліку захворювань.  

Низький рівень виявлюваності характерний і для низки інших захворювань, 

але вже через безсимптомність або молосимптомність їх перебігу. Такі 

захворювання називають «мовчазними вбивцями» [312, 317, 338]. До них 

належать, зокрема, серцево-судинні захворювання, онкологічні, ендокринні, 

інфекції сечовивідних шляхів та ін.  

Безсимптомність перебігу захворювань часто призводить до занедбаності 

хвороб, через запізніле звернення хворих за медичною допомогою. Показник 

занедбаності хвороб віддзеркалює не лише рівень профілактичної роботи, 

первинної діагностики захворювань та доступності медичних послуг, а й є також 

добрим індикатором рівня культури поведінки населення щодо власного здоров’я 

та мотиваційної установки на здоровий спосіб життя. 

Рівень занедбаності хвороб не стільки відбивається на показниках 

захворюваності населення, скільки на показниках смертності. Адже, як відомо, 

занедбані хвороби важче піддаються ефективному лікуванню, тому ризики 

летальності в таких випадках суттєво зростають. 

Індекс накопичення хвороб (Index storage disease) – це відношення загальної 

захворюваності (Prevalence) до первинної (Incidence): 

     
  

  
 , (2.22) 

Більші значення цього показника в тому чи іншому регіоні свідчать, 

насамперед, про переважання хронічних форм захворювань над гострими, а також 

про дещо кращий рівень медичної допомоги населенню і сприятливіший вплив 

інших соціальних чинників на перебіг захворювань [76].  

Захворювання, що розвинулися серед населення будь-якої території під 

впливом шкідливих чинників довкілля (фізичних чинників або хімічних речовин) 

і проявляються характерними для дії цього причинного фактора симптомами і 
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синдромами або іншими неспецифічними відхиленнями, які провокуються 

екологічно несприятливими факторами називають екологічно обумовленими [305]. 

Всі екологічно обумовлені захворювання («ecological disease») ділять на дві 

групи: 1) ендемічні захворювання, які пов’язані з дією природно-обумовлених 

причин – надлишком або нестачею окремих хімічних елементів у питній воді, 

місцевих продуктах харчування. До них належать ендемічний зоб, ендемічний 

карієс, флюороз, хвороба Кішана та ін. [24]; 2) техногенні захворювання, які 

пов’язані з діяльністю людини: а) зумовлені тривалим (постійним) впливом того 

чи іншого шкідливого чинника або поєднаного впливу кількох чинників на 

організм людини. Вони проявляються підвищеним рівнем захворюваності 

відомими хворобами у порівнянні з фоновим рівнем і / або в порівнянні з іншими 

територіями [305]. Наприклад, захворювання, які виникають в період різкого 

підвищення забруднення атмосферного повітря – свинцева енцефалопатія і 

нефропатія, залізодефіцитна анемія, алергічні хвороби, в першу чергу атопічний 

дерматит, а також рецидивний бронхіт та ін. [24]; б) викликані раптовим 

збільшенням того чи іншого шкідливого фактора хімічної або фізичної природи у 

навколишньому середовищі (головно, в результаті аварій). При цьому на даній 

території спостерігається різке збільшення «нових» чи вже відомих захворювань 

[305]. 

У міжнародній практиці офіційне визнання отримав термін «захворювання, 

пов’язане з навколишнім середовищем» («environmental disease»), що позначає 

будь-яке захворювання, що виникає безпосередньо або опосередковано, повністю 

або частково в результаті впливу факторів навколишнього середовища на людину. 

Методи вивчення інвалідності.  

Інвалідність, разом із показниками захворюваності та групою медико-

демографічних критеріїв, є важливим індикатором стану здоров’я населення [181, 

111]. Крім цього, інвалідність до певної міри відображає рівень розвитку системи 

охорони здоров’я та ефективність реалізації соціальної політики держави. 

Для дослідження інвалідності й інвалідизації населення Тернопільської 

області нами використано офіційні статистичні дані [183, 240-242], на підставі 
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всебічного аналізу яких, виявлено основні фактори ризику та причини, які 

призводять до стійкої втрати працездатності (інвалідності) мешканців регіону, а 

також охарактеризовано динаміку змін показників в просторово-часовому аспекті. 

Результати оцінювання рівня захворюваності (первинної і загальної) та 

інвалідності і інвалідизації населення Тернопільської області представлено у 

п’ятому розділі дисертаційного дослідження.  

2.5. Параметри і критерії оцінювання здоров’я населення регіону. 

Упродовж останніх років дослідження стану здоров’я населення є чи не 

найпріоритетнішим напрямком досліджень у медичній географії та суміжних 

галузях знань. 

Зусилля вітчизняних і зарубіжних вчених спрямовані на: 

- дослідження стану здоров’я населення у зв’язку з якістю і рівнем життя 

населення [142, 293, 339, 341 та ін.] (інтегральний напрямок). 

- розробку інтегральних показників стану здоров’я населення [98, 99, 220 та 

ін.], в тому числі й репродуктивного [126] (математико-статистичний напрямок); 

- дослідження впливу соціально-економічних факторів (у тому числі рівня 

бідності населення, безробіття тощо) на стан суспільного здоров’я населення [193, 

285, 334 та ін.] (соціально-економічний напрямок); 

- дослідження стану здоров’я дитячого населення, проблеми та підходи до 

оцінювання здоров’я дітей [38, 268], а також на розробку та впровадження 

здоров’язберігаючої стратегії охорони здоров’я дитячого населення тощо [198];  

- дослідження стану здоров’я населення у зв’язку із ресурсним 

забезпеченням галузі охорони здоров’я та рівнем і якістю медичної допомоги 

[132, 141, 148 та ін.] (соціально-економічний напрямок). 

- дослідження впливу забруднення навколишнього середовища на стан 

суспільного здоров’я населення [31, 33, 174 та ін.] (геоекологічний напрямок); 

- дослідження впливу демографічних факторів на стан суспільного здоров’я 

населення [69, 195, 207, 309 та ін.] та специфіки медико-демографічної кризи в 

період пострадянських соціально-економічних трансформацій [130, 213, 228] 
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(демографічний напрямок); 

- комплексні (теоретико-методологічні і прикладні) дослідження [118, 127, 

220, 300 та ін.]. 

Оскільки категорія «здоров’я населення» сама по собі не містить кількісної 

міри [127,194], тому дослідники послуговуються термінами «рівень здоров’я» 

[121, 158 та ін.] і «стан здоров’я» [212, 264, 304 та ін.]. 

Для комплексної оцінки стану здоров’я населення існує багато методичних 

підходів, запропонованих різними вченими: Л. Поляковим, Д. Малинським [197], 

М. Бергнером [314], С. Єрмаковим [80], А. Кулак [120], Б. Шкуринським [297], 

О. Левицькою [127], О. Рамоновим [210], С. Мюрреєм та ін. [331]. Не вдаючись в їх 

детальний аналіз, зазначимо, що кожен з них передбачає оцінювання різних 

параметрів (показників або груп показників), що характеризують здоров’я 

населення та різні алгоритми їх обчислення. Загальний перелік нараховує кілька 

десятків (а то й більше) одиниць показників, однак на практиці використовують 

значно меншу їх кількість (найінформативніші з них) [121].  

Загалом, при оцінюванні стану здоров’я можна оперувати «негативними» і 

«позитивними» характеристиками. До перших належать дані про захворюваність, 

смертність населення та інші. Що ж стосується других, то в офіційній державній і 

відомчій звітності немає таких показників, які б «позитивно оцінювали стан 

здоров’я населення» [135, с. 8]. В наукових дослідженнях для цих цілей 

використовують так званий індекс здоров’я, який характеризує частку осіб, які не 

хворіли (точніше не зверталися до лікарів) упродовж певного проміжку часу. 

Використання такого показника цілком правомірне для оцінки здоров’я дітей 

першого року життя, коли медичне спостереження за дітьми проводиться більш-

менш регулярно. Однак цей показник не годиться для оцінки здоров’я населення 

старших вікових груп через нерегулярність проведення медичних оглядів. Тому 

через відсутність «позитивних» характеристик здоров’я дослідники змушені 

використовувати «негативні», тобто дані про захворюваність, смертність, 

інвалідність тощо. Таким чином, стан здоров’я населення оцінюють через 

показники нездоров’я [246], або за принципом «від протилежного» [142].  
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В кінцевому результаті отримують узагальнений інтегральний показник – 

індекс здоров’я, який дозволяє визначати стан і рівень здоров’я населення у 

просторовому і часовому вимірах [37, 260]. За статистичною природою будь-який 

індекс є відносною величиною, яка характеризує зміну певного явища в часі чи 

просторі або ступінь відхилення значення показника від певного стандарту 

(нормативу, середньої) [239]. 

Недоречним, на нашу думку, є включення соціально-економічних показників 

(як то чисельність лікарів, кількість лікарняних ліжок, частка ВВП, що 

скеровується на потреби охорони здоров’я тощо) для оцінки рівня здоров’я 

населення, як це практикують деякі науковці (наприклад [127]). І справа тут навіть 

не в тім, що врахування якомога більшої кількості показників, вимагатиме значно 

більших зусиль і часу на здійснення обрахунків. Проблемою є те, що підсумкова 

модель не буде працювати як пояснювальний механізм, бо не всі показники в 

рівній мірі релевантні (доречні) у визначенні рівня здоров’я. Мова йде якраз про 

блок соціально-економічних показників, які радше належать до категорії засобів у 

досягненні здоров’я, а не є його складовими. Більша кількість, скажімо, ліжкомісць 

зовсім не означає, що здоров’я населення у таких регіонах краще, ніж в тих, де їх 

кількість менша. На користь цієї думки служать результати досліджень 

О. Краснової [119], згідно з якими збільшення кількості лікарняних ліжок жодним 

чином не вливає ні на загальну, ні на первинну захворюваність. 

На даний час немає єдиної загальноприйнятої методики розрахунку 

інтегрального індексу здоров’я, яка б забезпечувала отримання достатньо 

інформативного та порівнювального результату. Тому, для досягнення мети 

(оцінки стану і рівня здоров’я населення Тернопільської області) ми опиралися на 

методичні підходи різних авторів, головно на найчастіше використовуваний [37], 

з деякою корекцією алгоритму обрахунків показників, які характеризують 

здоров’я населення та переліку показників [59].  

Аналіз передбачав покрокову обробку статистичної інформації.  

Перший крок – це вибір показників для оцінки здоров’я населення; нами 

вибрано ті з них, які, на наш погляд, достатньою мірою характеризують його стан: 



50 

 

1) медико-демографічні (загальний коефіцієнт смертності населення, смертність 

немовлят); 2) медико-санітарні (первинна захворюваність населення, загальна 

захворюваність населення, первинна захворюваність дітей (0–17 р.), загальна 

захворюваність дітей (0–17 р.), первинна інвалідність дитячого населення (0–

17 р.) і первинна інвалідність дорослого населення.  

Другий крок – розрахунок середніх значень кожного з оціночних показників 

за 10-ти річний період (2005-2015 рр.) в адмінрайонах області: 

     
   

  
, (2.23) 

де:      – середня арифметична величина показника;  

   – медико-демографічний показник;  

n – тривалість періоду, для якого розраховується коефіцієнт;  

Третій крок – розрахунок нормованих інтенсивних показників здоров’я 

(НІП) населення за всіма оціночними показниками в розрізі адміністративних 

районів. За нормативні величини кожного з оціночних показників взято їхні 

середньообласні значення за 10-ти річний період (2005-2015 рр.). Вони 

визначалися за формулою:  

НІП   
    

  
 , (2.24) 

де:      – показник фактичний (середнє значення j-го показника в n-му адмінрайоні); 

   – показник нормативний (середньообласне значення j-го показника). 

Четвертий крок – розрахунок інтегрального індексу здоров’я (ІІЗ) населення 

кожного з адмінрайонів області. Він обчислювався за формулою:  

ІІЗ  
 

 
 НІП 

    , (2.25) 

де: n – кількість показників взятих для аналізу; 

НІП – нормований інтенсивний показник здоров’я n-го адміністративного району. 

З формули видно, що різниця між інтегральним індексом здоров’я і 

«комплексною нормативною оцінкою» [37] лише в одиницях вимірювання: у 

першому випадку величини представляються в абсолютних показниках, в 

другому – у відносних (х × 100).  

П’ятий крок – ранжування адміністративних районів за ІІЗ (від найбільшого 

до найменшого значення індексу), створення картографічної моделі, аналіз та 

інтерпретація отриманих результатів. 
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Оскільки інтервал варіації ІІЗ знаходиться в межах х ≤ 1 ˃ х, то найкращий 

рівень здоров’я буде в тих адміністративних районах, де значення індексу 

знаходитиметься ближче до «0» (менше нормативного показника) і найгірший – 

де значно перевищуватиме «1» (більше нормативного показника). Це зумовлено 

тим, що ІІЗ обчислюється через показники «нездоров’я» (див. крок 1), а тому, чим 

він більший, тим гірший рівень здоров’я населення. Тобто, здоров’я розглядається 

у вигляді життєвого континууму від 0 до 1, де воно присутнє завжди, але в різній 

кількості [198].  

Використана нами методика оцінки здоров’я населення загалом відповідає 

основним вимогам, визначеним вченими [121, 127]: 1) дозволяє перейти від 

розгляду окремих показників до сумарної оцінки й отримати інтегральну кількісну 

характеристику здоров’я населення; 2) дозволяє порівнювати рівень здоров’я 

населення у просторі і часі; 3) не потребує складних і громіздких математичних 

обрахунків. Однак, наголосимо на тому, що задля забезпечення порівнюваності 

(співмірності) ІІЗ населення різних регіонів держави необхідно використовувати 

однаковий набір показників, що характеризують здоров’я.  

Загалом, як вже згадувалось вище, для оцінки стану здоров’я населення 

можна використовувати й інші показники. Зокрема, середню очікувану тривалість 

майбутнього життя (акумулює вікові показники смертності населення і добре 

віддзеркалює стан суспільного здоров’я [261]), рівень материнської смертності 

[121] (інтегральний показник здоров’я жінок репродуктивного віку, що відображає 

сукупний вплив економічних, екологічних, соціально-гігієнічних та медико-

організаційних чинників), рівень мертвонароджуваності і рівень захворюваності 

немовлят (добрі індикатори репродуктивного здоров’я батьків), які також є 

достовірними критеріями оцінки популяційного здоров’я. 

Насамкінець зазначимо, що ВООЗ для оцінки стану суспільного здоров’я 

використовує так званий «індекс DALY» (Disability adjusted life years) – алгоритм 

оцінки нанесеної шкоди здоров’ю тією чи іншою хворобою [323]. Пізніше цей 

індекс було змінено на показник «очікуваної тривалості життя, відкоригований на 

здоров’я» (Health adjusted life expectancy – HALE) [351], який відображає кількість 
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здорових років, які очікується, що проживе новонароджений, враховуючи 

поточний рівень смертності і захворюваності. 

Однак через відсутність адаптованих методик, обидва індекси, на даний час, 

мають обмежене використання в Україні [105]. 

Іншими показниками, які в свій час пропонувалися для комплексної оцінки 

здоров’я населення, були: потенціал здоров’я населення, індекс громадського 

здоров’я та індекс здорового способу життя [246]. Однак, жоден із них так і не 

набув широкого застосування. 

Таким чином, запропонований та апробований нами алгоритм оцінки 

здоров’я населення може бути використаний науковцями в аналогічних 

дослідженнях в інших регіонах нашої держави. Однаковий підхід до оцінювання 

дозволить не лише порівнювати отримані результати, а й забезпечить 

обґрунтованість та адресність рекомендацій.  

Оцінити стан здоров’я населення можна й іншим способом. Для цього 

використовують показник середньої очікуваної тривалості майбутнього життя 

(СОТМЖ) (Life expectation at birth or Expectation of life at birth), який акумулює всі 

основні фактори, що впливають на здоров’я населення (соціально-економічні, 

біологічні, стан довкілля, якість життя) [149, 283], а тому є добрим індикатором 

стану суспільного здоров’я. Разом з цим, він позбавлений такого неоднозначного 

критерію, як захворюваність населення. Справа в тім, що цей показник 

(захворюваність) зазнає відчутного впливу з боку низки побічних факторів та умов 

організаційно-методичного характеру, які не мають безпосереднього відношення 

до стану здоров’я населення (наприклад, повнота звертань за медичною 

допомогою, яка, у свою чергу, залежить від її доступності, рівень санітарної 

культури населення, якість діагностики захворювань тощо) [142], а тому неповною 

мірою характеризує фактичний рівень захворюваності населення. 

Під СОТМЖ розуміють кількість років, які в середньому належить прожити 

одній людині з даного покоління народжених за умови, що впродовж всього життя 

цього покоління смертність в кожній віковій групі залишатиметься незмінною, 

тобто буде на рівні розрахункового періоду [135]. На основі СОТМЖ 
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розраховують так званий індекс очікуваного довголіття [345], який є одним з 

ключових показників, що використовує ПРООН для визначення рівня індексу 

людського розвитку. Індекс очікуваного довголіття (ІОД) дозволяє виявляти 

відмінності у здоров’ї населення того чи іншого регіону (країни) у просторово-

часовому вимірі, в тому числі й стратифікацію за гендерною ознакою. 

ІОД обчислюється методом лінійного масштабування, основою якого є 

визначення референтних точок (максимальних і мінімальних значень):  

     
        

         
, (2.26) 

де Хf  – фактичне значення показника (років);  

Хmin, Xmax – відповідно мінімальне та максимальне значення показника.  

У міжнародній практиці послуговуються такими стандартизованими 

значеннями показників очікуваного довголіття: Хmin в цілому для населення – 25; 

для чоловіків – 22,5; для жінок – 27,5; Хmax – відповідно 85; 82,5; 87,5 [191]. 

Максимально можливе значення показника дорівнює 1. Тобто, чим ближче 

показник до 1, тим вищим є ІОД. 

Хоча цей метод доволі простий для використання, втім має обмежене 

застосування, бо офіційна статистика подає дані лише в цілому для областей. 

Тому його найкраще використовувати для виявлення міжрегіональних (чи 

міждержавних) просторово-часових відмінностей стану здоров’я населення. 

Інтегрована оцінка здоров’я населення (отримана математичним методом на 

підставі обробки даних статистики) може бути також доповнена інформацією, 

отриманою методом опитування (самооцінка свого стану здоров’я населенням) [90, 

225, 226], тобто суб’єктивною оцінкою (суб’єктивність в даному випадку полягає в 

тому, що самодіагностика захворювання не завжди вірна).  

Цінність останнього методу в тому, що від дозволяє облікувати, наприклад, ті 

захворювання, з якими люди не зверталися за медичною допомогою з тих чи інших 

причин. Використання обох методів дає можливість підвищити достовірність і 

доказовість висновків про стан здоров’я населення. 

Аналітичну частину отриманих результатів обчислення показників (ІІЗ і 

ІОД), які характеризують стан здоров’я населення Тернопільської області, 
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представлено у шостому розділі дисертаційного дослідження.  

Висновки до 2 розділу 

1. Апробація методики дослідження для визначення медико-географічної 

ситуації в Тернопільській області, показує можливість використання її при 

розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону, а також при розробці 

середньострокових і короткострокових планів і прогнозів.  

2. Представлений алгоритм оцінки стану здоров’я населення на основі 

запропонованої і апробованої методики визначення інтегрального індексу 

здоров’я (метод 1) може бути використаний при аналогічних дослідженнях в 

інших регіонах нашої держави. Він дозволяє конструктивно визначати напрямок 

та обсяг дій при формуванні комплексних медико-соціальних заходів і цільових 

програм в сфері охорони здоров’я, реалізація яких сприятиме поступовому 

наближенню показників, які характеризують здоров’я населення, до європейських 

стандартів. 

3. Для виявлення міжрегіональних (чи міждержавних) просторово-часових 

відмінностей стану здоров’я населення доцільно використовувати також такий 

показник як індекс очікуваного довголіття (ІОД), який застосовано нами у 

дисертаційному дослідженні (метод 2), і який, на нашу думку, може слугувати 

допоміжним методом для оцінювання стану здоров’я населення, в тому числі: 1) 

для аналізу й порівняння динаміки ІОД в різних регіонах (просторово-часовий 

вимір); 2) для вияву відмінностей цього показника між чоловічим і жіночим 

населенням (гендерний вимір). 

Основні наукові результати розділу опубліковані у праці [59]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

До найважливіших екологічних проблем, які визначають еколого-

географічну ситуацію (ЕГС) в Тернопільській області, належать: 

– надмірно висока частка орних земель (61,9%) і відповідно надмірно 

низька частка угідь під природною рослинністю (30 %) при науково 

обґрунтованій нормі – 60 %; 

– нижчий від екологічного оптимуму показник лісистості області (14,5 %, 

середній показник для України – 16%; норма – 20%) та низькі темпи 

лісорозведення (створення нових лісових насаджень) – всього біля 40 га/рік, а 

потреба в нових лісах, для досягнення оптимальної лісистості в області, загалом 

складає 93 тис. га); зараз на одного жителя Тернопільської області припадає 0,19 

га вкритих лісами земель; 

– відносно високий рівень забруднення водних об’єктів промисловими та 

господарсько-побутовими стічними водами; із-за незадовільного стану 

каналізаційних мереж, неефективного функціонування очисних споруд та 

відсутність очисних споруд у населених пунктах багатьох районів області у 

відкриті водойми щороку скидається 2,5-2,7 млн м
3
 недостатньо очищених та 

неочищених стічних вод (близько 80 % стічних забруднених вод припадає на 

підприємства системи житлово-комунального господарства); 

– надмірна забрудненість повітряного середовища в Тернопільському 

районі, зокрема у смт. Великі Бірки та у м. Тернополі й їхніх окраїнах, унаслідок 

викидів шкідливих речовин у повітря від стаціонарних (промислових об’єктів) та 

пересувних джерел забруднення (автотранспорту); 

– незадовільний санітарний стан полігонів твердих побутових відходів міст 

і селищ області, а також неналежний облік цих відходів та відсутність 

паспортизації полігонів (із наявних 740 паспортизовано лише 89); сміттєзвалище 
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м. Тернополя (окраїни с. Малашівці Зборівського району) знаходиться у третьому 

поясі санітарної охорони Тернопільського водозабору, чим створюються 

передумови забруднення підземних вод, тобто існує реальна небезпека для 

здоров’я людей (проблеми виділення земельної ділянки для облаштування нового 

полігону та будівництво сміттєпереробного заводу досі невирішені); 

– відносно високий рівень накопичення отруйних речовин. Станом на 

01.01.2015 р. в області накопичено 17,8 т заборонених і непридатних до 

використання пестицидів та отрутохімікатів; найбільша їх кількість у 

Підволочиському (5,5 т) і Теребовлянському районах (11,0 т), де ці речовини (в 

обох випадках) зберігаються у непридатних або не цілком придатних для цього 

складських приміщеннях, що є потенційно загрозливим не лише для довкілля, а й 

для здоров’я місцевих жителів. 

Природно-екологічний аспект ЕГС. Інтегральним синтетичним 

параметром оцінки ступеня перетвореності природних систем є коефіцієнт 

антропогенної перетвореності ландшафтів ( ап). Для Тернопільської області він 

становить 5,95 [277, 296], тобто ландшафти досліджуваного регіону належать до 

категорії середньозмінених (5,31-6,50). За ступенем трансформації Л. Янковською 

[310] виділено чотири групи ландшафтів: 1) середньо та слабо перетворені 

(горбогірно-лісові ландшафти), де  ап становить менше 6,0; 2) середньо та вище 

середнього перетворені (ландшафти річкових долин) –  ап = 5,6-7,0; 3) сильно та 

вище середнього перетворені (вододільні території зайняті сільгоспугіддями) – 

 ап = 6,6-8,5; 4) дуже сильно перетворені (урбанізовані ландшафти) –  ап = 8,0-9,5. 

За потенціалом стійкості природних систем до зовнішніх впливів в межах 

Тернопільської області виділяються такі три групи ландшафтів (за оцінкою 

Л. Царика [277]): 1) стійкі (близько 22% площі області), які приурочені до 

горбогірно-лісових природних районів та Товтрового кряжу (Красненський 

природний район і окремі частини Збаразького і Мильнівського); 2) умовно стійкі 

(майже 70%) – зосереджені на плакорних ділянках Тернопільського плато, 

Авратинській височині та Подільському Подністер’ї; 3) нестійкі (біля 8%) – 

селитебні і техногенні ландшафти. 
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Аналіз цих двох основних критеріїв: 1) стійкості природних систем до 

антропогенних навантажень (покомпонентна і інтегральна стійкість); 2) ступеня 

антропогенної трансформації ландшафтів (рівня перетвореності природних 

систем господарською діяльністю) дозволяє оцінити якість навколишнього 

середовища, його екологічний стан [277, 310].  

Економіко-екологічний аспект ЕГС. Інтегральним показником, що 

відображає цей аспект, є рівень (модуль) техногенного навантаження на 

навколишнє середовище. Під техногенним навантаженням розуміємо 

зафіксований на певний момент часу рівень впливу господарської діяльності 

людини на довкілля за комплексом показників.  

Проведені розрахунки показують, що модуль техногенного навантаження 

(Мтн) на природні системи області складає 260,7 т/км
2
. У порівнянні з 

індустріальними регіонами нашої держави (місцях просторової концентрації 

промислових підприємств) цей показник доволі малий, однак навіть таке незначне 

техногенне навантаження все ж позначається на якості довкілля і погіршує його. 

Особливо це стосується Чортківського району, де Мтн найбільший в області і 

становить 292 т/км
2
. 

Загалом, за показником Мтн Тернопільська область належить до 

найблагополучніших регіонів нашої держави, де за шкалою оцінювання [270] 

рівні техногенного навантаження мінімальні.  

Забруднення повітря. За даними Головного управління статистики [241] у 

2015 р. загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по 

Тернопільській області становила 57,7 тис. т. У порівнянні з 2010 р. загальні 

викиди зменшились на 6,2 тис. т або на 9,7%, що зумовлено зменшенням обсягів 

виробництва (з різних причин) упродовж цього періоду.  

У 2015 р. кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел становила 15,9 тис. т, що на 2,6 тис. т менше, ніж у 2010 

р. Хімічний склад цих викидів був таким: метан – 9,9 тис. т; оксид вуглецю – 1,9; 

діоксид азоту – 1,1; решта – інші речовини.  

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2013 р. були 
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підприємства, діяльність яких пов’язана з транспортуванням газу (Тернопільське 

лінійне управління магістральних газопроводів філії УМГ «Львівтрансгаз» – 7,9 

тис. т, Гусятинська газокомпресорна станція – 0,9 тис. т, Кременецьке відділення з 

постачання та реалізації газу – 0,3 тис. т). Ці підприємства спричинили 65% 

викидів від загального обсягу забруднень атмосфери області стаціонарними 

джерелами, решту – сільськогосподарські підприємства і підприємства переробної 

промисловості. На 1 км
2
 території області від стаціонарних джерел припало 1,5 т 

викидів, що у 4,8 разів менше, ніж у середньому по Україні. Найбільшим цей 

показник був на територіях, де концентруються промислові підприємства, зокрема 

у Тернопільському районі та м. Тернополі. Тут обсяги викидів, у розрахунку на 1 

км
2
, перевищили середню щільність по області відповідно в 11 і 6 разів. Найменш 

забрудненими були Підгаєцький і Заліщицький райони (відповідно 0,017 і 0,095 

т/км
2
). 

Згубний вплив на атмосферу в області справляють пересувні транспортні 

засоби та виробнича техніка. Від їх роботи у 2015 р. в атмосферу потрапило 

41,8 тис. т шкідливих речовин, що більше ніж вдвічі перевищує викиди від 

стаціонарних джерел забруднення. Серед інгредієнтів, якими забруднювалось 

повітря від транспортних засобів були оксид вуглецю (29,6 тис. т), діоксин азоту 

(6,2), органічні сполуки (4,4) та інші речовини, кількість яких не перевищує 1 т. Від 

роботи пересувних джерел забруднення в розрахунку на одного жителя області 

припало майже по 40 кг забруднюючих речовин, а у розрахунку на 1 км
2
 території 

області – біля 3 т [241].  

Загалом, щільність викидів забруднюючих речовин від роботи стаціонарних 

і пересувних джерел на території області у 2015 р. склала 4,2 т/км
2
 (дод. А.3.1), що 

майже в 2,5 рази менше ніж по Україні та у 8 разів менше, ніж, скажімо, в 

індустріальній Дніпропетровській області. 

Привнесення забруднених речовин на терени області внаслідок 

транскордонного переміщення повітряних мас із сусідніх територій у 2013 році не 

зафіксовано. 

За даними хімлабораторії Тернопільського обласного центру з 
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гідрометеорології середньорічні концентрації забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі м. Тернополя в кратності ГДК становлять: по 

формальдегіду – 0,7 ГДК; пилу – 0,5 ГДК; діоксиду азоту – 1,2 ГДК; оксиду азоту 

– 0,4 ГДК; оксиду вуглецю – 0,8 ГДК; діоксиду сірки – 0,1 ГДК [211].  

У 2015 р., у порівнянні з 2010 р., в атмосферному повітрі м. Тернополя дещо 

збільшився вміст формальдегіду, оксиду вуглецю, не змінився вміст пилу, оксиду 

азоту, діоксиду азоту та діоксиду сірки. Однак, упродовж зазначеного проміжку 

часу високих та екстремально високих рівнів забруднення повітря в місті 

зафіксовано не було.  

Упродовж 2012-2013 рр. на території Тернопільської області 

санепідслужбою було проведено дослідження проб атмосферного повітря у 60 

контрольних точках [211]. Результати засвідчили перевищення ГДК лише у 

міських населених пунктах – у 307 пробах (11 %) із 2792 вимірювань; у сільських 

населених пунктах у жодному з проведених 831 вимірювань перевищень ГДК не 

зафіксовано. 

У всіх випадках перевищення ГДК стосувалися вмісту пилу у повітрі, 

зокрема: 

- Борщівським міжрайонним відділом ДУ «ТОЛЦ ДСЕСУ» перевищення 

вмісту пилу виявлено у 12 пробах повітря (2.8%) із 432 (9 контрольних точок); 

- Козівським МВ, відповідно у 78 (13.9%) із 561 (16 точок);  

- Кременецьким МВ, відповідно у 12 (4.2%) із 288 (6 точок);  

- Підволочиським МВ, відповідно у 18 (18,8%) із 99 (3 точки); 

- Теребовлянським МВ, відповідно у 24 (11,1%) із 216 (4 точки); 

- Чортківським МВ, відповідно у 33 (28,4%) із 116 (7 точок);  

- Тернопільським МВ, відповідно у 66 (15,1%) із 435 (8 точок). 

Лише у останньому, окрім перевищення пилу, в атмосферному повітрі, 

виявлено також незначне перевищення ГДК діоксиду азоту.  

Підвищеному рівню запиленості повітря в сільських місцевостях сприяє 

значна розораність земель області. Відомо, що «...пил є тим депонентом, який 

спричиняє затримку канцерогенів, які попали в легені людини; ...чистий 
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канцероген менш активний, ніж той, що поступив в організм з якимось 

адсорбентом» [230, с. 57].  

Ознаки і наслідки дій забруднювачів повітря на організм людини 

проявляються здебільшого в погіршенні загального стану здоров’я: з’являються 

головний біль, нудота, відчуття слабкості, знижується працездатність.  

Радіоекологічний стан атмосферного повітря у Тернопільській області є 

цілком безпечним – природний радіаційний фон знаходиться в межах 7-16 

мкР/год. [211]. Коливання радіаційної ситуації протягом року зумовлене 

природнім змінам звичайного річного циклу: незначне підвищення гамма-фону у 

весняно-літній період і його зниження – в осінньо-зимовий.  

Забруднення поверхневих вод. У поверхневі водні об’єкти Тернопільській 

області у 2015 р. відведено біля 2,5 млн м
3
 забруднених зворотних вод, в тому 

числі: 732 тис. м
3 
без очищення і 1,77 млн м

3 
недостатньо очищених вод [241]. 

Основними забруднювачами поверхневих вод є підприємства житлово-

комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 

80% забруднених зворотних вод. Головними причинами цього є значна 

зношеність каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, несвоєчасне 

проведення поточних та капітальних ремонтів, припинення експлуатації 

обладнання у зв’язку з високою енергоємністю, а також недостатня увага міських 

і селищних голів до питань забезпечення належного функціонування згаданих 

об’єктів.  

В режимі повної біологічної очистки працюють лише очисні споруди КП 

«Тернопільводоканал». Інші підприємства комунальної сфери відводять 

недостатньо очищені стоки, а стоки таких міст як Бережани, Борщів, Зборів, 

Ланівці та частина стоків міст Заліщики, Бучач, Монастириська, Хоростків 

відводяться без очистки. Бережанське МКП «Добробут», КП «Зборівський 

водоканал», Кременецьке КП «Міськводгосп», КП «Теребовля» віднесені до 

переліку екологічно-небезпечних об’єктів області, а Чортківське виробниче 

управління водоканалізаційного господарства тривалий час входить до «Переліку 

екологічно-небезпечних об’єктів України» (дод. А.3.2) [211]. Через те, що очисні 
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споруди, які є в м. Чорткові, забезпечують лише механічну очистку стічних вод, 

щорічно у р. Серет скидається біля 0,5 млн. м
3
 недостатньо очищених стічних вод. 

Це суттєво погіршує не лише екологічний стан ріки, а й створює певну небезпеку 

для жителів населених пунктів, розташованих нижче за течією. 

Іншою проблемою є проблема забезпечення мешканців області якісною 

питною водою. (дод. А.3.3). Частка досліджених проб питної води, що не 

відповідають вимогам держстандарту у 2014 р. за санітарно-гігієнічними і 

бактеріологічними показниками становила, відповідно, 9,3% та 8,8%. За 

радіологічними показниками (на вміст цезію-137) якість відкритих водойм області 

відповідає нормі [211].  

Загалом, моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що 

незважаючи на спад промислового виробництва за останні роки та зменшення, у 

зв’язку з цим, скидів у водойми стічних вод, суттєвого покращення якості стану 

води у водних басейнах області не відмічається.  

Проблема забезпечення якісною питною водою відноситься до числа 

соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров’я 

громадян i визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки.  

Шкідливий вплив неякісної питної води на людину може спричинити 

зростання загальної захворюваності населення (загальнотоксичний вплив – 

захворювання серцево-судинної системи, ендокринної системи та ін.), сприяти 

збільшенню частоти алергічних захворювань тощо. Забрудненість водних об’єктів 

(джерел питного водопостачання) збудниками інфекційних захворювань при 

недостатній ефективності роботи очисних споруд з водопідготовки питної води 

створює серйозну загрозу для здоров’я людей – обумовлює високий рівень ризику 

їх захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом. Навіть після очистки та 

знезаражування питної води токсичні речовини можуть залишатись в ній та 

надходити у водопостачальну мережу. До того ж існуючі технології для 

знезараження питної води передбачають широке застосування хлору, внаслідок 

чого в питній воді утворюються токсичні і канцерогенні хлорорганічні сполуки, що 

мають кумулятивну дію і які можуть викликати порушення центральної нервової 
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системи, негативно впливати на функцію нирок і печінки. Відомо [33], що у людей, 

які споживають хлоровану воду ризик виникнення раку сечового міхура та прямої 

кишки, відповідно на 21 і 38% більший, ніж у тих, які п’ють воду з незначним 

вмістом хлору. 

Для покращення ситуації з водокористуванням розглядаються проекти з 

будівництва і технічного переоснащення очисних споруд в Заліщиках, Кременці, 

Бережанах і Теребовлі. У центральній частині м. Хоросткова передбачено 

реконструкцію очисних споруд із встановленням системи повного біологічного 

очищення господарсько-побутових стічних вод типу «BIOTAL» продуктивністю 

200 м
3
 на добу. Розглядаються також можливості будівництва локальних очисних 

споруд для східної частини м. Бучача, реконструкцію очисних споруд Більче-

Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації (с. Більче-Золоте 

Бучацького району) продуктивністю 150 м
3
 на добу та деякі інші заходи. 

Забруднення ґрунтів. Одним із видів екологічної деградації ґрунтів є їхнє 

забруднення радіонуклідами. Часткового радіоактивного забруднення 

Тернопільська область зазнала у 1986 р. внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Найбільшому забрудненню піддалися десять населених пунктів та землі довкола 

них, зокрема у Чортківському районі: сс. Вересневе, Коцюбинчики, Зелене, 

Колиндяни, Сокиринці, Суслівка, Шманьківці, смт. Заводське, м. Чортків; у 

Заліщицькому – м. Заліщики. Щільність забруднення ґрунтів радіонуклідами 
137

Cs 

і 
90

Sr в них становила, відповідно, 0,90 – 3,72 і 0,027 – 0,230 Кі/км
2
 [20]. 

З того часу забруднені землі цих районів знаходилися під посиленим 

радіологічним контролем спеціалістів обласної станції хімізації, зараз – 

Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона», в рамках програми агрохімічної 

паспортизації земель сільгосппризначення. 

В 2013 році на радіологічне забруднення обстежувались 16 з 35 контрольних 

ділянок [20, 211]. Відібрано 16 ґрунтових проб та 25 проб продукції рослинництва. 

Дещо підвищені рівні експозиційної дози (гамма-фону) зафіксовано лише на 

контрольних ділянках, що знаходяться в сс. Винятинці і Дунів Заліщицького 

району, в с. Озеряни Борщівського і с. Угринь Чортківського районів (дод. А.3.4). 
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На всіх решти контрольних ділянках області вміст Cs-137 і Sr-90 у пробах ґрунту 

не перевищував 1Кі/км
2
, що дозволяє вважати їх умовно чистими. Вміст 

радіонуклідів в рослинній продукції зібраної на контрольних ділянках не 

перевищував допустимих норм, а тому всі сільгоспугіддя можна використовувати 

без обмежень. 

За даними цієї ж установи (Тернопільської філії ДУ «Держґрунтохорона») 

перевищень важких металів (солей кадмію і свинцю) та хлорорганічних пестицидів 

(ГХЦГ, ДДТ) ГДК у ґрунтах Тернопільської області також не виявлено, що 

дозволяє сільгоспвиробникам вирощувати екологічно чисту продукцію. 

Джерелом забруднення ґрунтів може бути надмірне внесення мінеральних 

добрив. Через невиправдано високі норми внесення азотних добрив та 

нерівномірний їх розподіл по земельних угіддях, частина з них може змиватись у 

водойми, просочуватись у ґрунтові води, а також призводити до надмірного 

накопичення нітратів у продукції рослинництва. Загалом нітрати малотоксичні 

речовини, але за участю мікрофлори травної системи і ферментів тканин вони 

відновлюються до нітритів, токсичність яких у 10-20 разів вища, ніж нітратів. 

Високий вміст цих сполук азоту у воді та їжі може спричинити шлунково-кишкові 

розлади, призвести до захворювань нервової системи тощо. Звести до мінімуму ці 

ризики можна за умови дотримання науково обґрунтованих норм та строків 

внесення мінеральних добрив, чергування сільгоспкультур із залученням у 

сівозміну рослин, які мають глибокопроникну кореневу систему, що забезпечує 

краще використання елементів живлення, вимитих у глибокі шари ґрунту [20]. 

Накопичення промислових і побутових відходів є одним з вагомих 

чинників забруднення довкілля. Найбільше відходів утворюється на 

підприємствах, які займаються виробництвом продуктів харчування та напоїв (в 

основному цукрові, спиртові та молокопереробні заводи). Відходи цих 

підприємств у 2015 р. склали більше 90% від загальної кількості утворених в 

області відходів І-ІV класу небезпеки. Найбільша частка утворених відходів 

належить Борщівському (12,6%), Козівському (12,6), Теребовлянському (14,3) та 

Чортківському районам (35,3); це переважно відходи діяльності цукрових та 
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спиртових заводів. Найбільше відходів І-ІІІ класу небезпеки у 2015 р. утворено 

підприємствами Бучацького району і м. Тернополя, сумарна частка яких 

становила 99% від загальної кількості відходів зазначеного класу небезпеки. 

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241] 

на кінець 2015 року в області було накопичено майже 290 тис. т. відходів, з яких 

99,9% належали до І-IV класу небезпеки. У розрахунку на одного мешканця 

припало біля 300 кг відходів І-ІV класів небезпеки, щільність накопичених 

відходів у розрахунку на 1 км
2
 території становила близько 23 т, що в сотні разів 

менше, ніж в індустріальних регіонах нашої держави. 

Серйозною проблемою є також значна кількість несанкціонованих 

сміттєзвалищ, які є в околицях практично кожного населеного пункту (як правило 

у природних пониженнях рельєфу), і тим більші вони за розмірами, чим більші 

самі поселення за людністю. Це є добрим виразником низького рівня екологічної 

культури людей.  

До показників, які характеризують рівень техногенного навантаження на 

природні системи, належить також господарська освоєність території. Оскільки 

основою господарського комплексу Тернопільської області є сільське 

господарство, то власне сільськогосподарська освоєність є тим із чинників, які 

найбільше дестабілізують екологічну ситуацію в регіоні. У структурі земельного 

фонду (станом на 01.01.2015 р.) сільгоспугіддя займали 75,7 %, у тому числі рілля – 

61,9% (в Україні – 70,9% і 53,8% відповідно). Зазначимо, однак, що упродовж 

останніх років намітились позитивні зміни – площі даної категорії земель 

поступово скорочуються (якщо на 01. 01. 2010 р. їх площа становила 1049,1 тис. га, 

то вже на початок 01. 01. 2015 р. – 1046,4 тис. га). Це зумовлено поступовою 

зміною цільового призначення земель сільськогосподарського призначення 

(передусім тих із них, які належали до малопродуктивних та еродованих) і передачі 

їх під заліснення. Завдяки цьому дещо зросла частка лісів та лісовкритих площ, а 

відтак збільшився асиміляційний потенціал територій.  

Соціально-екологічний аспект ЕГС оцінено за допомогою інтегрального 

показника, який включає оцінку ступеня комфортності умов життєдіяльності 
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населення та ступеня збалансованості структури землекористування. 

Забезпеченість жителів Тернопільської області просторовими ресурсами 

(дод. А.3.5) складає майже 1,3 га/особу (як і в Україні загалом), що свідчить про 

невисокий показник просторового комфорту для їх життєдіяльності. Найкраща 

забезпеченість просторовими ресурсами у Зборівському, Лановецькому, 

Підгаєцькому і Шумському районах, де вона становить 2,1-2,6 га/особу, що майже 

вдвічі більше, аніж у тих районах області (Тернопільському і Чортківському), де 

цей показник найменший (1,1-1,2 га/особу).  

За ступенем збалансованості структури землекористування усі адмінрайони 

області ранжуються у чотири типологічні групи: 1 – з високим ступенем 

збалансованості; 2 – вищим за середній; 3 – середнім; 4 – низьким. 

Найоптимальніші співвідношення природних і антропогенних ландшафтів, як це 

видно з дод. А.3.5, у Бережанському, Монастириському і Шумському районах, 

найгірші – у Збаразькому, Лановецькому, Підволочиському і Теребовлянському. 

Зрозуміло, що така розбалансована структура землекористування, яка 

характерна для багатьох адміністративних районів області [276], не лише 

ускладнює здатність геосистем зберігати стан динамічної рівноваги на цих 

територіях та виконувати ними природостабілізаційні і регенеративні функції для 

забезпечення належних умов життєдіяльності населення, а й, певною мірою, 

відбивається на якості довкілля та ЕГС регіону загалом. 

На основі аналізу показників забезпеченості мешканців області 

просторовими ресурсами та структури землекористування проведено типологію 

адміністративних районів за шкалою оцінювання подану у додатку А.2.2. Її 

результати засвідчили, що близькі показники до оптимальних мають лише п’ять 

адміністративних районів: Шумський, Підгаєцький, Монастириський, 

Зборівський і Бережанський. Найменш сприятливі умови для життєдіяльності 

людей за цією типологією у Тернопільському, Чортківському, Бучацькому, 

Збаразькому, Кременецькому, Теребовлянському та Підволочиському районах.  

Для покращення умов життєдіяльності мешканців області необхідно 

реалізувати комплекс заходів з оптимізації природокористування, які 
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представлені у роботах Л. Царика [276, 277], Л. Янковської [310] та ін. Вони 

передбачають покращання якості довкілля за рахунок формування екологічно 

безпечної системи земле- та природокористування: 1) скорочення орних земель за 

рахунок поетапного вилучення з орного клину сильноеродованих та 

малопродуктивних земель; 2) заліснення земель приурочених до крутосхилів (˃ 5-

7°), що сприятиме зростанню лісистості території до 20,7%; 3) залуження орних 

земель крутизною схилів менше 7°, що дозволить збільшити частку пасовищ і 

сіножатей – відповідно 16,9 і 5,2%. Загалом, за рахунок цих заходів, частку земель 

під природною рослинністю можна буде довести до 48-50% (нині цей показник 

складає 31,8%).  

Все це позитивно відіб’ється на ЕГС і сприятиме її покращенню. 

Загальну оцінку ступеня сприятливості ЕГС можна провести за зведеним 

показником рівня сприятливості екологічних умов, які враховують комплекс 

показників (табл. 3.1). Певна річ, що розглянутий набір показників не охоплює все 

різноманіття чинників, які визначають ЕГС, однак цілком достатній для аналізу 

просторово-часових внутрішньорегіональних відмінностей стану навколишнього 

середовища на низовому рівні (на рівні адміністративних районів області). 

Отриманий математичним шляхом інтегральний показник може слугувати 

надійним індикатором (маркером) ЕГС в регіоні. 

Скориставшись методом бального оцінювання (перевівши оціночні 

показники у бали) нам видається можливим опосередковано вирахувати зведені 

індекси оцінки ступеня сприятливості ЕГС (табл. 3.2). За цим показником 

виділено чотири типологічні групи адміністративних районів (рис. 3.1). 

З рис. 3.1 видно, що найсприятливішими умовами для життєдіяльності 

населення характеризуються Бережанський, Зборівський, Монастириський і 

Підгаєцький адмінрайони, де найменший рівень забрудненості компонентів 

природного середовища та найоптимальніша структура природокористування, і 

які приурочені до західної периферійної частини території області. 
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Таблиця 3.1 

Оціночні показники еколого-географічної ситуації в  

Тернопільській області (станом на 2015 р.) 

№ 

п/п 

Адміністративні 

райони 

Площа, 

км
2
 

Викиди 

шкідливих 

речовин в 

атмосферу, 

т/км
2
 

Скидання 

забруднених 

зворотних 

вод, м
3
/км

2
 

Внесення 

мінеральних 

добрив, т/км
2
 

посівної 

площі 

Утворення 

твердих 

відходів 

(ТПВ), 

т/ км
2
 

Збалансо-

ваність 

структ. 

землекор., 

бали 

1 Бережанський 661 2,0 311,6 8,9 2,5 4 

2 Борщівський 1006 2,6 132,2 11,9 86,7 2 

3 Бучацький 802 3,7 168,3 11,8 20,3 2 

4 Гусятинський 1016 4,8 154,5 12,9 65,1 1 

5 Заліщицький 684 2,1 193,0 13,0 4,1 2 

6 Збаразький 863 2,9 30,1 11,7 3,8 1 

7 Зборівський 978 1,7 94,1 8,2 1,4 2 

8 Козівський 694 2,1 106,6 12,8 125,3 1 

9 Кременецький 918 3,0 358,4 20,6 11,7 2 

10 Лановецький 632 2,1 140,8 10,6 2,2 1 

11 Монастириський 558 1,9 46,6 10,4 1,6 3 

12 Підволочиський 837 3,0 197,1 14,7 0,5 1 

13 Підгаєцький 496 1,0 60,5 9,4 1,7 2 

14 Теребовлянський 1130 2,5 261,1 10,9 87,6 1 

15 Тернопільський 808 15,2 54,5 8,7 78,0 1 

16 Чортківський 903 3,9 599,1 12,4 274,3 1 

17 Шумський 838 1,4 37,0 14,2 0,5 3 

  13824      
 

Таблиця 3.2 

Рейтинги адміністративних районів Тернопільської області за ступенем  

сприятливості умов для життєдіяльності населення (2015 р.) 

№  

п/п 

Адміністративні 

райони 

Рейтинги за рівнем (обсягом) 

Ін
те
гр
ал
ь
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й
 п
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и
к
 

(1
+

2
+

3
+

4
+

5
/5

) 

Типологічні групи 

адміністративних районів 

за ступенем сприятливості 

умов для життєдіяльності 

населення 

в
и
к
и
д
ів
 ш
к
ід
л
и
в
и
х
 

р
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о
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и
н
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 а
тм
о
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ер
у
, 

т/
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м

2
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и
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м

3
/к
м

2
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о
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т/
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м

2
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о
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в
н
о
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п
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о
щ
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тв
о
р
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н
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д
и
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в
ід
х
о
д
ів
  
І-
ІV
 к
л
ас
у
 

н
еб
ез
п
ек
и
, 
  

 с
ту
п
ен
я
 р
о
зо
р
ан
о
ст
і 

1 Бережанський 5 2 3 7 1 3,6 I (сприятливі) 

2 Борщівський 10 9 10 14 8 10,2 ІIІ (задовільні) 

3 Бучацький 14 12 9 11 9 11,0 ІIІ (задовільні) 

4 Гусятинський 16 11 13 12 10 12,4 ІIІ (задовільні) 

5 Заліщицький 6 13 14 9 7 9,8 ІIІ (задовільні) 

6 Збаразький 11 1 8 8 14 8,4 ІI (помірно сприятливі) 

7 Зборівський 3 7 1 3 5 3,8 I (сприятливі) 

8 Козівський 7 8 12 16 15 11,6 ІIІ (задовільні) 

9 Кременецький 12 16 17 10 4 11,8 ІIІ (задовільні) 

10 Лановецький 8 10 6 6 13 8,6 ІI (помірно сприятливі) 

11 Монастириський 4 4 5 4 2 3,8 I (сприятливі) 

12 Підволочиський 13 14 16 1 17 12,2 ІIІ (задовільні) 

13 Підгаєцький 1 6 4 5 6 4,4 I (сприятливі) 

14 Теребовлянський 9 15 7 15 16 12,4 ІIІ (задовільні) 

15 Тернопільський 17 5 2 13 11 9,6 ІIІ (задовільні) 

16 Чортківський 15 17 11 17 12 14,4 ІV (погіршені) 

17 Шумський 2 3 15 2 3 5,0 ІI (помірно сприятливі) 
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Рис. 3.1. Ступінь сприятливості еколого-географічних умов для 

життєдіяльності населення Тернопільської області. 
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Помірно сприятливі умови характерні для північних районів області (за 

винятком Кременецького, де антропогенне навантаження на природні системи є 

дещо вищим, ніж в решти районів із цієї групи). Більшість адміністративних 

районів належить до групи із задовільними умовами для проживання і 

життєдіяльності населення і загалом концентрується у центральній і південній 

частинах області. 

До четвертої групи належить лише один район – Чортківський, де склалися 

погіршені умови для життєдіяльності населення, що зумовлено низкою чинників, 

передусім високого рівня забрудненості території та розбалансованістю структури 

природокористування. 

Висновки до 3 розділу. 

Дослідженнями встановлено, що ЕГС в Тернопільській області загалом не 

викликає занепокоєння, а екоумови достатньо сприятливі для життєдіяльності 

населення: на 36,5% території області є сприятливі і помірно сприятливі умови; на 

57,0% – задовільні; погіршені екологічні умови проживання склалися лише у 

Чортківському районі (6,5% від території області).  

Для покращення якості довкілля та забезпечення належних умов для 

життєдіяльності мешканців області першочергово необхідно: 1) вирішити питання 

щодо вибору земельної ділянки під розташування нового полігону ТПВ м. 

Тернополя та будівництва сміттєпереробного заводу; забезпечити належний 

санітарний стан організованих полігонів ТПВ міст і селищ області, їх 

паспортизацію та ведення належного обліку відходів, що видаляються; 2) 

забезпечити планомірну реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд 

у більшості населених пунктів області; 3) вирішии проблему зберігання і 

знешкодження непридатних та заборонених до використання хімікатів.  
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

4.1. Динаміка чисельності населення. 

Чисельність населення регіону є результатом взаємообумовленого розвитку 

усієї сукупності процесів суспільного розвитку, насамперед – соціально-

економічних та демографічних. Тернопільська область належить до тих регіонів 

нашої держави, де чисельність наявного населення є однією з найменших. За 

даними Головного управління статистики у Тернопільській області, на початок 

2015 року тут проживало 1070 тис. осіб (19 місце в загальноукраїнському 

рейтингу), розподіл їх за роками ілюструє рис. 4.1.  

Тернопільська область характеризується середньою щільністю населення 

(77,9 осіб/км
2
), яка мало відрізняється від середнього показника в Україні – 75,5 

осіб/км
2
. Розміщення населення на території області відносно рівномірне, за 

винятком кількох адмінрайонів (Зборівський, Підгаєцький, Шумський, 

Лановецький), у яких щільність населення значно нижча – менше 50 осіб/км
2
. 

Найвищі показники у Тернопільському і Чортківському районах (84-87 осіб/км
2
) 

та трохи менші у Бучацькому (80 осіб/км
2
).  

Динаміку чисельності населення області ілюструє рис. 4.2 і дод. Б.1.1.  

З рис. 4.2 видно, що починаючи з 90-х років минулого сторіччя у 

Тернопільській області простежується перманентне зменшення чисельності 

населення. Процеси депопуляції, які співпали з початком ринкової трансформації 

економіки України, проявилися у тому, що, уже з 1992 р. показники природного 

приросту населення є від’ємними. З 1992 до 2008 рр. щорічно чисельність 

населення зменшувалась на 7-8 тис. осіб, далі динаміка депопуляції дещо 

уповільнилася – до 4-5 тис. осіб на рік, а в 2013-2015 рр. – до 3,5-4 тис. осіб.  

Істотний вплив на демографічну ситуацію в регіоні має міграція населення.  
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Рис. 4.1. Чисельність наявного населення у районах Тернопільської області 

(станом на 01.01.2015 р.). (Побудовано автором). 
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Рис. 4.2. Динаміка чисельності населення Тернопільської області 

(1939 – 2015 рр.). (Побудовано автором за даними [241]). 

Розвиток ринкових відносин, демократизація суспільного життя, відносна 

відкритість кордонів та зняття обмежень щодо закордонних поїздок громадянам 

нашої держави спричинили активізацію міждержавних переміщень населення, в 

першу чергу – осіб працездатного віку. Це зумовлено, передусім, довготривалою 

глибокою соціально-економічною кризою і пов’язаного з нею обвального спаду 

виробництва, браком робочих місць на ринку праці, низькою заробітною платою 

та затримкою у її виплаті, вимушеної неповної зайнятості тощо [124]. Активна 

участь населення Тернопільської області в міжнародному трудовому 

міграційному обігові зумовлена також депресивним станом регіону, помітним 

зниженням рівня матеріального достатку значної частини працездатного 

населення, що змушує їх шукати роботу за кордоном (рівень заробітної плати у 

Тернопільській області є найнижчим в Україні, і становить лише 72,2% від 

середнього по економіці [242]; рівень бідності, за відносним критерієм, є одним з 

найбільших у нашій державі і становить 41,3 % (середньодержавний показник – 

24,5%), а за абсолютним критерієм є найвищим і становить 17,2%, що більш ніж 

вдвічі перевищує середнє значення в країні [182] (дод. Б.1.2.). У Тернопільській 

області склалась така ситуація, коли навіть наявність роботи не гарантує від 

бідності. 

Щорічно з території області значна частина працездатного населення 
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виїжджає у різні країни світу, і лише частина повертається назад. Аналіз 

статистичних даних [157, 241] свідчить, що тільки за останні 10 років область 

залишило 167,8 тис. осіб, а прибуло лише біля 140 тис. осіб. Тобто, за рахунок 

від’ємного сальдо міграції (– 27,2 тис. осіб) демографічна ситуація в 

Тернопільській області з року в рік суттєво ускладнюється. Так, лише у 2015 р. 

міграційними потоками було охоплено понад 30 тис. осіб, переважно 

працездатного віку. Варто додати, що втрати від ненародження дітей, через 

зовнішню трудову міграцію жінок фертильного віку, за підрахунками 

П. Шушпанова [301], щорічно досягають близько 500 осіб або майже 4% від усіх 

новонароджених. 

Отже, міграційні процеси у Тернопільській області призводять до 

погіршення демографічної ситуації в регіоні, що супроводжується не лише 

скороченням загальної чисельності населення, а й зменшенням осіб найбільш 

активного дітородного віку (20-30 років). Крім цього, трудова міграція, яка стала 

масовим явищем, призводить до «соціального сирітства» дітей через багаторічну 

відсутність одного чи обох батьків та позначається на міцності шлюбу – збільшує 

ризик розлучення через послаблення сімейних зв’язків. Разом з цим, часті поїздки 

та виснажлива праця не лише суттєво погіршують здоров’я заробітчан, а й 

збільшують ризики їх передчасної смерті. Причиною цього є неналежні умови 

праці, а також відсутність доступу до медичних послуг чи надання їх у неповному 

обсязі, невчасно або неналежної якості. 

Тому, лише за умови суттєвого підвищення рівня та якості життя населення 

(пом’якшення дії факторів, що стимулюють від’їзд) сальдо міграцій може 

стабілізуватися. Однак, враховуючи кризовий стан економіки в нашій державі, 

обсяги трудової міграції і надалі зростатимуть. 

4.2. Статево-вікова структура населення  

Особливості демографічної ситуації, що склались на території області, 

суттєво впливають на статеву і вікову структуру населення, яка відображає 

співвідношення між різними віковими групами (вікова структура) та між 
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чоловічим і жіночим населенням (статева структура). Ці співвідношення, що 

представлені в статево-віковій піраміді населення (рис. 4.3), є результатом 

особливостей природного та механічного руху населення в конкретних 

історичних умовах відтворення.  

Піраміда населення має неправильну форму і нагадує радше ялинку, аніж 

власне піраміду. За шкалою Г. Зунберга вона відповідає регресивному типу 

відтворення. 

У віковій структурі населення добре простежуються демографічні 

катастрофи, що спіткали жителів Тернопільської області. Вони спричинені 

Другою світовою війною, а також значним скороченням кількості населення 

наприкінці XX – на початку ХХІ століть унаслідок кризових явищ в економіці 

нашої держави. З цих причин межі вікової піраміди мають провали – 

демографічні депресії, які власне й відображають історичні зміни в характері 

приросту і втрат населення.  

З рис. 4.3 видно, що в нижній частині піраміди чисельність дитячого 

населення у віці 7-13 років доволі мізерна (біля 9-10 тис.), а отже, ситуація стане 

проблемною, коли зазначена когорта досягне дітородного та працездатного віку. 

Наслідки, спричинені низькою народжуваністю наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст., будуть відчутними упродовж наступних кількох десятиліть. 

Крім цього, у віковій структурі спостерігається відносно висока чисельність 

груп населення середнього віку. В недалекому майбутньому вона буде поступово 

рухатись до верхівки піраміди, що призведе до зростання частки осіб старших 

вікових груп, а отже, до ще більшого дисбалансу структури населення області. 

У статевій структурі населення Тернопільщини переважають жінки (як і в 

Україні та в більшості країн світу), які становлять 566,4 тис. осіб (53,3%). 

Чоловіків проживає 496,1 тис. осіб (46,7%). Приблизно таке ж відсоткове 

співвідношення між чоловіками і жінками утримується впродовж двох і більше 

десятиліть поспіль. У 2015 р. на кожних 1000 жінок припадало 876 чоловіків (дод. 

Б.2.1), однак у різних вікових групах співвідношення між особами чоловічої і 

жіночої статі має значні відмінності.  
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Рис. 4.3. Статево-вікова піраміда (станом на 01. 01. 2015 р.) [241]. 

 

 
 

Рис. 4.4. Співвідношення осіб чоловічої і жіночої статі в окремих вікових 

групах населення. (Побудовано автором за даними [241]). 
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У дитячому і юнацькому віці, як видно з піраміди, хлопців дещо більше ніж 

дівчат, що пояснюється тим, що хлопчиків народжується завжди більше, ніж 

дівчаток (фундаментальна біологічна константа [152]). Так, у 2015 р. хлопчиків 

народилось 51,5% від загальної кількості народжених, а дівчаток – 48,5%, або ж – 

на кожні 100 дівчаток припадало 106 хлопчиків.  

У середньому і старшому віці це співвідношення змінюється на користь 

жінок (рис. 4.4, дод. Б.2.2), що зумовлено вищим показником смертності чоловіків 

з біологічних причин (заниженість інстинкту самозбереження, більша вразливість 

захворюваннями) та соціальних (переважання важких і небезпечних умов 

трудової діяльності, поширеність шкідливих звичок тощо). 

Найбільша диспропорція між чоловічим і жіночим населенням у віковій 

групі населення старших 73 років, де чисельність чоловіків у 2 рази менша від 

жінок. Це пов’язано з кількома факторами: в жінок більша тривалість життя 

(жіночий організм витриваліший, здатний витримувати більші стресові 

навантаження тощо); пік смертності у чоловіків настає після 40 років, а в жінок – 

після 50 років.  

У віковій структурі населення області найчисельнішою є група віком 15-64 

роки (69,0% від загальної чисельності населення). Серед адміністративних 

районів виділяються Тернопільський, Чортківський та м. Тернопіль, де частка цієї 

групи населення складає 70-75% (рис. 4.5).  

4.3. Особливості і тенденції сучасних процесів відтворення населення  

Основними показниками, які характеризують перебіг процесів відтворення, 

є народжуваність, смертність і природний приріст. Ці показники є також добрим 

індикатором стану здоров’я населення, оскільки відображають зміну його 

чисельності внаслідок взаємодії основних демографічних явищ: народжуваності 

та смертності.  

Аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом 

останніх років, свідчить про те, що в Тернопільській області, разом із соціально-

економічними проблемами, наявні ознаки демографічної кризи. 
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Рис. 4.5. Статево-вікова структура населення Тернопільської області.  

(Побудовано автором за результатами дослідження). 
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Негативну динаміку демографічних показників починаючи з 90-х років ХХ 

ст. ілюструє рис. 4.6 і дод. В. Скорочення природного приросту населення області 

пояснюється, передовсім, низькими показниками народжуваності і значною 

смертністю населення. Якщо в 2008 р. 

на 1 тис. жителів народжувалось 11,3, а 

помирало 14,8 (- 3,5) осіб, то вже в 2015 

р. ці показники становили відповідно 

10,1 і 14,3 осіб (-4,2). 

Упродовж останніх років 

простежувалась стійка негативна 

тенденція до скорочення осіб дитячого 

віку (рис. 4.7). Особливо стрімкими темпами воно відбувалось у період з 1996 по 

2011 рр. Загалом, з 1991 до початку 2015 рр. чисельність цієї групи населення 

зменшилась на 91,5 тис. осіб або на 35,2%. Натомість, за означений проміжок 

часу, частка осіб похилого віку збільшилась майже на 3%. Таким чином, на 

початок 2015 р., майже кожен сьомий житель Тернопільської області перебував у 

віці 65 років і старше. 

Низький рівень народжуваності призвів до того, що в області вже не 

забезпечується навіть просте відтворення поколінь. У результаті цього населення 

старішає. Частка осіб похилого віку (65 і більше років) у 2015 р. становила понад 

15 % від всього населення. За шкалою демографічного старіння ООН [187] це 

означає, що населення області давно переступило «поріг старості» (понад 7%) і 

зараз належить до категорії дуже старого.  

Старіння населення області відбувається як «знизу» – в результаті 

скорочення народжуваності, так і «зверху» – за рахунок деякого підвищення 

середньої тривалості життя в останні роки. Таку ситуацію вчені демографи 

називають «проїданням демографічного капіталу» [244, с. 126], накопиченого у 

віковому складі населення попередніми поколіннями, коли народжуваність була 

вищою. 

За рівнем демографічного старіння помітно виділяються чотири 
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адміністративні райони (Підгаєцький, Монастириський, Козівський і 

Заліщицький), де частка осіб похилого віку становить 1/5 від усього постійного 

населення області (рис. 4.8). 

Більше 2/3 осіб похилого віку (65 і більше років) проживає у сільській 

місцевості (68%). За абсолютною чисельністю чітко виділяються чотири 

адміністративні райони області (Борщівський, Теребовлянський, Чортківський), 

де сумарно проживає 1/4 від усіх сільських жителів цієї групи населення. У 

процентному відношенні найбільше їх проживає у Зборівському, Підгаєцькому, 

Тернопільському і Шумському районах, де їхня частка становить 12-15% від усіх 

жителів цієї групи населення. Загалом, рівень демографічного старіння у сільській 

місцевості області значно вищий – 18,5%, аніж у міських поселеннях – 11,2% (в 

Україні, відповідно, 17,6% і 14,1%).  

У кількісному відношенні найбільше жінок похилого віку проживає у 

Чортківському, Теребовлянському і Борщівському районах (9,0 – 9,3 тис. осіб); у 

процентному відношенні їхня частка у районах області майже однакова і 

становить 67-71% від усіх осіб віком 65 і більше років. 

Зростання темпів старіння населення області породжує низку проблем 

(економічних, медико-соціальних, морально-психологічних): по-перше, потреба 

збільшення статті витрат на соціальне забезпечення осіб похилого віку на тлі 

скорочення чисельності працездатного населення, а відтак – зменшення 

надходжень у держбюджет, створює додаткові ризики їхнього пенсійного 

забезпечення; по-друге – потреба збільшення витрат на забезпечення медичною 

допомогою цієї верстви населення та необхідність вирішення таких медичних і 

соціальних проблем як: догляд за самотніми особами похилого віку зі зниженою 

руховою активністю та здатністю до самообслуговування, госпіталізація хворих з 

комплексною хронічною патологією, ускладненим перебігом захворювань і 

тривалим періодом одужання тощо [133].  

В умовах затяжної соціально-економічної кризи, старість сприймається як 

вирок, бо старі люди є тією групою населення, яка, з одного боку, найбільше 

потребує медико-соціальних послуг, з іншого – найменш платоспроможна (всі 
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Рис. 4.6. Демографічна ситуація в Тернопільській області. 

(Побудовано автором за результатами дослідження). 
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Рис. 4.8. Рівень старіння населення в Тернопільській області. 

(Побудовано автором за результатами дослідження). 
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особисті заощадження пенсіонерів пропали внаслідок невдалого реформування 

економіки в перехідний період, а теперішній середній розмір пенсії – нижчий за 

межу елементарного виживання). 

Про те, що населення області «старішає», свідчить також його середній та 

медіанний вік (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Середній та медіанний вік населення Тернопільської області (роки) 

Тип 

поселень 

Обидві статі чоловіки жінки 

середній 

вік 

медіанний 

вік 

середній 

вік 

медіанний 

вік 

середній 

вік 

медіанний 

вік 

Все 

населення 
39,8 38,6 37,1 35,8 42,2 41,4 

міські 

жителі 
38,2 36,8 36,2 34,7 40,0 38,9 

сільські 

жителі 
41,0 40,2 37,8 36,8 43,9 43,5 

Примітка. Складено за даними [13]. 

 

З таблиці 4.1. видно, що демографічні рівні старіння населення істотно 

відрізняються залежно від типу поселення та статі. Для сільського населення 

характерний дещо вищий рівень старіння аніж міського, оскільки його віковий 

склад надто «виснажений» масовою міграцією молоді й осіб середнього віку в 

міста. Найстарішою частиною населення області є жінки, що проживають у 

сільській місцевості, а наймолодшим соціально-демографічним контингентом 

залишаються міські чоловіки. 

Упродовж щонайменше двох десятиліть простежується поступове зростання 

як середнього, так і медіанного віку населення (рис. 4.9). 

Більш репрезентативними індикаторами процесу демографічного старіння є 

коефіцієнти довголіття (d80+) і довгожительства (d90+), що розраховуються 

відносно чисельності осіб у віці 60 років і старших [187]. 

Ці коефіцієнти показують, скільки з кожних ста осіб, що досягли старечого 

віку (60 років і старше), можуть досягти віку довголіття чи довгожительства 

(табл. 4.2).  
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Рис. 4.9. Динаміка середнього та медіанного віку населення у 

Тернопільській області. (Побудовано автором за даними [13]). 

Станом на кінець 2015 р. на теренах Тернопільської області проживало 43,8 

тис. довголітніх і 3,8 тис. довгожителів, а коефіцієнти довголіття і довгожительства 

становили відповідно 19,8% і 1,7%; в Україні – 16,2% і 1,5% (рис. 4.10). При цьому 

частка осіб, що перейшли столітній рубіж, становила в області 2,9 % від усіх 

довгожителів. Понад дві третини із них (68,5%) – це жінки.  

Таблиця 4.2 

Динаміка коефіцієнтів довголіття і довгожительства 

та їх короткостроковий прогноз 

Роки 
Всього осіб 

Коефіцієнт 

довголіття, % 

Коефіцієнт 

довгожительства, % 

S80+ S90+ d80+ d90+ 

1991 34999 2475 14,9 1,1 

1995 34529 3100 14,1 1,3 

1999 26883 3564 10,8 1,4 

2003 31231 3669 12,8 1,5 

2007 35821 2636 15,8 1,2 

2011 41985 3027 18,8 1,4 

2015 43842 3845 19,7 1,7 

2020 47243 4372 21,7 2,0 

Примітка. Розраховано автором за даними [13]. 
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Рис. 4.10. Динаміка коефіцієнтів довголіття і довгожительства в Тернопільській 

області й Україні. (Побудовано автором). 

Варто підкреслити, що серед людей літнього віку найбільш інтенсивно 

збільшується група довгожителів (див. табл. 4.2) – особи, що належать до так 

званої групи ризику підвищеної потреби в сторонній допомозі. Чисельність цієї 

когорти людей лише за період 2011-2015 рр. зросла на 21,3 %, а за даними 

короткострокового прогнозу впродовж наступних 5 років зросте ще на 12 % у 

загальній чисельності населення [58].  

Загалом, вищі показники довголіття характерні для жінок. У 2015 р. частка 

жінок віком 90 і більше років склала 78,5% від усіх довгожителів області [62]. 

Вирішальний вплив на характер відтворення населення має 

народжуваність.  

Потенційна можливість дітонародження (плідність) реалізується сукупністю 

жінок у результаті репродуктивної поведінки, яка в суспільстві детермінована 

системою соціально обумовлених потреб і врегульована соціальними та 

культурними нормами, традиціями, громадською думкою тощо [237]. Від неї, 

головним чином, залежить те, як у суспільстві проходить процес заміщення 

поколінь. Досить сказати, що якщо кількість дітей, народжених у середньому 

однією подружньою парою не буде перевищувати 2,3-2,5, то наскільки низьким 

не був би при цьому рівень смертності, заміщення поколінь у суспільстві не 

відбуватиметься і чисельність населення від покоління до покоління 

скорочуватиметься [81, 195]. 
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У демографічній статистиці послуговуються кількома показниками, які 

характеризують інтенсивність народжуваності [187]. Найчастіше використовують 

загальний коефіцієнт народжуваності (народжуваність) та сумарний коефіцієнт 

народжуваності (коефіцієнт плідності). 

Загальний коефіцієнт народжуваності показує, скільки в середньому 

живонароджених припадає на 1000 осіб середньорічної чисельності населення. 

Якщо з цих позицій аналізувати Тернопільську область, то найменші значення 

цього показника спостерігаються на півдні області (Борщівський і Заліщицький 

райони), а також у Монастириському, Козівському, Теребовлянському і 

Підволочиському районах, де він становить менше 10 ‰. Найбільший показник 

народжуваності зафіксовано у Кременецькому та Бучацькому районах (понад 13 

‰). Середньообласний коефіцієнт народжуваності склав 11,0 ‰. За шкалою 

оцінки величини загального коефіцієнта народжуваності [152], показник, що 

становить менше 16 ‰, відноситься до низького і такого, що недостатній для 

заміщення батьків поколінням дітей. 

Величина загального коефіцієнта народжуваності дає лише загальне 

уявлення про рівень народжуваності, оскільки не враховує вікову структуру 

населення, тому його ще називають грубим коефіцієнтом (від англ. Crude Birth 

Rate – CBR). 

Значно кращим (точнішим) в цьому сенсі є сумарний коефіцієнт 

народжуваності, який показує, скільки в середньому дітей народила б одна жінка 

упродовж усього репродуктивного періоду (15-49 років) при збереженні в 

кожному віці рівня народжуваності того року, для якого обчислені вікові 

коефіцієнти.  

Упродовж останніх 25 років сумарний коефіцієнт народжуваності у 

Тернопільській області невпинно зменшувався, за винятком незначного 

підвищення в окремі роки. У 1989 р. він становив 2,2, тобто у кожних 100 жінок 

народжувалось 220 дітей. На початок 2015 р. цей показник скоротився більш як на 

33% і склав лише 1,47 дітей на 1 жінку, що недостатньо навіть для простого 

відтворення. За оцінкою вчених [169], для так званого нульового приросту 
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Рис. 4.11. Динаміка сумарного 

коефіцієнта народжуваності у 

Тернопільській області. 
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населення, за теперішнього рівня смертності, він має становити 2,3 дитини. Тобто, 

сучасний рівень народжуваності забезпечує відтворення населення (заміщення 

поколінь) лише на 63,9%. 

За сумарним коефіцієнтом народжуваності Тернопільщина займає 17 місце 

серед областей нашої держави (в 

середньому по Україні він становить 1,5). 

Навіть у селах, які тривалий час 

слугували «демографічним стабілізатором» 

[170] – з огляду на традиційно вищу 

народжуваність, ніж у містах, починаючи 

з 1993 р. показник народжуваності впав 

нижче критичного рівня. З тих пір він 

невпинно зменшувався, хоча й залишався 

дещо вищим, аніж у міських поселеннях і 

зараз становить 1,6 (рис. 4.11). 

Аналіз повікового коефіцієнта 

народжуваності (відношення кількості дітей, народжених жінками певного віку, 

до середньорічної кількості жінок цього віку) засвідчує суттєве зниження рівня 

народжуваності у жінок найбільш активного дітородного віку (20-24 роки) – з 218 

у 1990 р. до 102 ‰ у 2015 р. (рис. 4.12). Натомість, починаючи з 2005 р., 

простежується тенденція до повільного зростання народжуваності у дещо 

старших вікових групах (25-29 і 30-34 років), однак ці показники ще не досягли 

рівня 1990 року [103]. 

Це свідчить про «старіння» материнського контингенту та перебудову 

вікової моделі народжуваності. При цьому зміни вікового профілю 

народжуваності в останньому десятилітті відбулися як у містах, так і в сільській 

місцевості. 

Певна річ, що трансформація вікової моделі народжуваності у бік 

«старіння», негативно позначатиметься на показнику народжуваності в 

майбутньому [135], позаяк період активного дітонародження в цьому випадку 
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скоротиться, а жінки, здебільшого, обмежуватимуться народженням лише однієї 

дитини. Отже, частка повторних пологів істотно поменшає. 

 

Рис. 4.12. Народжуваність за віковими групами матерів. 

(Побудовано автором за даними [13]). 

У 2015 році найчастіше в області народжували жінки у вікових групах: 20-

24 роки (33,0%), 25-29 років (33,6%) і 30-34 роки (18,6%); решта – в інших вікових 

групах, в т.ч. дві 14-ти річні та десять 15-ти річних жінок. Однак, випадки пологів 

у віці 14-15 років бувають рідко; це скоріш за все винятки, а не тенденція. 

Із загальної кількості народжених у 2015 р. первістки становлять 44,2 %, 

другі діти – 37,9 %, треті – 12,1%, четверті – 3,4%, п’яті і наступні – 2,4%.  

Характерною особливістю області є переважання однодітних сімей над дво- 

і більше дітними. Тобто на Тернопільщині, як зрештою і в переважній більшості 

областей України, сформувалась модель однодітних сімей. І не варто очікувати, 

що в найближчій перспективі дітородна (репродуктивна) поведінка подружніх 

пар, які орієнтуються на однодітність в сім’ї, зміниться. 

Окрім цього, з року в рік простежується тенденція до укладання шлюбів у 

зрілішому віці, а відтак і пізнішого народження дітей, особливо другої та третьої 

дитини. Однак, відомо, що лише третя дитина забезпечує розширене 

демовідтворення. 

Відкладання народження дитини з тимчасового явища стає звичним для 

багатьох молодих сімей. Станом на початок 2015 р. на Тернопільщині більше 

двох третин сімей (74,4%) мали лише одну дитину, двох дітей – 22,4%, трьох і 

більше – 3,2% [236]. Таке співвідношення сімей за дітністю вкрай негативно 
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впливає на відтворення населення області. Адже відомо, що для простого 

заміщення поколінь, за оцінкою демографів [цит. за 191], розподіл сімей за 

кількістю дітей повинен бути таким: 4% – бездітні, 10% – з однією дитиною, 35% 

– з двома дітьми, ще 35% – з трьома, 14% – з чотирма й 2% – з п’ятьма та більше 

дітьми. 

Зауважимо, що зазначена проблема має місце не лише у Тернопільській 

області. Подібні показники дітності сімей характерні також для переважної 

більшості областей нашої держави, як, зрештою, і для багатьох країн Європи. 

Якщо така тенденція спостерігатиметься і надалі, то це може призвести до 

незворотності процесів відтворення населення. 

Упродовж останніх років простежується не лише критичне зниження 

дітородної активності молодих подружніх пар, а й зростання чисельності тих із 

них, які взагалі не хочуть мати дітей. Насторожує також і той факт, що в останні 

роки лікарі чим раз частіше фіксують випадки безпліддя у подружніх пар 

репродуктивного віку [23]. Це свідчить про існування ще однієї, доволі складної, 

медико-демографічної проблеми, яка так само негативно впливає на 

демовідтворення населення. За критеріями ВООЗ, критичним вважають рівень, 

коли частота безпліддя досягає 15%. На території області цей показник уже 

досягнув 17% [252] і визначається як катастрофічний.  

Дослідженнями вчених з’ясовано, що в Тернопільській області коефіцієнт 

безпліддя в осіб репродуктивного віку у 2011-2012 рр. коливався від 0,89 - 1,14 ‰ 

у чоловіків до 2,99 - 3,15 ‰ у жінок; в Україні, відповідно – 0,89 - 0,91 і 3,80 - 

3,91 ‰ [306]. За даними спеціальних досліджень, останніми роками в структурі 

безплідності зростає питома вага порушень репродуктивної функції, виявлених 

уже в дитячому віці [247]. Саме тому лікуванню безпліддя нині приділяється 

підвищена увага з боку медиків. Згідно з даними лікувально-профілактичних 

установ, що займаються лікуванням безпліддя методами допоміжних 

репродуктивних технологій, частка подружніх пар, які пізнали радість довго 

очікуваного материнства і батьківства, досягла європейського рівня і зараз 

складає 37%. 
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Ще одним важливим показником, що 

характеризує відтворення населення, є нетто-

коефіцієнт відтворення жіночого покоління. Цей 

показник показує, скільки в середньому дівчаток, 

що народжені однією жінкою впродовж життя, 

дожило б до віку матері за умови збереження в 

кожному віці наявних рівнів народжуваності і 

смертності. Іншими словами, він характеризує 

заміщення покоління матерів поколінням їхніх 

дочок. Інколи цей показник трактується як такий, 

що характеризує заміщення поколінь обох статей 

разом.  

Оскільки для Тернопільської області цей коефіцієнт становить 0,704, тобто 

менше 1,0, то це свідчить про звужене відтворення населення, бо покоління 

дівчаток, з урахуванням їх дожиття до середнього віку матерів, чисельно менше 

від материнського. Гірша ситуація у міських поселеннях, бо тут цей показник 

становить лише 0, 63; у сільських трохи вищий – 0,76 [62]. 

На рівень народжуваності негативно впливає також переривання вагітності. 

Таких випадків щороку в області реєструється близько 2 тис. [183]. Це не лише 

негативно впливає на демовідтворення населення, а й призводить до погіршення 

здоров’я жінок. 

Таким чином, як бачимо з аналізу спектру коефіцієнтів народжуваності, 

лише їхнє підвищення здатне призупинити подальше погіршення демографічної 

ситуації. 

Ситуація з народжуваністю ускладнюється також незадовільним станом 

репродуктивного здоров’я матері та дитини, очевидними проявами якого є все ще 

доволі високі показники смертності немовлят (6,7 ‰), захворюваності 

новонароджених (108,8 ‰), підвищені показники перинатальних втрат (8,7 ‰) та 

висока частка патологічних пологів (біля 30%). Незважаючи на те, що впродовж 

 
Рис. 4.13. Частка 
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останніх років простежувалась тенденція до зменшення деяких з цих показників, 

утім вони все ще не відповідають рівню більшості країн Європи.  

Однією з ознак моделі народжуваності, яка формується в умовах 

плюралізації форм шлюбно-сімейних стосунків, є збільшення частки дітей, 

народжених матерями, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Темпи 

перманентного зростання частки позашлюбних народжень ілюструє рис. 4.13.  

За підсумками 2015 р. на теренах області кожна 12 дитина народилася в 

одиноких матерів або в батьків, шлюб яких не був зареєстрований. Аналіз 

статистичних даних свідчить також про те, що в останні роки простежується 

тенденція до поступового зменшення частки позашлюбних народжень молодими 

матерями, і її збільшення – у матерів віком 30 років і старших. Це вказує на 

зростання питомої ваги бажаного позашлюбного материнства і зменшення – 

вимушеного. 

Додатковим чинником зниження рівня народжуваності є вимушена трудова 

міграція жінок репродуктивного віку, спричинена дуже складною соціально-

економічною ситуацією в регіоні. Лише впродовж 2015 р. від’ємне сальдо міграції 

жіночого населення склало майже 700 осіб, при цьому більше двох третин із них – 

це найпродуктивніші в дітородному відношенні вікові групи жінок (16-29 років). 

За умови мінімізації міграцій коефіцієнт народжуваності міг би бути більше 

реального майже на 0,5‰ [63]. 

Погіршення умов життя населення області, що зумовлене затяжною 

глибокою економічною кризою в державі, стримуватиме і надалі збільшення 

народжуваності. Адже відомо [94], що з народженням дитини дохід сім’ї, в 

розрахунку на одного її члена, суттєво знижується. Навіть для повних сімей з 

обома працюючими батьками, при народженні більш як однієї дитини, зростають 

ризики бідності та малозабезпеченості [175]. При появі другої дитини в сім’ї 

ризик бідності зростає на 59,2%, а третьої – на 43,8% [284]. Отже, небезпека 

опинитися за межею бідності, безумовно, слугуватиме перепоною у прийнятті 

рішення подружніми парами щодо народження двох і більше дітей.  
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Низка заходів, які були визначені національною Концепцією 

демографічного розвитку України на 2005 – 2015 рр. у сфері сімейної політики та 

народжуваності (створення умов для поліпшення матеріального становища сімей, 

поліпшення житлових умов, утвердження високого соціального статусу сім’ї та 

інше), так і не були виконані.  

Отже, можемо констатувати, що основною причиною відмови від 

народження бажаної кількості дітей потенційними батьками у Тернопільській 

області є: високий рівень безробіття серед молоді, дуже низький рівень оплати 

праці, незадовільна ефективність діючих соціальних програм тощо.  

Підвищення дітородної активності населення можливе лише за умови 

економічної стабілізації, підвищення рівня життя широких верств населення і 

реалізації виваженої соціально-демографічної політики з пронаталістською 

орієнтацією спрямованою на реальну підтримку розвитку сім’ї, стимулювання 

народжуваності і поліпшення умов дітородної діяльності населення. 

З огляду на зазначене вище та беручи до уваги результати досліджень 

вітчизняних вчених, вважаємо, що одним із першочергових завдань 

демографічної політики держави має стати відродження авторитету сім'ї, 

сімейних цінностей тощо. Подолання депопуляції можливе лише за умови 

стимулювання з боку держави розширеного відтворення населення за такими 

параметрами: середня кількість народжених дітей у розрахунку на одну шлюбну 

пару за все життя має бути не менше 3,0, а у розрахунку на одну жінку без 

урахування шлюбного стану – не менше 2,5 дитини. 

4.4. Очікувана тривалість життя при народженні та її оцінка 

Гострою демографічною проблемою сучасності є також стан здоров’я 

населення Тернопільської області [139, 219, 267].  

Узагальнюючим показником стану здоров’я населення регіону є очікувана 

тривалість життя при народженні. 

За очікуваною тривалістю життя (73,35 років) Тернопільщина посідає перше 
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місце в Україні (середньодержавний показник – 71,38 років) (дод. Г.1).  

Результати аналізу даних статуправління [241] свідчить, що динаміка рівня 

середньої очікуваної тривалості життя при народженні упродовж 1991-2006 рр. 

була досить стабільною і коливалася в діапазоні 70-71 рік. Починаючи з 2007 р., 

показник тривалості життя почав поволі зростати і зараз досяг свого найбільшого 

значення за аналізований період (рис. 4.14, дод. Г.2). Проте тривалість життя 

чоловіків залишається низькою (68,43 року). Як і в 1991 р., тепер вона майже на 

10 років менша, ніж у жінок.  

Середня тривалість життя жіночого населення у 2015 р. досягла 78,12 року 

(рис. 4.15), що на 1,87 року більше ніж загалом в Україні.  

Ця статева відмінність темпів показує, що зростання тривалості життя було 

зумовлено не завдяки, а всупереч медицині, бо чоловіки і жінки мають рівний 

доступ до медичної допомоги.  

Таким чином, можна констатувати, що впродовж останніх років 

простежується тенденція до поступового зростання тривалості життя, однак вона 

ще залишається відносно низькою у порівнянні з більшістю європейських країн 

(дод. Г.3, Г.4), що зумовлено високою смертністю осіб працездатного віку 

Показники життєздатності чоловіків працездатного віку в Тернопільській області 

значно нижчі, ніж у країнах Європи. Зокрема ймовірність дожити від 15 до 60 

років становить для українських чоловіків лише 62%, тоді як в Італії – 91%, 

Німеччині – 89%, Чехії – 84%, Угорщині – 74%. Для жінок розрив у показниках 

менш суттєвий. 

За розрахунками вітчизняних вчених [107], зниження смертності в Україні 

від переважно екзогенних хвороб сприятиме приросту тривалості життя до 2020 р. 

(в середньому на 0,52 та 0,31 року щорічно для чоловіків і жінок відповідно).  

Якщо б така тенденція була справедливою для Тернопільської області, то 

очікувана тривалість життя при народженні в 2020 р. досягла б у чоловіків 71,03, 

а в жінок 79,67 років. 
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Рис. 4.14. Середня очікувана тривалість життя при народженні 

за статтю в 1991-2013 роках. (Побудовано автором за даними [241]).  

 

 

Рис. 4.15. Середня очікувана тривалість життя за статтю і віковими групами, 

років. (Побудовано автором за даними [241]). 
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Короткостроковий (до 5 років) прогноз чисельності населення нами 

здійснено за допомогою методу математичної екстраполяції (метод оцінювання 

тенденцій), що базується на передбаченні середньорічних темпів приросту на 

основі лінійної функції. Базуючись на цій методології, нами визначено майбутню 

чисельність населення Тернопільської області [62].  

За нашими розрахунками, у 2020 р. вона становитиме 1037,9 тис. осіб, у 

тому числі чоловіків – 486,2 тис. осіб, жінок – 551,8 тис. осіб (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Короткотерміновий прогноз чисельності населення Тернопільської області. 

Рік Індекс 

Чисельність населення, тис. осіб 

всього населення 
у тому числі: 

чоловіки жінки 

2005 P 1116,3 517,8 598,5 

2015  P0 1062,4 496,0 566,4 

2020 Pt 1037,9 486,2 551,8 

Примітка. Розраховано автором за даними [241]. 
 

Зменшення чисельності населення області у близькій та віддаленій 

перспективі зумовлене значною втратою демографічного потенціалу: 

поширеними стандартами малодітності, низькою за європейськими мірками 

тривалістю життя, високим рівнем старіння та міграційним відтоком значної 

кількості жителів. 

Висновки до 4 розділу.  

1. Демографічна криза, яка особливо гостро постала після здобуття 

Україною незалежності, є закономірним наслідком розвитку довгострокових 

негативних тенденцій, що проявились у радянському минулому: постійне 

скорочення рівня народжуваності, зростання показників смертності, посилення 

процесу «старіння нації» тощо.  

2. Демографічна ситуація у Тернопільській області, як і загалом в Україні, 

критична. Внаслідок вичерпання демографічного потенціалу, подальше 

зменшення загальної чисельності населення області – неминуче. Очевидно, що 
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досягти в осяжному майбутньому такої кількості жителів області, яка була ще на 

початку 1991 р. (1,18 млн. осіб), а тим більше рівня 1939 р. (1,41 млн. осіб – 

історичний максимум чисельності населення), вже не вдасться; депопуляція 

продовжуватиметься і надалі. За нашими підрахунками до 2020 р. чисельність 

населення області скоротиться на 2,31% і становитиме 1037,95 тис. осіб.  

3. Про проблеми демографічної кризи та заходи щодо їх вирішення йдеться 

в низці документів загальнодержавного рівня, однак, вони здебільшого носять 

декларативний характер, оскільки надто залежать від державного фінансування; 

виконання цих заходів часто зводиться до констатації подальшого погіршення 

демографічної ситуації. Сучасні заходи державної політики, на думку вчених 

[117], мають бути спрямовані на забезпечення стабілізації та гармонізації процесів 

відтворення населення. Досягнення цієї мети можливе за цілої низки умов, це, 

зокрема: а) збільшення реальних доходів громадян і подолання бідності; б) 

зниження рівня безробіття та тіньової зайнятості; в) реформування системи 

соціальної допомоги з метою посилення її цільового спрямування на соціально 

уразливі верстви населення; г) підвищення якості та доступності системи 

профілактичної та лікувально-діагностичної медичної допомоги; д) поширення 

стандартів здорового способу життя тощо. Складність вирішення демографічних 

проблем зумовлена інерцією демографічних процесів, а тому, чим довше 

відкладатиметься вирішення цих проблем, тим масштабнішими вони стануть. 

Однак, навіть за умови неухильного виконання всіх зазначених вище заходів, 

позитивний результат від їх реалізації слід очікувати лише у віддаленій 

перспективі із-за того, що демографічні процеси змінюються дуже повільно. 

Разом з цим слід відзначити одну з позитивних тенденцій для демографічної 

ситуації в Тернопільській області – це стале зростання очікуваної тривалості 

життя. До того ж цей показник у 2011 р. впевнено перетнув 73-х річний рівень і 

зараз становить 73,35 років (перша сходинка в загальнодержавному рейтингу). У 

порівнянні з 1991 р. За майже чверть столітній період З часу проголошення 

незалежності тривалість життя населення Тернопільської області зросла майже на 

3 роки або на 4,1%; у чоловіків з 65,36 до 68,43 років, у жінок з 75,20 до 78,12.  
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4 Необхідною умовою покращення демографічної ситуації є також розробка 

заходів спрямованих на зміну репродуктивних установок молодих подружніх пар 

та створення умов для комфортної життєдіяльності сімей, що мають дітей.  

5. Породжувані старінням населення виклики вимагають кардинальної 

перебудови всієї соціально-економічної системи нашої держави, пристосування 

суспільства й економіки до особливостей «старого» населення [171]. Виникла 

гостра потреба активізації державної і регіональної політики підтримки людей 

похилого віку, особливо довголітніх. Головна увага має бути націлена на 

забезпечення матеріальних і соціальних потреб, які пов’язані з підтриманням 

достойного рівня життя, розв’язання проблеми самотності, забезпечення 

активного довголіття, створення відповідної інфраструктури для старшого 

покоління тощо.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [58, 62, 103]. 
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РОЗДІЛ 5  

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ 

СИТУАЦІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 

 

5.1. Оцінка масштабів смертності населення Тернопільської області та 

визначення причин, що її зумовлюють 

5.1.1. Просторово-часова варіація загального коефіцієнта смертності 

Упродовж 1959-2015 рр. показники смертності у Тернопільській області 

перманентно змінювались, і до 1991 р. мали сталу тенденцію до зростання, 

перевищуючи при цьому середньодержавні на 0,7 - 1 промільний пункт (рис. 5.1). 

Далі темпи зростання дещо уповільнились і в 2005 р. досягли свого максимуму (15,1 

‰) за досліджуваний період, після чого почалося повільне спадання. У 2011 - 2012 

рр. загальний коефіцієнт смертності (ЗКС) населення області опустився до рівня 

1991 р. і становив 13,7‰, однак упродовж наступних двох років (2014 - 2015 рр.) 

дещо зріс і впритул наблизився до пересічноукраїнського (був лише на 0,4 

промільних пункти меншим).  

 

Рис. 5.1. Динаміка загальних коефіцієнтів смертності населення 

Тернопільської області та України (1959-2015 рр.). (Складено за [168]). 
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Загалом, за більш ніж півстолітній відтинок часу ЗКС населення збільшився 

на 6,4 ‰ (у порівнянні з 1959 р.), або на 55,2% – з 7,9 до 14,3 ‰; в Україні темпи 

зростання дещо менші – з 6,9 до 14,7 ‰ (на 7,8 ‰, або на 53,1%).  

З часу здобуття незалежності темпи зростання коефіцієнтів смертності дещо 

уповільнилися і на зміну висхідного тренду набули хвилеподібного вигляду – піки 

максимальних і мінімальних значень повторюються приблизно через одне 

десятиліття (на рис. 5.1 добре проглядаються два таких цикли), не опускаючись 

при цьому нижче показників 1991 р. 

Теперішні показники коефіцієнтів смертності в Тернопільській області й 

Україні загалом за «Міжнародною оцінною шкалою...» [187] (дод. Д.1) 

відповідають «середньому рівню смертності». Зауважимо, одначе, що майже 

половина адміністративних районів області (9 із 17), за цією ж шкалою, належить 

до територій з «високим рівнем смертності». 

У показниках смертності в розрізі адміністративних районів існують доволі 

великі розбіжності (рис. 5.2, дод. Д.2). Найвищі показники смертності характерні 

для південно-західних районів Тернопільської області (Підгаєцький і 

Монастириський райони), в яких процеси старіння населення є наймасштабнішими 

і де ЗКС перевищує 18 осіб на 1000. Найнижчі показники у Бучацькому і 

Тернопільському районах (12,8-12,9‰), де у віковій структурі найменша частка 

осіб похилого віку (~14%), а також у м. Тернополі (7,9‰), де крім цього чинника на 

меншу смертність впливає краще медичне обслуговування. 

У табл. 5.1 представлено кластерну структуру Тернопільської області за 

показником ЗКС, в якій виділено 2 групи районів; ідентифіковані кластери 

відповідають «середньому» і «високому» рівням смертності. При цьому, другий 

кластер (із «високим» рівнем смертності) за чисельністю населення суттєво 

поступається першому і складає лише третину всіх жителів області.  

У 2015 р. пересічний коефіцієнт смертності у містах області був на рівні 9,8 

випадків на 1000 осіб наявного населення (від 9,1 у Шумському районі до 15,3 у 

Монастириському), тоді як у селах коефіцієнт смертності дорівнював 16,7‰ – від 

13,4 у Бучацькому районі до 19,7 у Монастириському і Підгаєцькому (рис. 5.3).  
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Рис. 5.2. Просторові варіації показника смертності населення 

Тернопільщини у 2015 р. (Побудовано автором за даними [68]). 

  



100 

 

Таблиця 5.1 

Кластерна структура Тернопільської області станом на 2015 рік за 

показником загального коефіцієнта смертності населення 

№ кластера 

Перелік 

адміністративних 

районів, що входять 

до кластеру 

Чисельність 

населення 

кластеру, 

тис. осіб 

Загальний 

коефіцієнт 

смертності, ‰ 

Рівні смертності за 

Міжнародною 

оцінною шкалою, ‰ 

Кластер 1 

(8 районів) 

Тернопільський, 

Бучацький, 

Бережанський, 

Чортківський, 

Збаразький, 

Борщівський, 

Кременецький, 

Підволочиський 

702,4 12,3 12-15 Середній 

Кластер 2 

(9 районів) 

Гусятинський, 

Заліщицький, 

Теребовлянський, 

Зборівський, 

Лановецький, 

Шумський, 

Козівський, 

Монастириський, 

Підгаєцький 

371,7 16,2 15-20 Високий 

 

 

Рис. 5.3. Регіональні відмінності загальних коефіцієнтів смертності населення 

Тернопільської області за типом поселень (станом на 01.01.2015 р.). 

(Побудовано автором за даними [68]). 
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У 2015 р. смертність сільського населення перевищувала смертність 

мешканців міст на 6,9 промільного пункту. Зазначимо, що тенденція до 

зменшення різниці у коефіцієнтах смертності міського і сільського населення до 

такого рівня намітилася лише в останні три роки. До цього, щонайменше два 

десятиліття поспіль, ця розбіжність становила 7,6-9,6‰.  

Отже, смертність міського населення, згідно з Міжнародною шкалою, 

відповідає «дуже низькому» рівневі (див. дод. Д.1), а сільського – оцінюється як 

«високий». 

Чинниками великого розриву показника смертності серед сільського 

населення порівняно з міським є важкі умови сільськогосподарської праці та 

сільського побуту, значний рівень безробіття, недоступність у більшості випадків 

своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, велика частка населення старшого 

віку, якому властиві максимальні показники смертності тощо. Такий стан найкраще 

відбиває «центро-периферійні» тенденції, коли зі збільшенням віддаленості від 

обласного центру та міст погіршуються медико-демографічні та соціально-

економічні показники, і, загалом, якість життя населення.  

Для з’ясування просторово-часових змін показника смертності в розрізі 

адміністративних районів області нами складено інтервальний динамічний ряд 

статистичних величин смертності по кожному із них, що дозволило простежити 

динаміку смертності впродовж 25-річного періоду з 1991 до 2015 рр. Для цього 

було розраховано кілька показників динамічного ряду [156]: абсолютний приріст, 

показник росту і темп приросту (табл. 5.2). На підставі отриманих даних (колонка 

«абсолютний приріст» табл. 4.2) побудовано картографічну модель рис. 5.4. 

Як видно з табл. 5.2 та рис. 5.4, у 2015 р. показники смертності зросли по 

відношенню до середніх їх значень за 25-літній період лише у 6 адміністративних 

районах області. Найбільші темпи зростання відбулись у Козівському і 

Монастириському районах. В обох випадках це зумовлено, в першу чергу, значною 

часткою осіб похилого віку (18-20%) у вікових структурах населення цих районів, 

тому то й смертність тут об’єктивно вища ніж у решти.  

Загалом, негативна динаміка характерна лише для тих районів області, де у 
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віковій структурі населення частка осіб похилого віку досягає 18-20%. Ця 

взаємозалежність підтверджується результатами обчислення коефіцієнта кореляції 

(rxy) [221], який показує силу зв’язку між явищем (x) і фактором (y), в даному 

випадку між показниками смертності і часткою осіб похилого віку. 

Таблиця 5.2 

Динаміка показників загального коефіцієнта смертності 

населення Тернопільської області (1991-2015 рр.) 

Назва 

адміністративних 

районів 

Показник смертності 

(осіб, на 100 тис. населення) Темп росту 

   
  

  
 , 

% 

Темп 

приросту 

      -100, 

% (+,-) 

Смертність 

(станом на 

01.01.2015 р.) 

Середнє 

значення 

     
   

 
 

Абсолютний 

приріст 
           

(+, -) 

Бучацький 12,9 13,0 -0,1 99,3 -0,7 

Збаразький 14,8 15,0 -0,2 98,6 -1,4 

Шумський 15,9 16,3 -0,4 97,6 -2,4 

Кременецький 15,0 15,5 -0,5 97,1 -2,9 

Теребовлянський 15,6 16,1 -0,5 96,8 -3,2 

Борщівський 14,9 15,6 -0,7 95,7 -4,3 

Бережанський 14,5 15,9 -1,4 91,4 -8,6 

Зборівський 15,9 17,5 -1,6 91,1 -8,9 

Тернопільський 12,8 14,5 -1,7 88,1 -11,9 

Лановецький 15,9 17,7 -1,8 89,6 -10,4 

Підволочиський 15,0 16,8 -1,8 89,4 -10,6 

Гусятинський 15,6 15,5 +0,1 100,9 +0,9 

Чортківський 14,7 14,5 +0,2 101,3 +1,3 

Заліщицький 15,6 14,8 +0,8 105,1 +5,1 

Підгаєцький 18,8 17,8 +0,8 104,2 +4,2 

Козівський 17,0 15,9 +1,1 107,1 +7,1 

Монастириський 18,2 16,8 +1,4 108,4 +8,4 

Тернопільська обл. 14,3 14,3 0,0 100,0 0,0 

Коефіцієнт кореляції становить 0,778, що свідчить про тісний зв’язок між 

явищем і фактором. Коефіцієнт детермінації (D = r
2
), який характеризує розмір 

впливу факторів на результативну ознаку, становить 0,605. Це означає, що 60% 

рівня смертності формується під впливом великої частки осіб похилого віку у 

віковій структурі населення. Решту 40% становлять інші фактори ендогенної та 

екзогенної етіології. 
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Рис. 5.4. Усереднені показники смертності населення Тернопільської області 

(1991-2015 рр.). (Розраховано і побудовано автором за даними [183]). 
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5.1.2. Спеціальні та часткові показники смертності 

Аналіз смертності населення за статтю. Порівняльний аналіз спеціальних 

коефіцієнтів смертності чоловіків і жінок у Тернопільській області в 2015 р. для 

п’ятнадцяти вікових груп показав (рис. 5.5), що у ранньому дитинстві (1-4 роки) у 

чоловічого і жіночого населення коефіцієнти смертності високі, причому 

смертність хлопчиків на 0,8 промільного пункту більша ніж дівчаток. Це ж 

характерно і для вікової групи 5-9 років. У віковій групі 10-14 років коефіцієнти 

смертності для обох статей починають зростати і значно відрізняються між собою 

з наступної групи.  

Співвідношення коефіцієнтів смертності населення Тернопільської області 

за віковими групами для обох статей та окремо для чоловічого і жіночого 

населення у 2015 році відображає рис. 5.5 і дод. Д.3. Для більшої наочності на осі 

ординат застосовано логарифмічну шкалу відліку.  

 
Рис. 5.5. Статево-вікові коефіцієнти смертності населення Тернопільської 

області станом на 01.01.2015 р. (Розраховано автором за даними [183]). 

Як видно з рис. 5.5, майже у всіх вікових групах коефіцієнти смертності у 

чоловіків значно вищі, ніж у жінок, за винятком вікової групи 10-14, де вони 

однакові. Таке співвідношення коефіцієнтів смертності у різновікових групах 

пояснюємо гендерними відмінностями, про що йтиметься нижче. 

Гендерні відмінності смертності. Помітно вищі показники кількості 
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померлих чоловіків від жінок, як відомо [17, 215], є наслідком надсмертності осіб 

чоловічої статі, що зумовлена комплексом біологічних і соціальних чинників. До 

біологічних особливостей відносимо меншу захищеність чоловічого організму 

порівняно з жіночим (організм жінки характеризується більшою витривалістю, 

обумовленою його специфічною функцією продовження і збереження роду, 

гнучкістю та стійкістю до стресу) та гормональними особливостями – з одного 

боку, і соціальними чинниками (переважанням чоловіків серед працюючих в 

небезпечних та шкідливих умовах, що мають підвищений ризик для життя 

(військовослужбовці, правоохоронці, рятувальники та ін.), а також надмірною 

поширеністю шкідливих звичок – куріння і надмірного вживання алкоголю, 

більшою схильністю до ризикованої поведінки) – з іншого.  

У 2015 р. індекс надсмертності чоловіків становив 1,06, тобто смертність 

чоловічого населення Тернопільської області перевищувала рівень смертності 

жінок в 1,06 разу (в Україні в 1,12).  

За цим усередненим показником криється значна відмінність у рівнях 

смертності чоловіків і жінок у різних вікових групах. Це зумовлено тим, що 

коефіцієнт надсмертності залежить не лише від різної інтенсивності вимирання 

чоловіків і жінок, а й від їхнього вікового складу. Для її визначення нами 

розраховано індекси надсмертності чоловіків працездатного віку за період з 1991 

до 2015 р., значення яких наочно представлені на рис. 5.6.  

 
Рис. 5.6. Різновікові індекси надсмертності чоловіків у 1991-2015 рр. 

(Розраховано автором за даними [183]). 
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З рисунка 5.6 видно, що з 1991 до 2015 р. індекс надсмертності перманентно 

змінювався. На початку 90-х років найвищі показники (втричі і більше) були у 

чотирьох вікових групах (20-24, 35-39 і 45-49 і 50-54 роки), тоді як у 2005 р. таке 

переважання вже охопило ширший діапазон вікових груп (20-59 років), при цьому 

у першій із них (20-24 роки) сягнуло рекордного показника – переважання у 5,5 

разу.  

Аналіз динаміки надсмертності чоловіків свідчить також про поступове 

зміщення періоду найвищих показників, наприклад з 20-24 років у 2005 р. до 50-

54 у 2015. Фактично йдеться про те ж саме покоління, яке постарішало на 30 

років. 

Упродовж двох десятиліть поспіль (1991-2010 рр.) простежувалось 

невпинне зростання цього показника (до 3,7 індексного пункту у 2010 р.), після 

чого відбулось деяке падіння. Загалом, за чверть століття індекс надсмертності 

чоловіків зріс на 0,3 індексного пункту – з 2,8 у 1991 р. до 3,1 у 2015 р. Зазначимо, 

що за цей же період рівень передчасної чоловічої смертності у країнах ЄС 

залишався практично незмінним (коливався у межах 2–2,1 умовних пунктів), що 

переконливо свідчить про негативну тенденцію посилення явища чоловічої 

надсмертності в Тернопільській області. 

Зараз індекс надсмертності складає 3,1, що відповідає середньому значенню 

цього показника за аналізований період (1991 – 2015 рр.). 

З рис. 5.7 видно, що найбільше перевищення смертності чоловіків над 

смертністю жінок в області (більш ніж у 3 рази) спостерігається у 

найпродуктивніших вікових групах – від 20 до 59 років. Феноменально великою є 

надсмертність чоловіків у віці 50-54 роки; вона перевищує смертність жінок у 4 

рази. Це зумовлено, низкою чинників, та найбільше тією диференціацією способу 

життя, яка найбільше проявляється у цьому віці. Йдеться передусім про куріння 

та зловживання алкоголем. 

У 2015 р. індекси чоловічої надсмертності у віковому діапазоні від 15 до 59 

років знаходилися у межах 3-3,5 індексних пунктів і були дещо меншими від 

середнього показника (див. рис. 5.7), за винятком вікових груп (50-59 і 65-69 
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років), де показники надсмертності були вищими на 0,2-0,4 індексного пункту.  

Таким чином, найризикованішим, щодо можливості передчасної смерті для 

чоловіків, є період працездатного віку з «піковим» значенням у віці 50-54 роки. 

Одним з індикаторів неблагополучної ситуації зі смертністю населення 

Тернопільської області є надто високий розрив у тривалості життя чоловіків і 

жінок, який у 2015 р. був на рівні 9,7 року (дод. Г.1); в Україні – 9,9 ( дод. Г.2). 

Такі показники загалом відповідають більшості європейських 

пострадянських країн, але вдвічі перевищують аналоги економічно розвинених 

країн (у середньому по регіону Європа-А (Г.3) різниця у тривалості життя при 

народженні жінок і чоловіків у 2015 р. становила 4,9 років [330]). Найменша 

різниця була в Ісландії, Нідерландах і Великобританії (3,2 – 3,7 років).  

Така гендерна відмінність у смертності зумовлена, як вже згадувалось вище, 

комплексом факторів ендогенної та екзогенної природи.  

Високий рівень передчасної смертності чоловіків породжує низку проблем, 

зокрема: втрату значної частини трудового потенціалу, скорочення кількості 

придатних для несення військової служби, детермінує соціальні проблеми 

(сирітство, зниження добробуту сімей через втрату годувальника, самотність, 

 
 

Рис. 5.7. Індекс надсмертності чоловіків у Тернопільській області в 

2015 р. (Розраховано автором за даними [241]). 

Примітка. Значення вісі абсцис показують у скільки разів смертність чоловіків 

кожної з вікових груп перевищує смертність жінок. 
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обмеження або неспроможність народження дітей жінками, які залишилися без 

пари) тощо. Крім цього, надсмертність чоловіків призводить до деформації 

статево-вікової структури населення, а відтак негативно позначається на його 

відтворенні [215]. 

Відмінності у віковій структурі смертності за статтю у міських 

поселеннях і сільській місцевості простежимо за гістограмами розподілу цього 

показника (рис. 5.8, 5.9), де для кращої наочності на осі ординат застосовано 

логарифмічну шкалу відліку. 

У 2015 р. пересічний коефіцієнт смертності жіночого населення у містах 

області був на рівні 8,9 випадків на 1000 осіб наявного населення, тоді як у селах 

коефіцієнт смертності жінок дорівнював 16,7‰, що на 7,8 промільного пункту 

більше, ніж у міських поселеннях. Стосовно чоловічого населення, то різниця між 

середнім значенням коефіцієнта смертності у сільських місцевостях і містах 

становила 5,9 ‰.  

Загалом, у всіх вікових групах коефіцієнт смертності чоловічого і жіночого 

населення у сільських місцевостях вищий ніж у міських поселеннях. 

Найбільша різниця коефіцієнтів смертності жінок (у залежності від типу 

поселень) спостерігається у вікових групах 10-14 років (у 3 рази) й особливо у віці 

25-29 років (у 4 рази); у чоловіків переважання коефіцієнтів смертності 

характерне для цих же вікових категорій – у 3 і 2 рази відповідно.  

Зі збільшенням віку коефіцієнти смертності збільшуються як у міських 

поселеннях, так і в сільських місцевостях, оскільки це природний процес. 

Загальні коефіцієнти смертності чоловіків (14,12‰) і жінок (13,27‰) 

сформувалися під впливом двох факторів – вікової структури та вікової 

смертності, які мають різні рівні у чоловіків і жінок. Позбавити коефіцієнт 

смертності від впливу вікової структури (структурного чинника) можна шляхом 

його стандартизації [187]. Для обчислення стандартизованого показника 

смертності (Мst) прямим способом за базу порівняння візьмемо міське населення 

з меншим рівнем смертності. Для цього спочатку обчислимо частки окремих 

вікових груп у загальній чисельності міського населення (табл. 5.3):  
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Рис. 5.8. Коефіцієнти смертності населення міських поселень і сільських 

місцевостей Тернопільської області станом на 01.01.2015 р. 

(Розраховано автором за даними [13]). 
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Рис. 4.9. Коефіцієнти смертності жіночого і чоловічого населення 

Тернопільської області за типом поселень станом на 01.01.2015 р. 

(Розраховано автором за даними [13]). 
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S 0–14 = 73399 / 470553 = 0,156, аналогічно S15–64 = 0,732, S65+ = 0,112.  

Тоді, Мst   0,67×0,156+4,36×0,732+74,07×0,112   11,57‰.  

Таблиця 5.3 

Вікові коефіцієнти смертності міського і сільського населення у 

Тернопільській області (2015 р.). 

Групи 

населення 

за віком, 

років 

Середньорічна 

чисельність 

населення в 

місцевості (  ), осіб 

Кількість померлих 

за рік (dx) в 

місцевості, осіб 

Вікові коефіцієнти 

смертності населення 

в місцевості (  ), ‰ 

Частка 

 x-вікової 

групи міськ.  

насел. (  ) 
міській сільській міській сільській міській сільській 

0-14 73 399 94 850 44 64 0,60 0,67 0,156 

15-64 344 595 396 981 1 393 1 732 4,04 4,36 0,732 

65 і  ˃ 52 559 111 692 3 169 8 273 60,29 74,07 0,112 

У цілому 470 553 603 523 4 606 10 069 9,79 16,68 1,000 

Примітка. Розраховано автором за даними [13]. 

 

Отже, якби вікова структура сільського населення була такою, як у містах, 

тобто молодшою, то в середньому за рік на кожну тисячу сільського населення 

припадало б 11,6 померлих, а не 16,7 (за умов фактичного вікового складу). 

Фактичний індекс надсмертності чоловічого населення сільських 

місцевостей по відношенню до чоловічого населення міських поселень у 2015 р. 

становив 1,55, тобто смертність чоловіків у селах майже в 1,6 разу перевищує цей 

показник у містах.  

За умови усунення впливу вікової структури стандартизований індекс 

надсмертності сільського населення становитиме   
   = 16,7 / 11,6 = 1,4.  

Таким чином, смертність сільського населення перевищує смертність 

міського в 1,4 разу. Така значна різниця пов’язана не лише з різними умовами 

життя у містах і селах, а і з різною віковою структурою населення у них. 

5.1.3. Структура та ієрархія причин смерті 

В ієрархії причин смерті населення Тернопільської області в 2015 році 

перші місця займають такі класи (рис. 5.10): хвороби системи кровообігу (71,7% 

від загалу померлих), новоутворення (12,7%), хвороби органів дихання (4,8%) і 

зовнішні причини смерті (4,3%) [70]. 
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Як видно з рис. 5.10 основні ризики смерті в регіоні були пов’язані із 

хворобами системи кровообігу (ХС ), частка яких у структурі основних причин 

смерті становила понад 2/3 від усіх летальних випадків (дод. Е.1).  

 

Рис. 5.10. Структура основних причин смертності населення  

Тернопільської області у 2015 р., %. (Розраховано за даними [183]). 

Коефіцієнт смертності від хвороб системи кровообігу (ХС ) у 2015 р. 

становив 102,6 випадків на 10 тис. населення, що мало відрізняється від 

загальнодержавного показника, але значно перевищує загальноєвропейський; у 

середньому, жителі регіону майже в 2,5 рази частіше вмирають від ХСК, ніж 

європейці [321].  

У структурі смертності від ХСК, як видно з рис. 5.11, найбільшу частку 

займає ішемічна хвороба серця (ІХС).  

 

Рис. 5.11. Структура смертності населення Тернопільщини від хвороб  

системи кровообігу, %. (Розраховано за даними [183]). 

У загальній структурі смертності населення області ця хвороба є причиною 

59,3% летальних випадків. Коефіцієнт смертності від цієї недуги у 2015 р. був на 

рівні 84,8 випадків на 10 тис. населення. 

Наступну сходинку за значущістю у даному класі причин смерті населення 

області займають цереброваскулярні хвороби (ЦВХ). Коефіцієнт смертності від 
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цієї недуги у 2015 р. склав 11,9 випадків на 10 тис. населення (в Україні 20,7); у 

структурі смертності області ЦВХ були причиною 8,3% усіх летальних випадків 

(див. дод. Е.1). 

Щорічно внаслідок ІХС і ЦВХ помирає майже 10 тис. населення області. 

За підрахунками вітчизняних вчених Інституту неврології, психіатрії та 

наркології АМН України [227] майже половина хворих на інсульти (46%) 

помирають упродовж першого місяця.  

Основними чинниками ризику, які найбільше впливають на виникнення та 

перебіг захворювань системи кровообігу, є: артеріальна гіпертонія (підвищений 

артеріальний тиск), генетичні особливості людини, гіподинамія, підвищений вміст 

у крові холестерину, надмірне психоемоційне напруження тощо [39, 40, 223 та ін.]. 

Значно підсилює ризик летальності комбінація цих чинників, навіть помірно 

виражених. До групи підвищеного ризику належать також люди зі шкідливими 

звичками, особливо ті, хто курить. Вченими встановлено [350], що майже 1/3 

випадків смерті від ІХС пов’язані власне з тютюнопалінням.  

Крім цього, тютюнопаління вдвічі підвищує ризик розвитку стенокардії та 

ГІМ і майже в 5 разів – виникнення раптової смерті [39]. Через те, що жінки 

чутливіші до дії тютюнового диму, ніж чоловіки [327, 342], то й ризики смерті, що 

пов’язані з курінням, в жінок відповідно дещо вищі ніж у чоловіків [223]. 

Отже, високий рівень смертності від ХСК є наслідком впливу 

найрізноманітніших факторів, у тому числі стресогенного впливу різких змін 

соціально-економічних умов і пов’язаної з ними соціально-психологічної 

дезадаптації населення [134]. 

Розбіжності показників смертності від недуг системи кровообігу в 

адміністративних районах області можна пояснити багатьма причинами, у тому 

числі різницею у віковій структурі населення, поширенням та захворюваністю на 

окремі форми ХСК. 

Наступним класом хвороб, які у структурі смертності населення 

Тернопільської області займають значну частку (12,7%), є онкологічні 

захворювання. Коефіцієнт смертності від злоякісних новоутворень у 2015 р. 
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становив 18,4 випадків на 10 тис. населення. У структурі цього класу найбільша 

частка смертей спричинена новоутворами трахеї, бронхів і легенів – 2,3%. Цікаво 

зазначити, що в порівнянні з країнами ЄС у Тернопільській області й Україні 

загалом смертність працездатного настелення від онкозахворювань значно нижча. 

Це єдиний з основних класів хвороб, смертність від якого в нас традиційно нижча 

від показників у країнах Європи. Однак, зазначимо, що така ситуація може бути 

обумовлена не стільки нижчими показниками, скільки низьким рівнем 

діагностики онкологічних причин смерті, а також тим, як стверджують вітчизняні 

вчені [304], що частина населення через надвисоку смертність від ХСК та 

зовнішніх причин просто не доживає до потенційного онкологічного 

захворювання, яке зазвичай виникає переважно у старшому віці. 

Ймовірність виникнення онкологічних захворювань суттєво зростає за 

умови сукупної дії кількох різних чинників. Так, якщо куріння підвищує ризик 

виникнення злоякісних новоутворень в 1,5 рази, а зловживання алкоголем в 1,2 

рази, то при сумісному впливові цих чинників ризик захворіти злоякісними 

новоутвореннями зростає в 5,7 раз [224].  

Значну частку у структурі смертності населення Тернопільської області 

займають хвороби органів дихання (4,8%), особливо хронічний бронхіт та 

емфізема легень (4,2%). Загалом, загальна кількість жителів, причиною летальних 

випадків в яких були хвороби органів дихання, становила у 2015 р. 730 осіб. З 

них, за даними Тернопільського обласного інформаційно-аналітичного центру 

медичної статистики [183], 639 осіб страждали хронічним бронхітом і емфіземою 

легень, 61 – пневмонією, решта – від інших неспецифічних хвороб легень. 

Серед чинників ризику, що призводять до хронічних захворювань органів 

дихання, основними є забруднення атмосферного повітря і повітря робочої зони, а 

також тютюнопаління. При цьому останній чинник є найагресивнішим з поміж 

перелічених; курці більше ризикують захворіти будь-якими інфекційними 

захворюваннями дихальних шляхів, ніж некурящі і мають у 30 разів вищу 

ймовірність розвитку хронічної обструктивної хвороби легень у порівнянні з 

некурящими [6], а смертність серед курців, котрі нездужають від хронічного 
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бронхіту, вища в 21 раз [88]. 

Летальні випадки, спричинені зовнішніми причинами, складають 4,3% від 

усіх причин смерті жителів області; смертність у 2015 р. становила 6 летальних 

випадків на 10 тис. населення. Найбільша частка (1/5 або 21,1%) смертей із цього 

класу припадає на навмисні самоушкодження (самогубства). При цьому, за 

даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241], 

найбільше схильні до суїциду чоловіки – 82,5%; жінки, що покінчили життя 

самогубством, складають 17,5%. Найбільше суїцидів у 2015 р. було скоєно у віці 

30-35 і 50-55 років (разом 23,3%), ще 12,4% – людьми похилого віку (70 років і 

старших). Загалом, смертність населення від самогубств становить 1,27 летальних 

випадків на 10 тис. населення, що в 1,6 разу менше від пересічноукраїнського, але 

дещо більше від показника в країнах ЄС, де він становить 1,19 [321]. За оцінками 

фахівців [29, 56, 129 та ін.], причинами свідомого позбавлення себе життя, як 

найтяжчого наслідку розладу психіки та поведінки, можуть бути: надмірно важкі 

матеріально-побутові умови життя, безробіття, травматична подія (смерть 

дружини чи близького родича), бездуховність тощо. З другого боку, самогубство 

може бути також раціональною відповіддю на невиліковну хворобу (рак, СНІД).  

Ризики смерті від різних хвороб змінюються з віком (рис. 5.12, дод. Е.2).  

 

Рис. 5.12. Структура причин смертності працездатного і післяпрацездатного 

населення Тернопільщини у 2015 р., обумовлена основними чинниками ризику, %. 

(Розраховано за даними [13]). 

З рис. 5.12 видно, що в осіб працездатного віку найбільші ризики смерті від 

чотирьох класів хвороб (І, VI, ХІ, ХХ) та найбільше від зовнішніх причин. Доволі 
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висока частка також летальних випадків від злоякісних захворювань.  

В осіб похилого віку (65 років і старші) найбільші ризики смертельних 

випадків (у порядку зростання ризику) від онкологічних захворювань (ІІ), органів 

дихання (Х) та хвороб системи кровообігу (ІХ). 

У структурі причин смертності населення області існують суттєві 

розбіжності кількості летальних випадків за гендерною ознакою (рис. 5.13).  

Для чоловічого населення, як видно з рис. 5.13, існують більші ризики 

померти практично від усіх класів хвороб, за винятком ХСК, де трохи більшу 

схильність до цієї недуги (майже 60 % від усіх летальних випадків спричинені 

цією хворобою), а відтак і ризику померти, мають жінки. Їхнє домінування у 

структурі причин смерті, зумовлених ХСК, здебільшого зумовлено тим, що серед 

жінок частка осіб похилого віку є значно вищою, ніж серед чоловіків.  

 

Рис. 5.13. Гендерні відмінності смертності від основних класів хвороб в 

населення Тернопільської області у 2015 р., %. (Розраховано за даними [13]). 

Суттєво різниться смертність від онкологічних захворювань за гендерною 

ознакою. У 2015 р. чоловіки у 1,5 рази частіше помирали від цієї недуги, ніж 

жінки. Ще більше різняться показники смертності від новоутворень трахеї, 

бронхів і легенів (смертність чоловіків майже у 10 разів вища, ніж у жінок), що 

вочевидь пов’язано із значно більшою кількістю курців серед чоловіків. 

Особливо яскраво простежуються гендерні відмінності показників 

смертності від соціально детермінованих хвороб, поширення яких є не лише 

своєрідним індикатором соціально-економічного розвитку суспільства, а й 

відображенням способу життя людей. Так, чоловіки частіше від жінок помирають 

від СНІДу – майже у 2 рази, туберкульозу – у 7,6, самогубств – у 4,7, а за 
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кількістю померлих від дегенерації нервової системи спричиненої вживанням 

алкоголю – у 20 разів.  

Одним із чинників ризику надсмертності чоловіків у наш час, на думку 

багатьох вчених [51, 108, 214 та ін.], виступає хронічний стрес, який є 

результатом сукупної дії різного роду чинників, передусім соціально-економічних 

та психоемоційних. Реакція людини на стресову ситуацію неабияк підсилює 

ступінь уразливості організму до різного роду соціально детермінованих хвороб, а 

відтак збільшує ризик настання смерті. У чоловіків вона появляється здебільшого 

через порушення роботи серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба, 

розвиток атеросклерозу, які можуть спровокувати інфаркт або інсульт), 

виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку), 

різних психічних захворювань (депресія, невроз) тощо. 

Звісно, що стрес-реакція не оминає і жінок, негативна дія якої є не менш 

загрозливою для їх здоров’я та життя. Втім, її прояв дещо інший, ніж у чоловіків. 

Так, у жінок відчутніше гальмується парасимпатичний відділ вегетативної 

нервової системи, тому в них частіше трапляються дисфункції роботи системи 

травлення, істотніше пригнічується функціонування репродуктивної системи 

тощо [44, 265]. Загалом, за оцінками вчених [250], ризики розвитку різних 

патологій, спричинених стрес-факторами різної природи, у жінок на порядок 

більші, ніж у чоловіків. За даними ВООЗ [36], схильність до депресії 

(пригнічення) у жінок, на 50% вища, ніж у чоловіків, але виражена в більш м’якій, 

в порівнянні з чоловіками, формі. Гендерні відмінності починають проявлятися з 

пубертатного періоду (періоду статевого дозрівання), після завершення якого, 

співвідношення депресивних дівчаток і хлопчиків встановлюється на рівні 

приблизно 3 : 1; до цього вікового рубежу депресія в однаковій мірі поширена у 

дітей обох статей [165]. 

Відомо також, що довготривалий стрес (як у чоловіків, так і в жінок) 

призводить до пригнічення імунних реакцій організму, тобто до зниження його 

здатності протистояти агресивній дії сторонніх агентів. А це у свою чергу може 

спровокувати не лише загострення хронічних хвороб, а й ускладнити перебіг 
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запальних, бактеріальних, вірусних та інших захворювань. Психологічний стрес, 

переживання та негативні емоції впливають також на розвиток онкозахворювань 

[108, 307], а депресії можуть стати причиною самогубств [35, 101, 165, 271, 324]. 

5.1.3.1. Динаміка показників смертності населення від основних класів 

хвороб 

Динаміку показників смертності від основних класів хвороб представлено 

на рис. 5.14 та у табл. 5.4, з яких видно, що упродовж 2005-2015 рр. показники 

смертності населення за основними класами хвороб перманентно змінювались. У 

2015 р., порівняно з середніми показниками (  ) за означений період часу, 

простежується позитивна динаміка у бік зменшення ризиків смертності майже за 

всіма класами хвороб. Найістотніше зниження ризиків летальності відбулось від 

інфекційних і паразитарних хвороб (на 22,5%) та зовнішніх причин (на 13,7%).  

Незважаючи на позитивну динаміку змін у причинах смерті населення 

Тернопільської області, слід констатувати те, що досягнуті показники все ще 

перевищують стандартизовані загальноєвропейські, а за деякими параметрами – 

загальнодержавні. Зокрема, за якісними показниками коефіцієнта смертності 

населення від ендокринних хвороб та хвороб нервової системи Тернопільська 

область знаходиться у групі підвищеного ризику летальності від цих нозологій 

(рис. 5.15, дод. Е.3); у рейтингу областей нашої держави вона займає, відповідно, 

9 і 8 сходинку [66]. Це єдині дві хвороби, коефіцієнти смертності від яких у 

Тернопільській області вищі від середніх значень по Україні; за рештою 

показників смертності за причинами смерті область вигідно відрізняється від 

інших регіонів нашої держави (дод. Е.4). 

Протягом останніх дев’яти років динаміка стандартизованого коефіцієнта 

смертності від злоякісних новоутворень (ЗН) була різноспрямованою (див. рис. 

5.15), тому важко сказати, яким буде довгостроковий тренд і як буде коливатись 

цей показник надалі; у 2015 р смертність від ЗН була на такому ж рівні, що й у 

2014 р., але була значно вищою за показник у 2011 р.  
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Рис. 5.14. Динаміка показників смертності від основних класів хвороб за 

2005-2015 рр. (Побудовано автором за даними [183]). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка показників смертності від основних класів хвороб у 

Тернопільській області (на 10 000 населення) [70] 

Класи хвороб 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 
   

2005-2015 

Δmj, 

% 

Інфекційні і 

паразитарні хвороби  
1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 0,9 1,0 1,3 -22,5 

Новоутворення  17,5 17,7 17,7 17,3 17,2 17,5 17,0 17,4 17,7 17,5 +0,9 

Хвороби ендокринної 

системи 
1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 -15,6 

Хвороби нервової 

системи 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,8 1,7 1,5 +21,8 

Хвороби системи 

кровообігу  
102,2 101,6 102,3 101,7 101,5 102,5 96,9 96,4 102,6 103,0 -0,4 

Хвороби органів 

дихання  
8,2 8,2 7,7 7,8 6,9 7,1 6,9 6,6 6,9 7,2 -4,2 

Хвороби органів 

травлення  
4,8 4,0 4,8 5,0 4,4 3,5 3,3 3,7 3,5 4,0 -12,5 

Зовнішні причини 

смерті  
8,6 8,8 8,9 8,0 6,4 6,0 5,9 6,0 6,1 7,0 -13,7 

Інші 4,4 4,8 3,8 4,0 3,4 3,4 3,3 2,9 2,9 3,7 -21,6 

Середній вік померлих у 2015 р. в порівнянні з 2005 р. збільшився на 0,9 

року (див. пункт 5.1.3.2), що може свідчити про «старіння» смертності від цієї 

патології або ж про поліпшенням ранньої діагностики злоякісних пухлин. 

 

Рис. 4.15. Усереднені показники смертності від ендокринних хвороб і 

хвороб нервової системи у Тернопільській області та в Україні (2005-2015 рр.) . 

Позитивні зміни спостерігаються в смертності населення від деяких хвороб 

органів дихання, зокрема від пневмонії. Так, згідно зі статистичними даними [13, 

199], за період з 2005 р. коефіцієнт смертності населення області від цієї недуги 

зменшився на 56,2% і в 2015 р. становив 0,57 летальних випадків на 10 000 

населення. За цей же період смертність від бронхіальної астми та астматичних станів 

зменшилась на 71%. Однак, на фоні загальної позитивної тенденції, у 2015 р. було 

зафіксовано зростання смертності від цієї недуги у порівнянні з минулим 2014 р. 

Втім, це може бути пов’язано з річною флуктуацією показника.  
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5.1.3.2. Середній вік померлих 

Розрахункові дані (табл. 5.5) свідчать про те, що за період 2005-2015 рр. 

середній вік померлих від основних класів причин смерті змінився мало. Однак 

тенденція до перебудови структури причин смерті (епідеміологічний перехід) все 

ж проглядається. І хоча позитивні зрушення відбуваються доволі повільними 

темпами, варто відмітити, що «омолодження» смерті (руху в протилежному 

напрямку) у жодному класі хвороб немає. 

З табл. 5.5 видно, що ризик померти від основних класів хвороб у різних 

вікових групах різний. Наймолодшим є вік померлих від СНІДу (38 років), хвороб 

нервової системи (49,3) та зовнішніх причин смерті (47,1).  

Таблиця 5.5 

Характеристика смертності населення Тернопільської області  

від основних причин смерті (2005-2015 рр.) [104] 

Міжнарод-

ний код 

хвороби 
Причини смерті (  ) 

Кількість 

померлих (  ), 

осіб 

Середній вік 

померлих (  ), 
років 

Δ  , 

років 

(+, -) 
2005 2015 2005 2015 

А00-В99 002 Клас I Інфекційні та паразитарні хвороби  199 98 48,1 48,2 +0,1 

А15-А16 003 Туберкульоз органів дихання  99 43 50,3 50,0 -0,3 

В20-В24 004 Хвороба, спричинена ВІЛ/СНІД  10 17 38,0 38,1 +0,1 

С00-D48 006 Клас II Новоутворення  1964 1870 62,3 63,4 +1,1 

С16 009 Злоякісні новоутворення шлунка  192 152 64,1 65,1 +1,0 

С18-С21 010 Злоякісні новоутворення ободової кишки, прямої 

кишки та відхідникового каналу  
209 217 65,9 66,6 +0,7 

С33-С34 014 Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів 383 292 63,8 64,5 +0,7 

С50 016 Злоякісні новоутворення молочної залози  128 143 60,8 63,6 +2,8 

G00-G99 036 Клас VI Хвороби нервової системи  163 189 48,3 49,3 +1,0 

I00-I99 042 Клас IX Хвороби системи кровообігу  11444 10387 69,7 70,3 +0,6 

I20-I25 043 Ішемічна хвороба серця  9892 8645 70,5 70,9 +0,4 

I60-I69 046 Цереброваскулярні хвороби  1113 1173 67,5 68,6 +!,1 

J00-J99 048 Клас X Хвороби органів дихання  920 706 67,6 68,5 +0,9 

К00-К93 054 Клас XI Хвороби органів травлення  538 399 52,5 55,8 +3,3 

V01-Y98 080 Клас XX Зовнішні причини смерті  963 646 45,9 47,1 +1,2 

 Разом 30222 26990 65,7 67,0 +1,3 
 

Прикро констатувати, але незважаючи на те, що смертність від туберкульозу в 

області є однією з найменших в Україні, а також на позитивну динаміку до 

зменшення втрат населення від цієї недуги, втім, як видно з табл. 5.5, вона є єдиною 

патологією, де відбувається «омолодження» смерті (- 0,3 роки). Тобто простежується 

негативна тенденція «зсуву» смертей зі старших вікових груп населення у молодші. 

Звичайно, це ще не свідчить про санітарно-епідемічне неблагополуччя в області 
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(показник доволі малий), однак заслуговує на прискіпливу увагу епідеміологів. Бо 

якщо ризик померти від хронічних неінфекційних захворювань у працездатному віці 

пояснюється тим, що в організмі людини з роками накопичуються патологічні зміни, 

а відтак закономірно зростає і ймовірність померти від них (так звана 

«квазіендогенна смерть» [5]), то подібна ситуація щодо інфекційних хвороб може 

свідчити про певні соціальні негаразди, проблеми імунопрофілактики, погіршення 

імунітету населення тощо. 

За критеріями ВООЗ передчасною смертністю вважається та, яка настала у 

віці до 65 років. Якщо оцінювати рівень смертності населення Тернопільської 

області керуючись цими критеріями, то можемо констатувати таке: 1) із семи 

основних класів хвороб найбільші ризики передчасної смерті пов’язані з чотирма 

з них (класи І, VI, XI, XX), бо середній вік смерті від цих нозологій значно 

менший 65 років; 2) один із класів (клас II) на рівень передчасної смертності 

впливає мало, бо більшість населення (53%) помирає від цієї недуги у близькому 

до 65-літнього віку (середній вік смерті 63,4 роки); за умови збереження наявної 

позитивної динаміки (+1,1) цей клас хвороб може перейти в ранг тих, середній вік 

смерті від яких виходить за межі 65-річного рубежу.  

Загалом, майже чверть смертей (23,7% у 2015 р.) у Тернопільській області 

були передчасними і недетермінованими процесам старіння, тобто виникали від 

причин, не пов’язаних безпосередньо з віком.  

Задля покращання ситуації зі смертністю населення в Тернопільській області 

слід розв’язати низку проблем: вирішити проблему зайнятості населення, 

покращити транспортне сполучення, особливо з найвіддаленішими населеними 

пунктами, поліпшити санітарно-епідеміологічну ситуацію в сільських місцевостях 

та екологічну ситуацію у містах, посилити заходи з упередження, діагностики та 

профілактики захворюваності задля поліпшення репродуктивного здоров’я 

населення, сприяти зменшенню соціально детермінованих причин захворюваності 

та смертності населення, забезпечити формування механізму заохочення населення 

до ведення здорового способу життя.  
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5.1.4. Аналіз сучасних тенденцій смертності немовлят 

5.1.4.1.Загальний аналіз смертності немовлят у Тернопільській області на 

фоні України та ЄС  

Динаміка коефіцієнтів смертності немовлят у Тернопільській області, 

Україні та країнах ЄС відображена на рис. 5.16 та у дод. Ж.1.  

Як свідчать наведені дані, впродовж першої половини 90-х рр. минулого 

століття в Тернопільській області, як і в Україні загалом, коефіцієнт смертності 

немовлят доволі стрімко зростав, що до певної міри корелювало із погіршенням 

соціально-економічної ситуації в нашій державі.  

Починаючи з 1995 р. намітилась тенденція до поступового зниження 

смертності дітей, що не досягли однорічного віку і вже у 2015 році смертність 

немовлят у Тернопільській області становила 7,2 смертей на 1 тис. народжених 

живими, що в 1,5 разу менше ніж на початку 90-х років минулого століття. За цим 

показником Тернопільська область займає щосту сходинку у рейтингу областей 

нашої держави (дод. Ж.2), поступаючись лише Київській (5,4), Полтавській (5,8), 

Миколаївській (6,2,), Волинській (6,3) та Івано-Франківській (6,8) областям. 

Загалом, коефіцієнт смертності немовлят у Тернопільській області менший від 

середнього по Україні на 0,7‰, або на 8,9% (дод. Ж.3).  

 

Рис. 5.16. Динаміка коефіцієнтів смертності немовлят у Тернопільській області, 

Україні та країнах ЄС у 1990-2015 рр. (Розраховано за даними [13, 183, 330]). 

Незважаючи на досягнутий прогрес у зменшенні смертності немовлят, 

показник все ще набагато вищий (у 1,8 разу), ніж у країнах ЄС і значно вищий 

11,4 13,7 

12,3 

8,9 
8,2 

6,8 7,2 

12,8 

14,7 

11,9 
10 

9,1 
8 7,9 10,3 

7,5 

5,9 
4,9 

4 3,7 3,5 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 2015 

‰ 

 Тернопільська область  Україна Країни ЄС 



124 

 

порівняно з тими із них, де рівень дитячої смертності найнижчий: Кіпр (1,6 

смертей на 1 000 живонароджених), Фінляндія (1,8) і Естонія (2,1) [332].  

Показники смертності дітей першого року життя досить різняться в залежності 

від статі та типу поселень. Так, смертність хлопчиків у 2015 р. була на третину 

вищою ніж у дівчаток –8,2‰ проти 5,4‰ (в Україні 8,8‰ проти 7,0‰).  

У порівнянні з 1990 р., різниця смертності немовлят за гендерною ознакою в 

Тернопільській області зменшилася майже на 18%, що свідчить про позитивну 

динаміку (в бік зменшення) розбіжностей цього показника між хлопчиками і 

дівчатками.  

Такі позитивні зміни у зменшенні розриву між показниками смертності 

немовлят за статтю зумовлені покращанням рівня і якості надання медичної 

допомоги, порівняно з 90-ми роками минулого століття, коли наша держава 

знаходилась у глибокій соціально-економічній кризі. Однак, теперішні 

розбіжності у ймовірностях смерті за статевою ознакою, як і раніше, значно 

перевищують аналогічні у регіоні «Європа – А», де різниця смертності хлопчиків 

і дівчаток не перевищує 1 промільного пункту [330], а в деяких країнах із цієї 

групи і того менше.  

Гендерну відмінність, за рівнем ризику смерті при народженні, вчені [329 

та ін.] пояснюють біологічними факторами, які сприятливіші для виживання у 

дівчаток, особливо впродовж першого місяця життя новонароджених; підвищені 

ризики смерті у новонароджених хлопчиків по відношенню до дівчаток 

характерні для всієї людської популяції і є загально-біологічною 

закономірністю.  

Різниця коефіцієнтів смертності немовлят у сільських місцевостях і в містах 

була доволі мізерною і становила лише 0,1 промільного пункту – 0,8‰ у міських 

поселеннях і 0,9‰ у сільських місцевостях. Варто зазначити у цьому контексті, 

що впродовж 1990-2015 рр. співвідношення показників смертності в залежності 

від типу поселення поперемінно змінювалось без чітких тенденцій на користь то 

одного, то іншого типу (дод. Ж. 3). Так, наприклад, у 1990, 2007 та в 2010-2012 рр. 

дещо більшими були показники смертності немовлят у міських поселеннях, ніж у 
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сільських місцевостях, натомість в інші роки – навпаки.  

Найбільша різниця коефіцієнтів смертності була зафіксована у 2005 р., коли 

перевищення смертності у сільських місцевостях, по відношенню до аналогічних 

показників у міських поселеннях, досягло 3,2 промільних пунктів.  

5.1.4.2. Аналіз просторово-часових варіацій показника смертності немовлят. 

Аналіз просторово-часових змін показника смертності немовлят 

здійснювався нами в два етапи: 1) обчислення усереднених значень цих 

показників за період з 2007 до 2015 р. та кластеризація адміністративних районів 

за Міжнародною оцінною шкалою рівнів смертності; 2) порівняння показників 

смертності у 2015 р. з усередненими їх значеннями. 

Отримані результати свідчать, що усереднені показники смертності 

немовлят в розрізі адміністративних районів дещо відрізняються між собою (рис. 

5.17): розмах варіації (R) складає 6,1‰ (від 6 промільних пунктів у 

Теребовлянському районі до 12,0 – у Підволочиському), а коефіцієнт варіації (v) в 

середньому по області становить 20,5% (оскільки v ≤ 30%, то варіація вважається 

слабкою).  

З рисунка 5.17 і дод. Ж.4 видно, що показники у більшості районів області 

(кластери 1-2) відповідають «надзвичайно низькому» й «дуже низькому» рівням 

смертності; два райони (кластер 3) мають «низький» показник смертності.  

Порівняльний аналіз показників 2015 р. з усередненими їх значеннями за 

період 2007-2015 рр. (рис. 5.18) засвідчує, що для більшості районів області 

характерна позитивна тенденція до їх зменшення (у середньому в 1,5 – 3 рази) за 

винятком декількох із них, де показники навпаки суттєво зросли. Це, зокрема, 

Лановецький і Підгаєцький райони, де смертність немовлят у 2015 р. збільшилась 

майже вдвічі в порівнянні з середніми їх значеннями за 2007-2015 рр. Загалом, 

відхилення від середнього показника по області у 2015 р. були такі: в 10 районах 

та в м. Тернополі в бік зменшення; у 7 районах – в бік збільшення.  

Негативна динаміка показників смертності, яка зафіксована у кількох 

районах області, може бути зумовлена різними факторами, але в більшій мірі – 
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Рис. 4.17. Просторові варіації смертності немовлят у Тернопільській області 

у 2007-2015 рр. (Побудовано автором за даними [241]). 
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Рис. 4.18. Порівняльний аналіз показників смертності немовлят у 2015 р. з 

усередненими їх значеннями за період 2007-2015 рр.  

неналежним рівнем санітарно-просвітницької та лікувально-діагностичної роботи 

закладами охорони здоров’я регіону.  

У цілому, смертність немовлят у 2015 р. в порівнянні із середнім його 

значенням за 2007-2015 рр. зменшилась на 1,3 промільних пункти, або на 19,1%. 

Таким чином, виконаний аналіз просторово-часової варіації смертності 

немовлят свідчить, загалом, про позитивну динаміку (в бік зменшення) цього 

показника в області. Такого результату досягнуто завдяки реалізації низки 

заходів, зокрема: загальнодержавних програм «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2009-2016 рр. (затверджено 

Законом України від 5 березня 2009 р. № 1065-VІ), «Репродуктивне здоров’я 

нації», «Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги», 

Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та 

дитинства» та ін.  

5.1.4.3. Аналіз смертності немовлят у перинатальному і неонатальному 

періодах 

Одними із найважливіших спеціальних показників смертності немовлят є 

перинатальна (ПС) та неонатальна смертність (НС) – плодомалюкові втрати у 

період з 22 тижня вагітності до 28 дня після пологів; загальновідомо, що це 
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період найбільших ризиків для життя немовлят [332]. 

Фахівцями встановлено [235], що переважна більшість летальних випадків 

на цьому етапі життя малюків спричиняється станами, що виникають у 

перинатальному періоді (приблизно 2/3) і вродженими аномаліями (більш ніж на 

1/4), тобто пов’язана з важкокерованими на сьогодні чинниками ендогенної 

природи. 

Аналіз динаміки коефіцієнтів ПС та НС немовлят свідчить про те, що за 

період 2007-2015 рр. в Тернопільській області відбулось незначне зменшення 

обох показників – на 0,5 промільного пункту (перинатальна з 9,2 до 8,7‰, 

неонатальна з 5,2 до 4,7‰). Загалом показники ПС і НС немовлят мало 

відрізняються від пересічноукраїнських, які у 2015 р. були в Україні на позначці, 

відповідно, 9,5 і 4,8 промільного пункту; в Тернопільській області – 8,7 і 4,7.  

Що ж стосується внутріобласних відмінностей, то слід зазначити, що 

впродовж аналізованого періоду показники смертності немовлят в 

перинатальному і неонатальному періодах у розрізі адмінрайонів поперемінно 

змінювались – в одних із них з року в рік простежувалась тенденція до 

поступового зниження показників, в інших навпаки – до їхнього зростання.  

Порівняльний аналіз показників ПС і НС у 2015 р. з усередненими їх 

значеннями за період 2007-2015 рр. (рис. 5.19) засвідчує, що для більшості 

районів області характерна позитивна тенденція до їх зменшення (в 1,5 – 2 рази 

ПС і в 1,5 – 2,5 разу НС) за винятком декількох із них, де показники навпаки 

зросли. Це, зокрема, Лановецький, Монастириський, Кременецький і Бучацький 

райони, де ПС немовлят у 2015 р. збільшилась у 1,2-1,5 разу, а в Збаразькому 

районі зросла майже вдвічі в порівнянні з середніми їх значеннями за 2007-2015 

рр. До районів області, де за підсумками 2015 р. відбулось найбільше зростання 

показників НС (у 1,2-1,5 разу) належать: Підгаєцький, Лановецький, 

Кременецький та Гусятинський.  

З поміж усіх районів області, де за підсумками 2007-2015 рр. показники ПС 

і НС були найбільшими (рис. 5.20) та зафіксовано їх зростання у 2015 р. (див. рис. 

5.19), різко виділяється Підгаєцький район, де зафіксовано не лише аномально 
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високі значення перинатальної і неонатальної смертності немовлят за 

аналізований період, а й негативну динаміку одного з цих показників – НС.  

  
Рис. 5.19. Просторово-часові варіації показників перинатальної і неонатальної 

смертності немовлят у Тернопільській області.  

Так, у 2015 р. рівень неонатальної смертності у цьому районі зріс майже на 

30% у порівнянні з середнім його значенням за 2007-2015 рр. і був утричі 

більшим від середнього по області. Високі показники смертності немовлят в 

перинатальному і неонатальному періодах у Підгаєцькому районі можуть бути 

спричинені різними факторами, але найбільше – неналежним рівнем надання 

медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим. 

 

Рис. 5.20. Регіональна диференціація усереднених показників перинатальної і 

неонатальної смертності немовлят (2007-2015 рр.) у Тернопільській області.  

Структура смертності дітей першого року життя за часом настання смерті 

у 2015 р. була такою: 0-6 діб – 48,2%, 7-27 діб – 22,2%, решта (29,6%) – з 28 доби 

до 1 року. Таким чином, майже половину дітей (48,1%), що померли впродовж 
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першого року життя в Тернопільській області, було втрачено в ранньому 

неонатальному періоді (до 6 діб), в Україні – біля 40% (рис. 5.21). 

 
Рис. 5.21. Порівняльна структура смертності немовлят за часом настання 

смерті у Тернопільській області й Україні в 2015 р. (Побудовано за даними [13]). 

На неонатальний період у Тернопільській області в середньому за 2007-

2015 рр. припадало 64,2 % випадків смерті немовлят. У 2015 р. частка НС від 

усіх померлих дітей до одного року дещо зросла і склала 70,4%, що на 8,8% 

більше від середніх значень по Україні. За цим показником її випереджає лише 

Львівська область, де частка НС у структурі смертності немовлят становила 

74,1%.  

За мірками цивілізованих країн світу частка НС на рівні 70-80 % є ознакою 

високого ступеня соціального контролю над смертністю дітей першого року 

життя [235].  

На перший погляд за співвідношенням неонатальної і постнеонатальної 

смертності Тернопільська область упритул наблизилась до стандартів розвинутих 

країн світу, однак, насправді, це далеко не так, бо такого роду порівняння мали б 

сенс, якби й загальна смертність немовлят в області була на рівні цих же 

стандартів.  

До позитивних зрушень у сфері зниження малюкової смертності належить 

зменшення втрат у постнеонатальному періоді (від 1 місяця до 1 року). За період 

2007-2015 рр. вони знизилася з 3,8 до 2,1 промільних пунктів (смертність у цьому 

періоді називають ще соціальною смертністю, оскільки більшість причин смерті 

немовлят зумовлена соціально детермінованими причинами).  

Деякі позитивні тенденції в останні роки проглядаються і в показниках 

мертвонароджуваності (рис. 5.22, дод. З.1).  
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Рис. 5.22. Динаміка коефіцієнтів мертвонароджуваності у Тернопільській 

області й Україні у 2005-2015 рр. (Побудовано за даними [166, 168]). 

З рисунка 5.22 видно, що впродовж 2005-2015 рр. коефіцієнт 

мертвонароджуваності (КМ) поперемінно змінювався, коливаючись у межах 4,5-

5,5 промільних пунктів, за винятком 2007 р., коли цей показник досяг 

найбільшого свого значення за останні 10 років і становив 6,6 ‰. Причиною 

такого аномально високого рівня в зазначеному році був перехід України на нові 

стандарти визначення критеріїв мертвонароджуваності, рекомендовані ВООЗ 

[205]. Це й зумовило об’єктивне стрибкоподібне зростання показника в 2007 р. 

на 53,5% у порівнянні з попередніми роками (2000-2006 рр.). З 2011 р. КМ в 

Тернопільській області стабілізувався на позначці 5,5-5,4‰. 

Зазначимо також і те, що за показником темпів зменшення КМ 

Тернопільська область вигідно відрізняється від середніх значень по Україні. 

Так, у порівнянні з 1990 р. КМ в області зменшився на 40% – з 9 у 1990 р. до 5,4 

промільних пунктів у 2015 р., натомість у середньому по регіонах нашої 

держави, за цей же проміжок часу, зменшення відбулось лише на 28%.  

У 2015 р. КМ у Тернопільській області становив 5,4‰, що на 0,8 

промільного пункту менше від середніх значень по Україні; за цим показником 

область займає 9 місце у загальнодержавному ранжуванні (дод. З.2).  

Незважаючи на позитивну динаміку (в бік зменшення) КМ в 

Тернопільській області, його рівень все ще доволі високий і майже вдвічі 
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перевищує показники у більшості країн Європи [352]. 

У 2015 р. рівень мертвонароджуваності у сільських місцевостях 

Тернопільської області був дещо більшим аніж у міських поселеннях, 5,5‰ проти 

5,3. Однак, впродовж попередніх років таке співвідношення КМ не було сталим і 

не завжди на користь сільських місцевостей – рівень мертвонароджуваності 

поперемінно змінювався без чітких тенденцій на користь то одного, то іншого 

типу поселень (рис. 5.23). При цьому, перевищення показників у поселеннях 

одного типу над іншими становили в середньому 1,5 на 1000 народжених живими 

і мертвими.  

 

Рис. 5.23. Динаміка коефіцієнтів мертвонароджуваності у Тернопільській області 

за типами поселень (2007-2015 рр.). (Побудовано за даними [166]). 

Найбільша різниця КМ була зафіксована у 2007 р., коли перевищення 

мертвонароджуваності у міських поселеннях, по відношенню до аналогічних 

показників у сільських місцевостях, досягло 4,8 промільних пунктів, що було 

пов’язано, очевидно, з переходом на нові стандарти визначення критеріїв 

мертвонароджуваності. 

Аналіз КМ в розрізі адміністративних районів (станом на 2015 р. [166]) 

свідчить про доволі значну територіальну диференціацію цього показника: розмах 

варіації (R) сягає 9,3‰ (від 1,3 промільного пункту в Чортківському районі до 

10,6 – у Бучацькому), а коефіцієнт варіації (v) в середньому по області становив 

56,3% (оскільки v ˃ 30%, але ˂ 70%, то варіація вважається помірною). У 

більшості районів області КМ становив у середньому 3 – 4,5 промільних пункти. 

Найвищий рівень мертвонароджуваності зафіксовано в Бучацькому (10,6‰), 
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Шумському (10,3‰), Підволочиському (9,3‰) та Лановецькому (9,1‰) районах 

(дод. З.3). На наш погляд, це пояснюється не лише неналежним рівнем 

антенатальної охорони плоду, недоліками у веденні пологів та реанімаційної 

допомоги новонародженим, а й погрішностями у реєстрації живонароджуваності 

[61]. Щодо останнього, то, як зазначають вітчизняні вчені [128, 186], є чимало 

випадків, коли недоношених новонароджених (померлих протягом перших семи 

днів) зачисляють до числа мертвонароджених; часто це робиться задля того, щоби 

применшити («прикрасити» [280, с. 81]) показники смертності немовлят, як це 

практикувалося зазвичай в період радянської епохи.  

На ймовірність штучного заниження показників дитячої смертності у 

Тернопільській області шляхом «переведення» померлих у ранньому 

неонатальному періоді немовлят у мертвонароджені вказує невідповідність 

співвідношення показників мертвонароджуваності і ранньої неонатальної 

смертності: в країнах Західної Європи цей показник дорівнює 1 [180], у 

Тернопільській області це співвідношення, за нашими підрахунками, становить 

1,6 : 1.  

5.1.4.4. Аналіз смертності дітей до 1 року за причинами смерті 

Упродовж 2007-2015 рр. структура причин смертності немовлят у 

Тернопільській області поперемінно змінювалась без чітких тенденцій (рис.5.24).  

З рисунка 5.24 видно, що починаючи з 2011 р. у структурі смертності дітей 

першого року життя простежується поступове зростання частки летальних 

випадків спричинених перинатальною патологією. За цей час вона збільшилась на 

17%. Загалом, причиною майже 84% смертей немовлят були перинатальні втрати 

та вроджені аномаліі розвитку.  

Однак, якщо порівняти структуру смертності у 2015 р. з усередненими її 

значеннями за період 2007-2015 рр. (рис. 5.25), то можна простежити деякі 

позитивні зміни: незначне зменшення показників смертності від інфекційних 

хвороб і перинатальної патології (обидва по 0,1‰) та від зовнішніх причин 

смертності (на 0,3‰); суттєве зменшення відбулось від вроджених вад розвитку 
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(на 0,7‰). Водночас, на тому ж рівні залишилась смертність від хвороб органів 

дихання (0,3‰) і дещо зросла від хвороб нервової системи (на 0,2‰).  

Для порівняння показників смертності дітей першого року життя від 

основних причин смерті в Тернопільській області й Україні скористаємось рис. 

5.26.  З нього  видно, що в 2015 р. із семи основних причин, які визначали рівень 

смертності немовлят, по чотирьох із них в досліджуваному регіоні були дещо 

більшими від середніх їх значень у нашій державі. Зокрема, рівень смертності 

дітей першого року життя у Тернопільській області був більшим від 

загальнодержавного на 2,6% від перинатальної патології і на 4,5% – від 

вроджених вад розвитку. Від хвороб нервової системи та хвороб органів дихання 

це перевищення було незначним, всього 0,9 і 1,4% відповідно.  

Натомість, вигідно відрізняє досліджуваний регіон від решти регіонів нашої 

держави показник смертності немовлят від зовнішніх причин смерті, який у 2015 р. 

був у 4,5 разу менший від середнього значення по Україні.  

За оцінками МОЗ України [184], серед причин смертності дітей віком до одного 

року дві третини із них становлять захворювання, які є наслідком поганого стану 

репродуктивного здоров’я матерів та низької якості наданої медичної допомоги їм 

(впродовж вагітності та пологів) і новонародженим малюкам (вроджені вади 

розвитку та окремі стани, які виникають під час вагітності та пологів). За умови 

усунення цих причин рівень смертності немовлят впритул наблизився б до 

генетично обумовленого рівня – 3-4 ‰. Це власне той рівень, який характерний 

для високорозвинених країн світу. 

У зв’язку із великою кількістю випадків народження дітей із природженими 

вадами розвитку, як у Тернопільській області так і в інших регіонах нашої 

держави, дуже важливим є запровадження системи заходів щодо попередження 

природженої і спадкової патології [254], зокрема, скринінгове обстеження 

новонароджених на фенілкетонурію, гіпотиреоз та ін. 

Насамкінець відзначимо той факт, що на фоні високого рівня смертності 

немовлят вигідно відрізняється смертність дитячого вікового контингенту старше 

одного року. Ризик смерті після досягнення одного року різко падає. 
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Рис. 5.24. Динаміка смертності дітей до 1 року за причинами смерті у 

Тернопільській області в 2007-2015 рр., %. (Побудовано за даними [183]). 

 

Рис. 5.25. Порівняльна структура смертності дітей до 1 року за причинами 

смерті у 2013 р. з усередненими її значеннями за період 2007-2015 роки, ‰.  

 
Рис. 5.26. Порівняльна структура смертності дітей до 1 року за причинами 

смерті в Тернопільській області й Україні (%) станом на 01.01.2015 р.  

(Побудовано автором за даними [168, 183]. 
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У віковій групі 5-9 років коефіцієнт смертності опускається до рекордно 

низької відмітки 0,04‰ і лише після досягнення десятирічного віку смертність дітей 

починає поволі зростати. Загалом, смертність немовлят у Тернопільській області є 

визначальною у формуванні смертності дітей до 5 років, бо 85% смертей, як і в 

Україні [281], припадає на період до досягнення одного року.  

Для зменшення рівня смертності немовлят в Україні запроваджується 

трирівнева система перинатальної допомоги (дод. И), яка реалізується в рамках 

Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та 

дитинства» і має назву «Регіоналізація перинатальної допомоги» [173].  

У Тернопільській області ІІІ (найвищий) рівень перинатальної допомоги 

вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим надається у єдиному в регіоні 

клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина», який функціонує з 2008 р. 

Щорічно тут надається допомога біля 300 породілям з передчасними пологами, 

що становить майже 85 % від їх загальної кількості у Тернопільській області. 

Рівень летальності передчасно народжених немовлят за нашими підрахунками 

[60] був таким: у дітей з екстремально низькою масою тіла (до 1000 г) – 56,2%; з 

масою 1000-1499 г – 16,7%; з масою 1500-1999 г – 4,6%. Ці показники доволі 

близькі до порогових значень «індикаторів якості медичної допомоги» [262]; у 

практичних настановах фахівців [173] визначено такі їхні граничні значення: 

летальність недоношених новонароджених з масою тіла менше 1000 г не повинна 

перевищувати 55%, а з масою 1000-1499 г – до 15%. 

Загалом, підвищений рівень смертності немовлят в Тернопільській області 

зумовлений як суто медичними аспектами (неналежним рівнем спостереження 

первинною медико-санітарною службою за немовлятами групи ризику, низьким 

рівнем організації надання невідкладної медичної допомоги), так і 

територіальними особливостями (віддаленість багатьох сіл від районних центрів) 

та індивідуальними, включаючи релігійні переконання (наприклад, так звані 

«кашкетники» – члени громади нетрадиційного релігійного віросповідання, що 

називають себе «простаками» (проживають здебільшого в селах південної 

частини Бучацького району), зазвичай уникають лікарської допомоги). Крім 
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цього, дається взнаки і недостатнє оснащення медичних закладів сучасною 

високотехнологічною діагностично-лікувальною апаратурою педіатричної служби 

закладів ІІ рівня надання медичної допомоги. Обладнання, здебільшого, є 

застарілим (використовується понад 25-30 років) або ж відсутнє взагалі. Зокрема, 

у 6 акушерських стаціонарах центральних (Борщів, Підволочиськ, Кременець, 

Ланівці) і номерних (Мельниця-Подільська, Вишнівець) районних лікарень 

відсутні реанімаційні столики; у 4 районних лікарнях (Борщів, Бучач, Гусятин, 

Підгайці) із-за відсутності сучасних кувезів («інкубаторів») для новонароджених 

використовують застарілі (20-25-ти річні), які не придатні для догляду за 

передчасно народженими дітьми, бо не забезпечують належного контролю за 

концентрацією кисню, вологістю та температурою [110]. 

5.2. Рівень захворюваності населення як показник гостроти медико-

географічних ризиків 

5.2.1. Характеристика й оцінка первинної захворюваності населення  

Аналіз рівня первинної захворюваності (ПЗ) населення Тернопільської 

області засвідчив, що протягом доволі тривалого часу (принаймні з часу 

проголошення незалежності і аж до 2009 р.) показник зберігав загалом висхідну 

динаміку за трендом 1991 р. І лише починаючи з 2010 р. намітилась стала 

тенденція до зменшення рівня ПЗ в досліджуваному регіоні, як зрештою і в цілому 

у нашій державі (рис. 5.27). Проте, незважаючи на позитивну тенденцію (в бік 

зменшення) за останні роки (2010-2015 рр.), рівень ПЗ населення Тернопільської 

області у 2015 р. лише наблизився до середнього його значення за десять років 

(2005-2015 рр.). Досягнення ж рівня першого року спостережень (2005 р.) можливе 

лише за 5 років, і то за умови збереження подальшої сталої низхідної траєкторії 

показників ПЗ (за темпами 2010-2015 рр.). 

Станом на 2015 р. рівень ПЗ населення у Тернопільській області становив 

66846 випадків на 100 тис. осіб [183] і мало відрізнявся від середнього по Україні 

(був лише на 1,9% меншим). За цим показником область зайняла 14 сходинку в 

загальнодержавному ранжуванні (дод. К. 1), суттєво поступаючись при цьому тим 
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регіонам нашої країни, де рівень ПЗ був найнижчим.  

Динаміку показників ПЗ населення упродовж 2004-2015 рр. в розрізі 

адміністративних районів Тернопільської області ілюструють рис. 5.28 і дод К. 2.  

Порівняльний аналіз цих показників засвідчує, що впродовж 2004-2015 рр. 

 
Рис. 5.27. Динаміка первинної захворюваності населення України і 

Тернопільської області впродовж 2004-2015 років (випадків на 100 тис. 

населення). (Побудовано автором за даними [85, 183]). 

їхні рівні поперемінно змінювались і в кожному з адміністративних районів 

мали різноспрямовані тенденції. При цьому, у багатьох з них зафіксовано 

негативні тенденції до збільшення рівнів захворюваності. Особливо відчутні 

темпи приросту ПЗ (більше 15 %) зафіксовано у Чортківському, Гусятинському і 

Монастириському районах (рис. 5.29). Загалом, відхилення рівнів захворюваності 

у 2015 р. від середнього їх значення за 2004-2015 рр. були такими: в 5 районах та 

в м. Тернополі в бік зменшення; у решти районів – в бік збільшення.  

 
Рис. 5.28. Динаміка рівнів первинної захворюваності населення Тернопільської 

області в розрізі адміністративних районів за період 2004-2015 рр.  
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У 2015 р. (рис. 5.30) «лідируючі» позиції за захворюваністю своїх жителів 

займали Монастириський (86855,2 випадків на 100 тис. осіб), Бучацький (78450,1) 

і Підволочиський (76156,8) райони, при середньообласному її значенні 67149,7 

випадків на 100 тис. осіб. Доволі високий рівень ПЗ зафіксовано також у м. 

Тернополі (74545,5 
0
/0000), що пояснюється тим, що тут розташовані обласні 

лікарняні заклади, які надають медичні послуги мешканцям усіх районів області і 

за медичною статистикою відносяться до обласного центру. Втім, зазначимо, що 

починаючи з 2009 р. намітилась стала позитивна динаміка до зменшення рівня ПЗ 

мешканців обласного центру; зниження її рівня, за цей проміжок часу, відбулось 

на 19,2% – з 92235,6 випадків на 100 тис. населення у 2009 р. до 74545,5 у 2015 р.  

Найменші показники ПЗ у 2015 р. (як і в попередні роки, див. дод. К.2) були у 

Козівському і Кременецькому районах (відповідно 42231,7 і 44427,4 випадків на 

100 тис. осіб). 

Загалом, перевищення максимального значення показника ПЗ над 

мінімальним досягло 1,5-2 рази. Розмах варіації (R) рівнів захворюваності становив 

44623,5 
0
/0000, а коефіцієнт варіації (v) в середньому по області був на рівні 16,08% 

(оскільки v ≤ 30%, то варіація вважається слабкою). 

Домінуючими хворобами у структурі ПЗ населення України в 2015 р. згідно з 

даними державної служби статистики [242] були: хвороби органів дихання (42,8%), 

захворювання системи кровообігу (7,3%), хвороби зумовлені дією зовнішніх причин 

– травми, отруєння та деякі інші (6,7%), захворювання сечостатевої системи 

(6,6%), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (6,0%), а також хвороби ока та 

придаткового апарату (5,2). Структура ПЗ населення Тернопільської області (рис. 

5.31) дещо відрізнялася від загальнодержавної [242]. Перші два місця, як і в 

Україні, посідали хвороби органів дихання (30510 випадків на 100 тис. осіб або 

45,4%) та ХСК (4888 або 7,3%), далі ж йшли хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини (4665 або 6,9%), хвороби ока та придаткового апарату (3659 або 

5,4%), захворювання сечостатевої системи (3478 або 5,2%); частими серед 

населення області були також хвороби пов’язані з дією зовнішніх причин (3308 

випадків на 100 тис. осіб або 4,9%).  
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Рис. 5.29. Регіональні відмінності темпів приросту первинної захворюваності 

населення Тернопільської області у 2015 р. в порівнянні з їх середніми 

значеннями за 2004-2015 рр.  
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Динаміку основних класів хвороб, що формують ПЗ населення області 

впродовж десятирічного періоду (2004-2015 рр.), представлено у табл. 5.7. 

З табл. 5.7 видно, що впродовж 2004-2015 рр. показники ПЗ населення 

області за основними класами хвороб перманентно змінювались і мали 

різноспрямовані тенденції. Суттєве зниження рівнів захворюваності (у 2015 р., в 

порівнянні з середніми їх значеннями (  ) за 2004-2015 рр.) відбулось від хвороб 

нервової системи (на 10%) та інфекційних і паразитарних хвороб (на 6,7%), трохи 

менше від хвороб сечової системи (4,9%) і хвороб органів травлення (на 4,3%). 

Натомість, за цей же проміжок часу, суттєво зросли показники захворюваності 

населення від хвороб ендокринної системи (на 10,7%) і досить відчутно від 

новоутворень і ХСК (відповідно на 5,7 і 5,5%). Стабілізувалася ПЗ від хвороб 

органів дихання (-0,2%), хвороб шкіри (-0,4%) та від дії зовнішніх причин – травм, 

отруєнь та ін. (-0,3%). 

Загалом, зменшення рівня ПЗ населення Тернопільської області (хоча й 

доволі мізерного), яке простежується з 2010 р. може свідчити про початок 

позитивної тенденції та ймовірність подальшої сталої низхідної траєкторії 

показників. Між тим, зростання рівня ПЗ по деяких класах хвороб, про що 

згадувалось вище, може негативно позначитися на показниках загальної 

захворюваності населення області в найближчій перспективі, якщо їхній ріст не 

45,4 

7,3 

6,9 5,4 
5,2 

29,8 

хвороби органів дихання 
хвороби системи кровообігу 
хвороби шкіри та підшкірної клітковини 
хвороби ока та придаткового апарату 
хвороби сечостатевої системи 
інші захворювання 

Рис. 5.31. Структура первинної 

захворюваності населення 

Тернопільської області у 2015 р., % 

Рис. 5.30. Рівень первинної 

захворюваності населення у 2015 р.  

(тисяч випадків на 100 тис. населення) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
Козівський 

Кременецький 

Збаразький 

Борщівський 

Заліщицький 

Лановецький 

Гусятинський 

Теребовлянський 

Зборівський 
Бережанський 

Шумський 

Підгаєцький 

Чортківський 

м. Тернопіль 

Тернопільський 

Підволочиський 

Бучацький 

Монастириський 

2015 р. в середньому по області 



142 

 

припиниться, а динаміка не набуде низхідних тенденцій.  

До цього висновку додамо й те, що зниження зареєстрованих показників ПЗ 

може бути також пов’язане зі зменшенням кількості звернень мешканців області 

за медичною допомогою через погіршення їх матеріального становища, 

спричиненого соціально-економічними негараздами в нашій державі, а відтак – 

недоступністю для багатьох із них до дороговартісних медичних послуг, 

безоплатність яких, всупереч конституційній нормі, вже давно носить 

декларативний характер.  

Таблиця 5.7 

Динаміка і темпи приросту первинної захворюваності за основними класами 

хвороб у Тернопільській області (випадків на 100 000 населення). 

Назва класів хвороб 

відповідно до МКХ - 10 
Показник 

Рік    
2004-

2015 

Темп 

приросту 

Δmj, % 2004 2010 2011 2012 2015 

Інфекційні і паразитарні 

хвороби 

на 100 тис. нас. 1919 1844 2314 1902 1830 1961,8 -6,7 

частка, % 3,0 2,6 3,4 2,8 2,7 3,0 × 

Новоутворення 
на 100 тис. нас. 603 610 618 605 653 617,8 +5,7 

частка, % 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 × 

Хвороби ендокринної 

системи 

на 100 тис. нас. 1276 1390 1568 1490 1628 1470,4 +10,7 

частка, % 2,0 2,0 2,3 2,2 2,4 2,0 × 

Хвороби нервової системи 
на 100 тис. нас. 1895 2040 2060 1979 1750 1944,8 -10,0 

частка, % 2,9 2,9 3,0 2,9 2,6 2,9 × 

Хвороби ока та 

придаткового апарату 

на 100 тис. нас. 3088 3496 3727 3686 3659 3531,2 +3,6 

частка, % 4,8 5,0 5,4 5,5 5,4 4,8 × 

Хвороби вуха та 

соскоподібного відростку 

на 100 тис. нас. 2010 2157 2197 2096 2248 2141,6 +5,0 

частка, % 3,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,1 × 

Хвороби системи кровообігу 
на 100 тис. нас. 3994 4638 4817 4826 4888 4632,6 +5,5 

частка, % 6,2 6,6 7,0 7,1 7,3 6,2 × 

Хвороби органів дихання 
на 100 тис. нас. 29208 32469 30183 30463 30510 30566,6 -0,2 

частка, % 45,4 46,3 43,9 45,1 45,4 45,4 × 

Хвороби органів травлення 
на 100 тис. нас. 2682 2999 2956 2961 2744 2868,4 -4,3 

частка, % 4,2 4,3 4,3 4,4 4,1 4,2 × 

Хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

на 100 тис. нас. 4293 4953 4923 4596 4665 4686,0 -0,4 

частка 6,7 7,1 7,2 6,8 6,9 6,7 × 

Хвороби кістково-м’язової 

системи  

на 100 тис. нас. 3059 3597 3401 3284 3255 3319,2 -1,9 

частка, % 4,8 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 × 

Хвороби сечостатевої 

системи 

на 100 тис. нас. 3945 3600 3775 3490 3478 3657,6 -4,9 

частка, % 6,1 5,1 5,5 5,2 5,2 6,1 × 

Травми, отруєння та деякі 

інші наслідки дії зовнішніх 

причин 

на 100 тис. нас. 3270 3396 3297 3313 3308 3316,8 -0,3 

частка, % 5,1 4,8 4,8 4,9 4,9 5,1 × 

Примітка. Розраховано автором за даними [241] 
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Диференціація показників ПЗ серед адміністративних районів області 

пов’язана з багатьма причинами, головними з яких, на нашу думку [67], є 

структурний чинник (різна частка осіб похилого віку), неоднакове матеріальне 

становище жителів районів, а відтак неоднакова доступність до медичних послуг, 

неоднаковий рівень медичного обслуговування тощо. Відмінності показників ПЗ 

мешканців районів з приблизно однаковим статево-віковим складом населення та 

рівнем медичного забезпечення (приміром між Підволочиським і Борщівським 

районами – див. рис. 5.31) свідчать про вирішальний вплив комплексу соціальних 

чинників на стан здоров’я людей. 

Різні значення показників ПЗ до певної міри зумовлені також неоднаковим 

рівнем виявлюваності хвороб в районах області, спричинені різними 

можливостями для діагностування хвороб через брак необхідного для цього 

сучасного обладнання [110].  

5.2.2. Характеристика й оцінка загальної захворюваності населення  

У 2015 р. рівень загальної захворюваності (ЗЗ) серед населення регіону 

становив 184407,7 на 100 тис. населення і мало відрізнявся від середнього його 

значення по Україні (185650,9). За цим показником область зайняла 15 сходинку в 

загальнодержавному ранжуванні (див. дод. К.1).  

Впродовж аналізованого періоду (2004-2015 рр.) рівень поширеності всіх 

зареєстрованих захворювань серед населення області невпинно зростав, за 

винятком незначного його зменшення в 2011 р. (рис. 5.32). Крім цього, у 2005-

2012 р. показник ЗЗ був на 1,8-4,6% нижчим від середньодержавного, а вже в 2015 

р. він не лише впритул наблизився до цього рівня (різниця -0,7%), а й досяг свого 

найбільшого значення за аналізований десятирічний період. Однак, зазначимо, що 

ЗЗ завжди була нижчою, ніж у цілому по країні. 

У 2015 р. в порівнянні з 2004 р. хворобливість населення області зросла з 

161529,9 до 184407,6 випадків на 100 тис. населення, що на 12,4% більше від 

показника першого року спостережень (2004 р.); така ж негативна динаміка (в бік 

збільшення показника) простежується в цілому по Україні (+12,9%).  

Випереджаюче зростання ЗЗ на тлі «спокійнішої» динаміки ПЗ 
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опосередковано може свідчити про накопичення хронічних хвороб («тягаря 

хвороб» – «Disease burden»
 
[335]) серед населення області, особливо – в осіб 

похилого віку.  

 
Рис. 5.32. Динаміка рівнів загальної захворюваності населення 

Тернопільської області й України. (Побудовано за даними [240, 242]). 

Порівняльний аналіз показників ЗЗ населення області впродовж 2004-2015 

рр. (дод. К.3, рис. 5.33, 5.34) засвідчує, що для всіх без винятку адміністративних 

районів характерна тенденція до зростання їх рівнів.  

 
Рис. 5.33. Динаміка рівнів загальної захворюваності населення Тернопільської 

області в розрізі адміністративних районів за період 2004-2015 рр.  

(Побудовано автором за даними [183]). 

При цьому, найбільші темпи приросту хворобливості населення зафіксовано 

у Підволочиському, Гусятинському, Чортківському та Бережанському районах і, 

особливо, в Монастириському, де рівень ЗЗ у 2015 р., в порівнянні із середніми 

його значеннями за 2004-2013рр., зріс на 12-15%. Високі темпи приросту ЗЗ (на 
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10,4-10,7%) зафіксовано також у Заліщицькому, Теребовлянському і Бучацькому 

районах.  

Статистичні дані [183] свідчать про те, що найбільші рівні ЗЗ реєструються 

серед дітей (0-17 р.) – майже 1300 випадків на 1000 осіб дитячого населення 

(13‰). В осіб працездатного віку вона значно менша і становить близько 6 ‰ 

(дод. К.4). Втім, така тенденція зовсім не означає, що з віком рівень ЗЗ 

зменшується, як це видається на перший погляд. Насправді ж, це пов’язано зі 

зменшенням звертань за медичною допомогою осіб старших вікових груп. Однією 

з причин цього, хоча й не головної, є відсутність потреби в одержанні лікарняного 

листа у більшої частини осіб пенсійного віку.  

Стосовно гендерних відмінностей ЗЗ, то тут також є свої особливості. Відомо, що 

чоловіки, навіть за умови наявності хронічних захворювань, не завжди 

звертаються до лікарів [135]. З цим, до певної міри, пов’язаний той 

парадоксальний факт, що жінки, згідно із статистичними даними [183], хворіють 

частіше аніж чоловіки, але живуть при цьому довше. Ця біологічна відмінність 

проявляється із-за того, що жінки мають більшу стійкість до інфекційних і 

дегенеративних захворювань [328].  

Традиційними причинами, які підвищують ризики захворіти у чоловіків є: 

тютюнопаління, зловживання алкоголем, професійна діяльність тощо. Власне це 

той неповний перелік чинників, які провокують виникнення, зокрема, таких 

хвороб у чоловіків, як: рак легенів, туберкульоз, цироз печінки та ін.  

У 2015 р. (рис. 5.35) найбільші рівні ЗЗ серед населення області за всім 

спектром хвороб зафіксовано у Монастириському (214678,2 випадків на 100 тис. 

осіб) і Підволочиському (205589,2) районах; найменші, як і у випадку з ПЗ, – у 

Кременецькому районі (141998,6 випадків на 100 тис. осіб).  

Перевищення максимального значення показника ЗЗ над мінімальним склало 

1,5 разу. Розмах варіації (R) рівнів загальної захворюваності населення області 

був на рівні 72679.6 
0
/0000, а коефіцієнт варіації (v) в середньому по регіону 

становив 9,58% (оскільки v ≤ 30%, то варіація вважається слабкою).  

 



146 

 

 
Рис. 5.34. Регіональні відмінності темпів приросту загальної  

захворюваності населення Тернопільської області у 2015 р.  

в порівнянні з їх середніми значеннями за 2004-2015 рр. 
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Відхилення показників від середнього значення по області у 2015 р. були 

такі: в 9 районах в бік зменшення; у 8 районах та в м. Тернополі – в бік 

збільшення. Такі внутріобласні коливання, певною мірою, пов’язані з дією 

структурного чинника – відмінностями вікової структури населення. Так, зокрема, 

у Монастириському районі відносно 

стара вікова структура населення 

зумовлює підвищений рівень ЗЗ, 

натомість у Кременецькому, де 

відносно молода вікова структура 

населення, змінює загальний показник 

захворюваності в бік зменшення. 

Підсилює дію структурного чинника 

медико-організаційний – неоднакові 

можливості у мешканців різних 

адміністративних районів на отримання доступної та якісної медичної допомоги. 

Ці відмінності детерміновані двома основними аспектами – географічним 

(територіальна доступність – різна віддаленість медичних закладів) і фінансовим 

(фінансова доступність – різна спроможність населення оплатити вартість 

медичних послуг) [132, 269]. 

Аналіз рівня ЗЗ населення працездатного віку за класами хвороб у динаміці 

показав, що його ріст упродовж останніх років (табл. 5.8) відбувся за більшістю 

хвороб. При цьому випереджаючі темпи зростання захворюваності населення 

області зафіксовано від хвороб ендокринної системи, хвороб вуха та 

соскоподібного відростку, хвороб системи кровообігу, почасти – й сечостатевої 

системи та хвороб крові й кровотворних органів.  

Рівень ЗЗ за іншими класами хвороб змінився мало; істотного зменшення 

хворобливості населення за аналізований період часу від жодного класу хвороб не 

відбулося, за винятком хвороб органів дихання [64].  

Структура ЗЗ населення області в 2015 р., на відміну від первинної, 

характеризується високою часткою серцево-судинної патології (1/4), вагомою (але 

 

Рис. 5.35. Рівень загальної захворюваності 

населення Тернопільської області в 2015 р.  

(тисяч випадків на 100 тис. населення) 
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не превалюючою) часткою хвороб органів дихання (близько 1/5), дещо більшою, 

ніж у складі ПЗ, часткою хвороб сечостатевої й ендокринної систем а також 

хвороб кістково-м’язової системи та сполучної тканини (дод. К.5). 

Таблиця 5.8 

Динаміка і темпи приросту загальної захворюваності населення 

працездатного віку за основними класами хвороб у Тернопільській області  

(на 100 000 населення) 

Назва класів хвороб 

відповідно до МКХ - 10 

Рік    
2010-2015  

Темп 

приросту 

Δmj, % 2010 2011 2012 2015 

Усі хвороби 152941,2 149499,2 150378,6 153385,8 151551,2 1,2 

Деякі інфекційні та паразитарні 

хвороби 
2 540,8 2 945,9 2 882,8 2 849,5 2804,8 +1,6 

Новоутворення 2 501,1 2 444,6 2 563,9 2 545,1 2513,7 +1,3 

Хвороби крові і кровотворних 

органів  
1 252,0 1 245,4 1 271,8 1 314,9 1271,0 +3,5 

Хвороби ендокринної системи 7 179,5 7 383,1 7 489,7 8 055,0 7526,8 +7,0 

Розлади психіки та поведінки 5 824,9 5 964,6 5 960,2 5 814,8 5891,1 -1,3 

Хвороби нервової системи  6 162,9 6 229,5 6 353,3 6 267,6 6253,3 +0,2 

Хвороби ока та придаткового 

апарату 
7 072,1 7 006,4 7 133,4 6 943,6 7038,9 -1,4 

Хвороби вуха та соскоподібного 

відростку 
2 656,1 2 614,8 2 637,7 2 841,4 2687,5 +5,7 

Хвороби системи кровообігу 36 373,0 36 796,3 37 576,1 39 797,1 37635,6 +5,7 

Хвороби органів дихання  30 781,7 28 536,7 28 355,2 28 025,5 28924,8 -3,1 

Хвороби органів травлення 17 556,50 16 894,20 16 930,70 17 484,00 17216,4 +1,6 

Хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини  
5 757,80 5 394,10 5 251,90 5 441,80 5461,4 -0,4 

Хвороби кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини  
9 347,2 8 762,7 8 676,2 8 772,2 8889,6 -1,3 

Хвороби сечостатевої системи  9 307,5 9 351,5 9 355,5 9 620,9 9408,9 +2,3 

Примітка. Розраховано автором за даними [183] 

 
Основу структури хворобливості населення Тернопільської області та 

населення України загалом, формували одні і ті ж хвороби, при чому, за 

практично однакової частки кожної з них у всьому спектрі ЗЗ. З поміж усіх 

хвороб, в обох випадках, найбільший відсоток (майже третину) займають ХСК 

(31,7% в Україні і 29,5% в Тернопільській області), біля 1/5 – хвороби органів 

дихання (відповідно 19,3 і 18,3%) і приблизно 1/10 – хвороби органів травлення 

(9,7% і 11,4%).  

Такий стан речей із рівнем ЗЗ серед мешканців Тернопільської області та 

тенденцією до зростання показника може свідчити про деяке погіршення їхнього 

здоров’я.  
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Відомо [198], що зростання показників ЗЗ може свідчити не лише про 

погіршання здоров’я, а може бути також пов’язане з поліпшенням якості медичної 

допомоги (тобто за рахунок висококваліфікованих лікувально-профілактичних 

заходів, в тому числі й кращої виявлюваності захворювань і повноти їх обліку), 

позитивний ефект від якої проявляється у подовженні тривалості життя хворих. 

Власне за рахунок цього й може відбутися зростання, «накопичення» 

захворювань. Однак, зважаючи на кризову ситуацію в галузі охорони здоров’я 

нашої держави, про покращання якості і доступності медичної допомоги поки що 

не приходиться; кардинальних змін на краще можна очікували лише в далекій 

перспективі, за умови успішного реформування галузі. Про низький рівень 

доступності до якісної медичної допомоги для багатьох жителів регіону свідчать 

результати вибіркового опитування мешканців області [226], згідно з якими члени 

кожного сьомого домогосподарства (14,6 % населення) мають обмежений доступ 

до якісних медичних товарів і послуг, як правило через занадто високу їх 

вартість). А тому, пов’язувати зростання хворобливості населення Тернопільської 

області із покращанням якості медичної допомоги немає підстав. До такого 

висновку спонукає і той факт, що якби насправді поліпшилася якість медичної 

допомоги, то темпи приросту ЗЗ (див. рис. 5.34) мали б бути найбільшими в м. 

Тернополі, де апріорі найкраще медичне обслуговування в області. Однак, як 

свідчать статистичні дані та зроблені нами обрахунки, рівень ЗЗ в Тернополі у 

2015 р. ледь перевищив середньообласні значення, а темпи приросту, в порівнянні 

із усередненими значеннями за 2004-2015 рр., були найнижчими.  

Відмінності показників ЗЗ в адміністративних районах області пов’язуємо 

із: 1) різним рівнем добробуту населення; 2) неоднаково ефективною роботою 

закладів охорони здоров’я в районах області; 3) низькою мотиваційною 

установкою на здоровий спосіб життя та неналежним рівнем культури поведінки 

щодо власного здоров’я значної частини населення, а також дією інших чинників 

(структурного і медико-організаційного) про які йшлося вище.  

Різниця в показниках різних районів області, на наш погляд, може бути 

також пов’язана з різним ступенем достовірності статистичних даних, якістю і 
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повнотою обліку тої чи іншої патології серед населення. В різний час деякі вчені 

[43, 112, 251] вже звертали увагу на цю обставину, відмічаючи суперечливість 

деяких статистичних показників. Зрозуміло, що невідповідність статінформації 

реальній ситуації із захворюваністю населення, різнобій у статистичних даних не 

лише ускладнює аналітичні розрахунки, але й, що найголовніше, призводить до 

викривленого уявлення про рівень захворюваності (чи про якісь інші 

характеристики здоров’я), а також до хибного тлумачення просторово-часових 

параметрів того чи іншого явища та спонукає до помилкових висновків щодо 

стану здоров’я населення і, відповідно, щодо потреби ухвалення конкретних 

рішень задля виправлення ситуації (покращання здоров’я населення, яке 

обслуговується закладами охорони здоров’я в тому чи іншому районі чи регіоні 

загалом). А отже, без усвідомлення важливості об’єктивної, «неприкрашеної» 

медико-статистичної інформації, передусім для достовірної оцінки стану здоров’я 

населення та покращання роботи медичних закладів, жодні реформи в галузі 

охорони здоров’я не відбудуться. 

5.2.3. Індекс накопичення хвороб та його оцінка  

За індексом накопичення хвороб (відношенням загальної захворюваності 

населення до первинної [76]) Тернопільська область мало відрізняється від 

середньодержавних значень цього показника.  

Упродовж 2004-2015 рр. рівень індексу накопичення хвороб (ІНХ) у 

досліджуваному регіоні був на одному й тому ж рівні і коливався в діапазоні 2,6-

2,7 умовних одиниць. Тобто, як бачимо, упродовж щонайменше десятирічного 

періоду простежувалась стагнація цього показника, що свідчить про відсутність 

прогресу у покращенні якості та доступності медичної допомоги в регіоні. 

Незначні відхилення ІНХ (-0,5...+1) в адміністративних районах області, які 

відмічалися впродовж означеного проміжку часу, пояснюємо, головно, звичними 

річними флуктуаціями показників.  

Розмах варіації ІНХ у 2015 р. становив 1,5 умовних одиниць, а коефіцієнт 

варіації в середньому по області був на рівні 11,1% (варіація слабка).  
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За величиною ІНХ серед населення працездатного віку всі хвороби 

розподілилися так: перше місце обіймали розлади психіки і поведінки (11,8 

умовних одиниць), далі йшли хвороби системи кровообігу (9,9), хвороби органів 

травлення (6,8) і хвороби ендокринної системи (5,5). Решта хвороб знаходилась у 

діапазоні 3,8-1,2 умовних одиниць (рис. 5.36).  

З рисунка видно, що найнижчі рейтингові позиції (1,2-1,6 умовних одиниць) 

займають ті хвороби, де частка з хронічним перебігом захворювань була 

найменшою, а з гострим – найбільшою. Насамперед це стосується інфекційних і 

паразитарних хвороб, хвороб вуха і соскоподібного відростку, хвороб органів 

дихання і хвороб шкіри і підшкірної клітковини.  

 

Рис. 5.36. Рейтингові показники рівня ІНХ серед населення працездатного  

віку за класами хвороб у 2015 р. (Побудовано автором за даними [183]). 

Зростання рівня захворюваності, особливо накопичення контингенту людей 

з хронічними захворюваннями, неминуче веде до інвалідизації населення [142]. 

Тобто, інвалідність не лише тісно пов’язана із захворюваністю населення, а й по 

суті є її результатом [82]. Тому, інвалідність є добрим інформативним критерієм 

стану здоров’я людей та їх працездатності, бо показує ту межу, за якою 

хворобливий стан особи переходить у стійке обмеження життєдіяльності; 

інвалідність також віддзеркалює вплив на здоров’я людей стану довкілля, рівня 

медичного обслуговування та інших складових якості життя.  

Загальна інвалідність. Станом на 2015 р. в Україні чисельність осіб з 
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інвалідністю становила майже 2,8 млн. осіб або 6,1 % від загальної кількості 

населення нашої країни; у Тернопільській області – 61,7 тис. осіб або 5,7% від 

всього населення регіону [242]. Лише за останній рік кількість інвалідів у 

Тернопільській області зросла на 450 осіб, а в порівнянні з 2004 р. – більш ніж на 

10 тис. осіб або в 1,2 разу (рис. 5.37, дод. К.6). Ці дані красномовно свідчать про 

значну поширеність та гостроту проблеми інвалідності в нашій державі, в тому 

числі й Тернопільській області.  

Первинна інвалідність (вперше визнані інвалідами), як і загальна, у 

Тернопільській області впродовж останніх десяти років зазнавала деяких 

коливань, подеколи (як наприклад у 2005 р.) – доволі відчутних, однак в 2013-

2015 рр. її рівень дещо стабілізувався. Кількість осіб дорослого віку, вперше 

визнаних інвалідами, протягом досліджуваного періоду переважно скорочувалась; 

у 2015 р. їх було трохи більше 4 тис. або 45,9 осіб на 10 тис. населення (дод. К.7). 

Впродовж останніх двох років стабілізувався також рівень інвалідності серед осіб 

працездатного віку (54,8 
0
/000). А от чисельність дітей-інвалідів до 18 років, у 

порівнянні з минулим 2012 роком, дещо зросла: з 454 осіб у 2012 р. (21,8 
0
/000), до 

486 у 2013 р. (23,5 
0
/000).  

 
Рис. 4.37. Динаміка рівня загальної інвалідності серед населення  

Тернопільської області й України у 2004-2015 рр.  

(Розраховано і побудовано автором за [72, 183, 201]). 

Дитяча інвалідність. Трохи більше 4,5 тисяч осіб (7,4%) із загального 

контингенту інвалідів Тернопільської області – це діти (0-17 років) [183] (в 

Україні – 165,4 тис. осіб або 2,0 % від усього дитячого населення нашої держави 
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[304] ). Рівень накопиченої інвалідності дітей за останні 10 років зріс на 2/3 і 

станом на кінець 2013 року становив 220,3 осіб у розрахунку на 10 тис. дітей. При 

цьому, найвищі показники дитячої інвалідності зареєстровано в Чортківському 

(249,2 
0
/000), Козівському (245,4), Підволочиському (243,1), Кременецькому 

(230,5), Бережанському (229,6) та Заліщицькому (228,2) районах області; 

найнижчі – у Бучацькому (183,2 
0
/000), Підгаєцькому (191,9) та Тернопільському 

(194,6) районах. Загалом, частка дітей інвалідів у 2013 р. склала 7,4% від усіх 

інвалідів у Тернопільській області.  

В структурі причин загальної (накопиченої) дитячої інвалідності, за даними 

інформаційно-аналітичного центру медичної статистики (станом на кінець 2015 

р.) [183], як і в попередні роки (див. дод. К.7), переважали вроджені аномалії 

розвитку – 72,9 осіб на 10 тис. дитячого населення (у 2012 р. – 70,3), хвороби 

нервової системи (передусім, дитячий церебральний параліч) – 40,2 (так само, як і 

в 2012 р.) та розлади психіки і поведінки – 20,8 (у 2012 р. – 20,5). Істотну роль 

відігравали також порушення слуху, зору, а також функціональні порушення 

інших органів при хронічних соматичних хворобах.  

Первинна інвалідність серед дітей Тернопільської області впродовж 

аналізованого періоду (2004-2015 рр.), як засвідчують статистичні дані [183], 

поперемінно змінювалась – діапазон коливань становив 10,7 
0
/000.  

У 2015 р. вперше визнано інвалідами 486 дітей, що становить 23,5 випадків 

на 10 тис. дитячого населення. Найвищі показники первинної інвалідизації 

дитячого населення області відмічено в Чортківському (34,1 
0
/000), Збаразькому 

(29,2) та Підволочиському (28,1) районах.  

Із загальної чисельності дітей вперше визнаних інвалідами у 2015 р. – 1990 

осіб (44%) мешканці міст, 2565 осіб (56%) – сільських місцевостей. Така 

відмінність зумовлена, головно, медико-організаційним і поведінковим 

чинниками. Так, 1) частка несвоєчасно взятих на облік вагітних із сільських 

місцевостей області значно вища, ніж у містах, 2) кількість жінок, які взагалі не 

знаходилися на диспансерному обліку, майже вдвічі більша у мешканок сіл, аніж 

міщанок. Крім цього, у сільських місцевостях області набагато більше випадків 



154 

 

несвоєчасного встановлення інвалідності дітей, ніж це трапляється у міських 

поселеннях, що, в свою чергу, ускладнює подальше їх лікування та реабілітацію 

[111]. 

У структурі первинної інвалідності дитячого населення (станом на кінець 

2015 р.) на І місці були вроджені аномалії розвитку – 7,2 на 10 тис. дитячого 

населення (у 2012 р. – 6,6), на ІІ – хвороби нервової системи – 3,1 (у 2012 р. – 

3,3), на ІІІ – хвороби кістково-м’язової системи – 2,3 (у 2012 р. – 2,1 ) [183].  

Порівняльний аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей 

Тернопільської області і рівнів інвалідності засвідчив, що ці показники тісно 

пов’язані між собою – зростання рівня захворюваності завжди супроводжувалось 

збільшенням рівня інвалідності. Про це свідчить загалом синхронне зростання 

обох показників, наприклад у 2004 р. в середньому на 1 тис. зареєстрованих 

захворювань дітей припадало 7,9 інвалідів, у 2010 р. – 11,9, а у 2015 р. – 12,1).  

Найбільші інвалідизуючі ризики для дітей у 2015 р. були пов’язані із 

вродженими аномаліями (вадами) розвитку (296,5 інвалідів на 1 тис. 

зареєстрованих хвороб), хворобами нервової системи (80,1) та розладами психіки 

і поведінки (64,1). Інші хвороби відігравали значно меншу інвалідизуючу роль 

серед дітей. 

Основними причинами відносно високого рівня первинної інвалідності 

дітей у Тернопільській області, на нашу думку, є: важкі умови життя і праці 

потенційних батьків, нехтуванням ними нормами здорового способу життя, 

низька медико-генетична культура і неналежний стан загального та 

репродуктивного здоров’я, а також недоліки медичного обслуговування жінок на 

етапі вагітності та пологів. Стосовно останнього чинника, зазначимо, що за 

оцінкою спеціалістів [3, 32, 91], майже 2/3 випадків первинної інвалідності дітей 

спричинені одним або кількома факторами ризику, згубна дія яких проявляється 

ще у внутрішньоутробному (антенатальному) періоді та в ранньому дитинстві (1-

3 роки), обумовлюючи, таким чином, функціональні відхилення або затримку 

розвитку дітей, виникнення у них хвороб та призводять до інвалідизації.  

Для зниження рівня інвалідизації дитячого населення необхідно, 
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насамперед, вдосконалити методи первинної профілактики інвалідності та 

покращити якість пренатальної діагностики (виявлення жінок (точніше, родин) з 

підвищеним ризиком несприятливого в генетичному плані результату вагітності 

при медико-генетичному консультуванні чи первинному обстеженні усіх 

вагітних [151]) з метою завчасного виявлення можливих відхилень розвитку 

плоду, коли ще можна перервати вагітність. Адже відомо [200], що в середньому 

10% від загальної кількості дітей з вродженими вадами розвитку та спадковою 

патологією народжуються від жінок, що належать до групи високого ризику.  

Ускладнює проблему інвалідності дитячого населення і те, що майже 2/3 

сімей, що мають дітей-інвалідів, є неблагополучними за багатьма соціально-

психологічними та матеріально-побутовим показниками [93]. Крім цього, 

приблизно така ж частка батьків не усвідомлюють всієї відповідальності за 

відновлення життєздатності дітей, що мають інвалідність, і неналежно слідують 

рекомендаціям лікарів. Все це вимагає посилення роботи служб медико-

соціального патронажу, в першу чергу у сім’ях високого соціального ризику 

(обслуговування малозабезпечених сімей з недієздатними дітьми (інвалідами) 

працівниками медичних і соціальних закладів та зусиллями представників 

громадських організацій, що передбачає регулярне відвідування таких сімей, 

надання їм необхідної матеріально-побутової та медичної допомоги, а також 

проведення в домашніх умовах профілактичних і санітарно-просвітницьких 

заходів [79]). 

Разом з цим, враховуючи високий рівень інвалідизації дитячого населення 

із-за неврологічних патологій та існуючі ризики можливого зростання цього 

показника в наступні роки (як в Тернопільській області, так і в Україні загалом), 

логічною є потреба у створенні в усіх регіонах нашої держави центрів медико-

соціальної реабілітації дітей з неврологічними захворюваннями [212].  Необхідно 

також активізувати санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактики захворювань нервової системи та вроджених вад розвитку. 

Інвалідність дорослого населення. Показники первинної інвалідності 

дорослого населення в загальних рисах повторюють обриси динаміки показника 
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для всього населення за досліджуваний десятирічний період: високі темпи 

зростання на початку першого десятиліття, із досягненням у 2006 р. 

максимальних значень, змінилися поступовим зниженням цих показників і їхньою 

стабілізацією у 2012-2015 рр.  

Станом на 2015 р. рівень первинної інвалідності в розрахунку на 10 тис. 

дорослого населення становив 46 осіб [183], що на 11,3% менше ніж у 2004 р. 

Найбільші показники (дод. К.8) зафіксовано у Гусятинському (55,5 осіб на 10 тис. 

населення), Шумському (49,1) і Тернопільському районах (48,1), а також в м. 

Тернополі (52,0). 

Із загальної чисельності дорослого населення вперше визнано інвалідами у 

2015 р. 3982 особи, в тому числі: 1756 осіб (47,7%) мешканців міст і 2226 осіб 

(52,3%) – сільських місцевостей. Різні рівні інвалідизації серед жителів міст і сіл 

відбивають існуючі відмінності в медичному обслуговуванні та неоднакові 

соціальні умови проживання. 

У структурі первинної інвалідності дорослого населення у 2015 р. (див. дод. 

К.8) на першому місці були хвороби системи кровообігу – 10,1 на 10 тис. 

населення (у 2012 р. – 9,9), на другому – новоутворення – 8,5 (у 2012 р. – 9,2), на 

третьому – хвороби кістково-м’язової системи – 6,0 (у 2012 р. – 5,5 ) [182].  

Провідні причини інвалідності значною мірою визначаються віком людей (в 

різних вікових групах вони неоднакові). Найбільш широкий спектр 

інвалідизуючих захворювань характерний для вікової групи 18-45 років. У людей 

старшого віку цей спектр суттєво звужується. На перший план виходять хвороби 

системи кровообігу, з якими пов’язані найбільші ризики інвалідності, далі йдуть 

новоутворення та травми. Ці три провідні причини інвалідності є також 

головними причинами смертності населення людей похилого віку.  

Відносно високий рівень первинної інвалідності дорослого населення 

Тернопільської області (приблизно такий же як у середньому по Україні [242]) до 

певної міри зумовлений старінням населення та зростанням тривалості життя в 

регіоні (в людей старших вікових груп помітно більші ризики інвалідизації, аніж в 

осіб зрілого віку (до 40 років).  
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Рівень первинної інвалідності дорослого населення залежить також від 

доступності і якості медичного обслуговування, які, як відомо [172], в значній 

мірі визначаються рівнем доходів населення, соціальним статусом та місцем 

проживання. Люди з низькими доходами, до яких належить переважна більшість 

осіб з інвалідністю (як зрештою і значна частина населення області без 

інвалідності [226]), зазвичай не в змозі придбати необхідні їм ліки, оплатити 

медичні процедури, і тим більше – своє тривале перебування в лікарні. Ця 

обставина власне й унеможливлює одужання значної кількості людей з 

інвалідністю, а тому призводить до зростання (накопичення) їх чисельності на 

теренах області. 

Висновки до 5 розділу.  

1. В ієрархії причин смерті населення Тернопільської області в 2015 році, як 

і в попередні роки, перші чотири місця стало посідають такі класи: хвороби 

системи кровообігу (70,7% від загалу померлих), новоутворення (12,7%), зовнішні 

причини смерті (4,4%) і хвороби органів дихання (4,8%). 

2. Структура причин смертності населення за основними віковими групами 

у 2015 р. розподілилася так: найбільший ризик летальних випадків у дитячому 

віці є від хвороб нервової системи (VI), інфекційних і паразитарних хвороб (І) і 

незначна частка – від зовнішніх причин смерті (ХХ); в осіб працездатного віку 

найбільші ризики від чотирьох класів хвороб (І, VI, ХІ, ХХ) та найбільше від 

зовнішніх причин смерті; у найстаршій віковій групі – в осіб похилого віку – 

найбільші ризики смертельних випадків (у порядку зростання ризику) від 

онкологічних захворювань (ІІ), захворювань органів дихання (Х) та хвороб 

системи кровообігу (ІХ). 

3. Результати досліджень засвідчують те, що впродовж 2005-2015 рр. 

показники смертності населення за основними класами хвороб перманентно 

змінювались. У 2015 р. намітилась позитивна динаміка у бік зменшення ризиків 

смертності майже за всіма класами хвороб. Найістотніше зниження ризиків 

летальності відбулось від інфекційних і паразитарних хвороб (на 22,5%) та 
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зовнішніх причин (на 13,7%). Позитивні зміни спостерігаються у смертності 

населення області від деяких хвороб органів дихання, зокрема від пневмонії. У 

період 2005-2015 рр. коефіцієнт смертності від цієї недуги зменшився на 64% і на 

кінець 2015 р. становив 0,39 летальних випадків на 10 тис. населення. За цей же 

період смертність від бронхіальної астми та астматичних станів зменшилась на 

71%. Дослідженнями встановлено, що за період 2005-2015 рр. середній вік 

померлих від основних класів причин смерті змінився мало, втім тенденція до 

перебудови структури причин смерті все ж проглядається – «омолодження» 

смерті у жодному класі хвороб не виявлено. 

4. Оскільки здоров’я населення, за оцінками ВООЗ, на 50% залежать від 

здорового способу життя [346], то цілком слушним є висновок вчених про 

важливість і нагальну потребу зосередження уваги суспільства на «...збереженні і 

зміцненні здоров’я через заходи первинної профілактики та затвердження норм 

здорового способу життя» [102, с. 12], а також дій, спрямованих на виявлення, 

попередження та усунення впливу шкідливих факторів середовища (факторів 

ризику) на здоров’я населення.  

5. Дослідженнями встановлено, що в 2015 році смертність немовлят 

становила 7,2 ‰ і була на 5,3% меншою від середнього показника в Україні, 

однак набагато вищою (у 1,8 разу), ніж у країнах ЄС.  

6. Смертність хлопчиків у 2015 р. була на третину вищою ніж у дівчаток – 

8,2‰ проти 5,4‰ (в Україні 8,8‰ проти 7,0‰); різниця коефіцієнтів смертності 

немовлят у сільських місцевостях і в містах становила лише 0,1 промільного 

пункту – 0,8‰ у міських поселеннях і 0,9‰ у сільських місцевостях. 

7. Нами встановлено, що впродовж 2007-2015 рр. простежувалась 

позитивна динаміка (в бік зменшення) коефіцієнтів смертності дітей, які не 

досягли однорічного віку, як у перинатальному так і в неонатальному періодах. У 

2015 р. вони були відповідно на рівні 8,7 і 4,7‰ (в Україні – 9,5 і 4,8. ‰).  

8. Результати досліджень свідчать про те, що упродовж 2007-2015 рр. 

частка передчасно народжених дітей у структурі новонароджених малюків 

коливалася в діапазоні 3,2-3,7%. Попри позитивну динаміку (в бік зменшення) 
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рівня летальності у цієї категорії новонароджених, він (рівень) все ще доволі 

високий, особливо у новонароджених з екстремально низькою масою тіла, у яких 

він у 2015 р. становив 56,2%. 

9. Результатами досліджень виявлено деякі позитивні зрушення у сфері 

зниження малюкової смертності, зокрема зменшення втрат у постнеонатальному 

періоді, які за період 2007-2015 рр. знизились до 2,1‰ та зменшення показника 

мертвонароджуваності за аналогічний період до 5,4‰ станом на 2015 р. (в Україні 

цей показник становить 6,2‰). 

10. Позитивні тенденції виявлено також у структурі смертності немовлят. 

Так, згідно з результатами порівняльного аналізу структури смертності у 2015 р. 

із середніми її значеннями за період 2007-2015 рр. свідчать про: а) суттєве 

зменшення показників смертності від вроджених вад розвитку (на 0,7‰), б) 

помірне – від зовнішніх причин смертності (на 0,3‰), в) незначне – від 

інфекційних хвороб і перинатальної патології (обидві по 0,1‰). Водночас, на 

тому ж рівні залишилась смертність від хвороб органів дихання (0,3‰) і дещо 

зросла від хвороб нервової системи (на 0,2‰). 

11. Не дивлячись на те, що у структурі смертності немовлят намітились деякі 

позитивні зрушення, насторожує той факт, що за підсумками 2015 р. в 

Тернопільській області частка летальних випадків спричинених вродженими 

вадами розвитку, деформаціями та хромосомними аномаліями суттєво перевищує 

середні значення по Україні. Значна питома вага цих патологій може бути 

зумовлена підвищеним рівнем мутагенного навантаження на населення області, 

передусім на осіб репродуктивного віку. В такому випадку існує нагальна потреба 

не лише в оздоровленні довкілля регіону, а й у запровадженні системи 

забезпечення населення основами медико-генетичних знань про потенційні 

фактори ризику для власного здоров’я і здоров’я майбутніх поколінь. 

12. Переважна більшість смертей немовлят у 2015 р. (як і в попередні роки) 

була спричинена незадовільним станом репродуктивного здоров’я породіль та 

неналежною якістю наданої медичної допомоги новонародженим і їхнім матерям 

упродовж вагітності та пологів у низці районів області, передусім у Підгаєцькому.  
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13. Загалом, все ще високий рівень смертності дітей першого року життя в 

Тернопільській області є наслідком низки суттєвих недоліків в організації 

надання медичної допомоги, передусім – відсутності чіткого розмежування 

завдань первинного, вторинного та третинного рівнів медико-санітарної допомоги 

та недотримання черговості надання перинатальної допомоги у залежності від 

ступеня ризику. Крім цього, даються взнаки також недостатнє забезпечення 

діагностично-лікувальною медичною апаратурою і обладнанням для надання як 

невідкладної, так і планової медичної допомоги, не відповідність витрат на 

охорону здоров’я реальним потребам, а також недостатня ефективність заходів 

щодо формування здорового способу життя. А отже, лише за умови подальшого 

реформування, реорганізації та вдосконалення педіатричної служби в 

Тернопільській області, покращення соціально-економічного стану населення та 

екологічного стану навколишнього середовища можна буде домогтися зниження 

малюкової смертності в регіоні. 

14. У структурі ПЗ населення Тернопільської області (як і в України 

загалом) у 2015 р. найбільшу частку займали хвороби органів дихання (45,4%) та 

ХСК (7,3%), далі ж йшли хвороби шкіри та підшкірної клітковини (6,9%), 

хвороби ока та придаткового апарату (5,4%), захворювання сечостатевої системи 

(5,2%); частими серед населення області були також хвороби пов’язані з дією 

зовнішніх причин (4,9%).  

15. За останні десять років ПЗ населення області за основними класами 

хвороб перманентно змінювалась і мала різноспрямовані тенденції. Суттєве 

зниження рівнів захворюваності (у 2015 р., в порівнянні з середніми їх значеннями 

за 2004-2015 рр.) відбулось від хвороб нервової системи (на 10%) та інфекційних і 

паразитарних хвороб (на 6,7%), дещо менше від хвороб сечової системи (4,9%) і 

хвороб органів травлення (на 4,3%). Натомість, за цей же проміжок часу, суттєво 

зросли показники ПЗ населення від хвороб ендокринної системи (на 10,7%) і 

досить відчутно – від новоутворень і ХСК (відповідно на 5,7 і 5,5%).  

16. У структурі поширеності хвороб найбільшу частку займали ХСК – 

29,5%, хвороби органів дихання 18,3% і хвороби органів травлення 11,4%. 
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Найбільші темпи зростання хворобливості населення області в 2015 р. відбулись 

від хвороб ендокринної системи, хвороб вуха та соскоподібного відростку і ХСК, 

натомість найістотніше зниження рівня зафіксовано лише від хвороб органів 

дихання (-3,1%); від інших класів хвороб на рівні 0,4-1,4%.  

17. Диференціація показників ПЗ і ЗЗ населення в адміністративних районах 

області пов’язана з багатьма причинами, головними з яких, на нашу думку, є: 1) 

структурний чинник (різна частка осіб похилого віку), 2) неоднакове матеріальне 

становище жителів районів, а відтак неоднакова доступність до медичних послуг, 

3) неоднаково ефективна робота закладів охорони здоров’я в районах області, 

зумовлена різним рівнем матеріально-технічного і кадрового забезпечення.  

18. Загалом, високі за європейськими мірками рівні ПЗ і ЗЗ населення 

Тернопільської області значною мірою спричинені соціально-економічними 

чинниками (важкими умовами життя та праці значної частини населення, низьким 

рівнем доступності та якості медичного обслуговування, особливо у сільській 

місцевості тощо), низьким рівнем профілактичних оглядів, незадовільного стану 

системи охорони здоров’я тощо. 

19. Серйозною перешкодою для контролю над поширеними факторами 

ризику та їх управлінням за допомогою ефективних лікарських засобів, є фінансові 

бар’єри для значної частини населення області, які обмежують доступ до 

постійної медичної допомоги належної якості. Зменшення тягаря хвороб потребує 

інтеграції таких аспектів, як зміцнення здоров’я, профілактика хвороб та надання 

тривалої допомоги пацієнтам з хронічними хворобами, вжиття заходів у випадку 

гострих станів і надання реабілітаційної та паліативної допомоги в разі потреби.  

20. Найбільші інвалідизуючі ризики для дітей у 2015 р. були пов’язані із 

вродженими аномаліями (вадами) розвитку; далі йшли хвороби нервової системи 

та розлади психіки і поведінки. Інші хвороби мали значно меншу інвалідизуючу 

роль серед дітей. Провідними причинами інвалідизації дорослого населення у 

2015 р., як і в попередні роки, були ХСК, новоутворення і хвороби кістково-

м’язової системи, що зумовлено старінням населення області. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [57, 60-66, 70, 104]. 



162 

 

РОЗДІЛ 6 

КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я  

НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

6.1. Інтегрована оцінка стану здоров’я населення Тернопільської області 

Комплексний аналіз основних індикаторів здоров’я населення 

Тернопільської області за десятирічний період (2004-2015 рр.) дозволив 

встановити значні територіальні відмінності за показником індексу здоров’я (рис. 

6.1, дод. Л.1). Нагадаємо, що інтегральний індекс здоров’я (ІІЗ) обчислюється 

через показники «нездоров’я» (див. розділ 2), тому чим більший цей показник, 

тим гірший рівень здоров’я населення. Найкращий рівень здоров’я, за означений 

відрізок часу, зафіксовано у Кременецькому і Козівському районах (показники 

менші від нормативного на 7-10%), найгірший – у Підволочиському районі, де за 

більшістю показників, які характеризують стан здоров’я населення, він займає 

останні позиції в загальнообласному ранжуванні. Перевищення нормативного 

рівня (середнього показника по області) тут досягає майже 9%.  

Перевищення максимального значення ІІЗ над мінімальним склало 1,2 разу. 

Розмах варіації (R) рівнів ІІЗ населення області був на рівні 0,1813 умовних 

одиниць, а коефіцієнт варіації (v) в середньому по регіону становив 4,2 % (оскільки 

v ≤ 30%, то сукупність однорідна а варіація вважається слабкою). Відхилення 

рівнів здоров’я населення від нормованого його показника, за оцінною шкалою 

(дод. Л.2), розподілилися так: у 9 районах і м. Тернополі – «високий» (2 райони) і 

«вище середнього» (7 районів і м. Тернопіль); у 8 районах – «середній» (7) і «нижче 

середнього» (1). (див. рис. 6.1). 

Загалом, оціночні показники, які визначають рівень ІІЗ населення області, 

доволі мінливі як в територіальному відношенні, так і в часі.  

У 2015 р. ІІЗ населення області в цілому, у порівнянні з усередненим його 

значенням за 2004-2015 рр., практично не змінився. 
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Рис. 6.1. Просторові розбіжності інтегрального індексу здоров’я населення 

Тернопільської області у 2004-2015 рр. 
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Однак, в розрізі адміністративних районів зміни відбулися – в одних із них 

показники покращилися, в інших навпаки – погіршились.  

Різноспрямовані тенденції стану здоров’я населення в адміністративних 

районах області добре ілюструє рис. 6.2.  

 
Рис. 6.2. Просторові варіації відносних змін (збільшення/зменшення) інтегральних 

індексів здоров’я населення Тернопільської області у 2015 р. до середнього 

значення за 2004-2015 рр. (Розраховано автором за даними [183]). 

З рисунка 6.2 видно, що в кількох адміністративних районах області ІІЗ 

населення в 2015р., у порівнянні з усередненими їх значеннями за 2004-2015 рр., 

суттєво погіршилися. У першу чергу це стосується Монастириського і 

Борщівського районів (на 12-16%) та найбільше – Підволочиського. Вкрай 

тривожним в цьому сенсі є й те, що найбільші проблеми зі здоров’ям у жителів 

Підволочиського району виявлено не лише в 2015 р. (1,309 умовних одиниць – 

останнє місце в загальнообласному ранжуванні), а й за підсумками 2004-2015 рр. 

(1,086). 

Позитивні тенденції проглядаються в половини адміністративних районів та 

м. Тернополі, де відбулось деяке зростання ІІЗ, та найбільше – у Заліщицькому і 

Козівському (на 6-8%). 

У 2015 р. перевищення максимального значення ІІЗ в області над 

мінімальним склало 1,6 разу. Розмах варіації індексу був на рівні 0,483 умовних 
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одиниць, а коефіцієнт варіації (v) в середньому по регіону становив 11,3.  

Відхилення рівнів здоров’я населення від нормованого показника були 

такими (умовна оцінна шкала – див. дод. Л.2): у 9 адміністративних районах і 

м. Тернополі – «високий» (5 районів) і «вище середнього» (4 і м. Тернопіль); у 4 

районах – «середній» (2) і «нижче середнього» (2); у 4 районах – «низький». Такі 

відмінності, до певної міри, спричинені структурним фактором, особливо в тих 

районах області, де у віковій структурі населення частка осіб похилого віку 

найбільша (18-20%). Ця взаємозалежність підтверджується результатами 

обчислення коефіцієнта кореляції (rxy) [221], який становить 0,453, що свідчить 

про помірний і прямий зв’язок між ІІЗ населення і віковою структурою. 

Коефіцієнт детермінації становить 0,205. Це означає, що рівень ІІЗ населення 

області у 2013 р. на 20,5% визначався демографічним чинником (величиною 

частки осіб похилого віку у віковій структурі населення). Решта, 79,5% ІІЗ, 

детермінована іншими етіологічними (причинними) факторами. Зважаючи на те, 

що екологічний фактор є мінімальним в плані негативного впливу на здоров’я 

населення області (Тернопільська область, за оцінками вчених [16, 30, 217], 

належить до найбезпечніших в екологічному відношенні регіонів нашої держави 

для життєдіяльності людей), то можна стверджувати, що рівень здоров’я 

населення в більшій мірі визначається соціальними факторами ризику (в першу 

чергу погіршенням матеріального становища, а відтак – обмеженими 

можливостями для раціонального харчування та отримання належної медичної 

допомоги) і, щонайбільше, поведінковими (недбале ставлення до власного 

здоров’я), які також, певною мірою, є наслідком кризових явищ у суспільно-

економічному житті держави. 

Стагнація ІІЗ населення Тернопільської області впродовж попередніх років і 

доволі повільне його зростання в останні роки, на нашу думку, зумовлена такими 

основними факторами: 1) погіршанням демографічної ситуації у зв’язку з 

постарішанням населення (старші люди об’єктивно хворіють частіше); 2) 

погіршанням матеріального становища жителів області, спричиненого затяжною 

соціально-економічною кризою в нашій державі і, як наслідок, 3) невпевненість у 
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завтрашньому дні значної частини населення області, відчуття незахищеності, 

розгубленість тощо – це ті стресові фактори, тривала дія яких згубно позначається 

на життєдіяльності людей і призводить до виникнення або загострення різного 

роду хвороб; 4) низьким рівнем доступності медичних послуг для багатьох 

жителів регіону (майже 15 % населення регіону не має доступу до якісних 

медичних товарів і послуг через неспроможність оплатити занадто високу їх 

вартість [226]) та не завжди ефективною роботою закладів охорони здоров’я в 

районах області в сенсі надання якісної медичної допомоги; до цього додається 5) 

поведінковий фактор – недбале ставлення до власного здоров’я багатьох жителів 

області, поширеність шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, 

неправильний режим харчування), що в непоодиноких випадках є також 

наслідком кризових явищ у суспільно-економічному житті держави, які 

провокують «соціальне відчуження» [256] («соціальне відторгнення» [145, 326]) 

різних груп або окремих осіб із-за «...обмеженого доступу до суспільних 

механізмів розподілу благ і підвищення свого добробуту... через виключення їх з 

ринку праці, низький рівень доходу та тотальну бідність» [41, с. 210]. 

Внутрішньообласна диференціація ІІЗ населення (див. рис. 6.1) зумовлена 

неоднаковим співвідношенням факторів ризику для здоров’я людей, а тому й 

різним рівнем їх сукупного впливу, які власне й формують мозаїчну картину ІІЗ 

населення в регіоні.  

Загалом, ІІЗ населення Тернопільської області трохи вищий від 

загальнодержавного (майже на 20%), але все ще суттєво поступається рівню 

багатьох європейських країн.  

Усунення чинників ризику для здоров’я населення досліджуваного регіону, 

як і для інших регіонів нашої держави, можливе за умови комплексного і 

послідовного вирішення існуючих соціальних і медико-організаційних проблем 

на основі досвіду, набутого міжнародною спільнотою.  

З огляду на значний вплив поведінкових чинників ризиків на рівень 

здоров’я людей, пошук простого вирішення складної проблеми спокушає 

перекласти відповідальність за здоров’я на саме населення. Але реальна зміна 
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поведінки, як найвища сходинка політики формування здоров’я, можлива лише у 

випадку вирішення базових передумов: 1) подолання бідності; 2) якнайшвидшого 

реформування галузі охорони здоров’я; 3) формування рівності у досягненні 

здоров’я; 4) створення комфортного середовища, що підтримує здоров’я; 5) 

залучення людей до активної співпраці у досягненні здоров’я. 

Інший спосіб, який застосовано нами для оцінки стану здоров’я населення 

Тернопільської області, базувався на обчисленні й аналізі індексу очікуваного 

довголіття (ІОД) [345]. Нагадаємо, що хоча цей метод доволі простий для 

використання, втім має обмежене застосування, бо офіційна статистика подає дані 

лише в цілому для областей. Тому, цей метод найкраще використовувати для 

виявлення міжрегіональних (чи міждержавних) відмінностей стану здоров’я 

населення та для аналізу й порівняння динаміки ІОД в різних регіонах 

(просторово-часовий вимір), а також для вияву відмінностей цього показника між 

чоловічим і жіночим населенням (гендерний вимір).  

Аналіз динаміки ІОД населення Тернопільської області впродовж 1991-2015 

років засвідчив, що впродовж першого десятиліття (з часу проголошення 

незалежності і до 1998 р.) спостерігалася стагнація показника, який застиг на 

позначці 0,752-0,753 умовних одиниць (нагадаємо, що максимально можливе 

значення показника дорівнює 1). Упродовж наступних років ІОД поперемінно 

змінювався (в межах 0,764-0,768 умовних одиниць). І лише з 2007 р. почалось 

зростання показника, яке триває до тепер (рис. 6.3, дод. Л.3).  

В Україні ж перманентне коливання ІОД тривало дещо довше ніж у 

Тернопільській області (аж до 2006 р.) а діапазон був значно більшим (0,697 – 

0,743); після цього почалось повільне але стабільне зростання показника.  

Стала тенденція до зростання рівня ІОД жіночого населення в досліджуваному 

регіоні, намітилась ще у 1998 р. і триває до нині. В Україні така тенденція почала 

простежуватись лише з 2006 р. ІОД чоловічого населення, як в Україні, так і 

Тернопільській області почав зростати з 2006 р.; така тенденція зберігається й нині. 

Як бачимо, Тернопільська область за рівнем ІОД якісно відрізняється від інших 

регіонів нашої країни, принаймні стосовно жіночого населення. 
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Рис. 6.3. Динаміка індексу очікуваного довголіття населення Тернопільської 

області у 1991-2015 рр. (Розраховано автором за даними [166]). 

У порівнянні з 1991 р. ІОД населення Тернопільської області зріс у 2015 р. 

на 7%. У жінок індекс очікуваного довголіття за цей же період збільшився на 

6,7%, у чоловіків – на 7,8%. Є підстави вважати, що позитивні тенденції 

зберігатимуться і надалі.  

Періоди спаду ІОД в Україні та різнобічні його відхилення в кінці 90-х 

років минулого століття і аж до початку ХХІ ст. фахівці пояснюють, 

перманентною економічною кризою, а відтак, соціальним неблагополуччям, 

значним рівнем безробіття, стресами та іншими чинниками, які не могли не 

позначитися на здоров’ї населення. У Тернопільській області впродовж 

зазначеного періоду часу простежувалась стагнація ІОД; періоди економічних 

спадів, як і періоди покращання економічної ситуації, слабо відобразились на ІОД 

населення області. Це добре ілюструє дод. Л.4 – крива динаміки ІОД в 

Тернопільській області більш плавна, ніж в Україні. Така особливість динаміки 

(без різких часових змін) характерна для всіх показників, як для ІОД всього 

населення так і ІОД жінок і чоловіків, що, очевидно, є наслідком інертності 

суспільних змін, які характерні для депресивних регіонів, зокрема й 

Тернопільської області. 

Стале зростання ІОД населення Тернопільської області (з 2007 р.), очевидно 

пов’язане з адаптацією населення до нових економічних та соціальних реалій 

життя та зменшенням «психоемоційної напруженості» [114]. Про це свідчить хоча 

б те, що економічна криза у 2008-2009 рр. жодним чином не позначилась на 
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динаміці зростання ІОД. Про зменшення психоемоційної напруженості в 

населення області після 2007 р. свідчить хоча б той факт, що з зазначеного часу 

рівень психічних патологій (розлади психіки і поведінки та інші хвороби нервової 

системи) почав зменшуватись. Взаємозалежність між величинами ІОД і рівнями 

психоневрологічних захворювань підтверджується результатами обчислення 

коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, який свідчить про сильний і зворотній 

зв’язок між ними після 2007 року. 

Не варто відкидати (в плані впливу на рівень ІОД) і такий важливий фактор, 

як екологічна ситуація. Оскільки Тернопільська область належить до тих 

небагатьох регіонів нашої держави, де екоумови проживання населення одні з 

найсприятливіших [16, 30, 217], то логічно припустити, що найвищі показники 

ІОД населення області напряму пов’язані саме з цим чинником, який сприяє 

здоров’ю людей. Очевидно, також, що сприятлива екологічна ситуація (якість 

навколишнього середовища) є домінантним чинником у комплексі факторів, які 

визначають параметри тривалості життя на теренах Тернопільської області.  

Загалом, Тернопільська область за показником ІОД населення вигідно 

відрізняється від регіонів нашої держави – тривалий час займає найвищі 

рейтингові позначки (1-3 місця) у загальнодержавному ранжуванні, конкуруючи, 

з року в рік, лише з Івано-Франківською і Чернівецькою областями та м. Києвом. 

А у 2015 р. область піднялась до рекордно високої позначки і зайняла перше місце 

в Україні за величиною ІОД серед всього населення (0,806 умовних одиниць) та 

другі місця, після м. Києва, серед жіночого і чоловічого населення (0,844 і 0,766 

відповідно).  

Про відносно високий рівень здоров’я населення Тернопільської області 

свідчать також результати вибіркового опитування домогосподарств щодо 

самооцінки стану свого здоров’я [226]. Згідно з ними – 61,9% жителів області 

оцінили його як «добрий», 26,3% – як «задовільний» і 11,8% – як «поганий» (дод. 

Л.5). В загальному по Україні відповіді розподілилися так: «добрим» уважали свій 

стан здоров’я 49,8% осіб, «задовільним» – 40,5%, «поганим» – 9,7.  

Міжрегіональна диференціація результатів самооцінки здоров’я населенням 
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нашої країни у значній мірі обумовлена: структурним чинником, рівнем 

урбанізації, екологічною ситуацією та рівнем концентрації промислового 

виробництва. Оскільки за цими показниками Тернопільська область якісно 

відрізняється від більшості регіонів нашої держави (дещо краща вікова структура 

населення, низький рівень урбанізації та промислового виробництва, відносно 

сприятлива екологічна ситуація), тому то й частка осіб, які оцінили свій стан 

здоров’я як «добрий», тут більша, ніж в середньому по Україні.  

Для порівняння показників самооцінки населенням стану свого здоров’я 

наведемо результати подібного опитування проведеного у країнах ЄС. «Добрим» 

– уважають свій стан здоров’я 68,3% осіб, «задовільним» – 21,8%, а кожен 

десятий житель (9,9%) оцінив його як «поганий» (дод. Л.6). Найбільша частка 

тих осіб, які оцінили стан свого здоров’я як «добрий», – у Швеції (81%), на Кіпрі 

(77%) та у Нідерландах (75,6%), а тих, хто оцінив свій стан свого здоров’я як 

«поганий», – у Литві (майже 21%), Португалії (18%), Естонії (16%) [225].  

Як бачимо, Тернопільська область, за показником самооцінки населенням 

свого здоров’я, непогано виглядає на фоні країн ЄС, хоча й поступається багатьом 

із них, передусім тим, які займають найвищі рейтингові місця в 

загальноєвропейському ранжуванні. Втім, така оптимістична ситуація, що її 

демонструють дані самооцінки, найімовірніше відображає не стільки добрий стан 

здоров’я мешканців Тернопільської області, скільки занижений рівень запитів і 

вимог (в тому числі до власного самопочуття), та, очевидно, й менш уважне 

ставлення до власного здоров’я. 

6.2. Пропозиції з поліпшення медико-географічної ситуації в 

Тернопільській області 

Задля покращення медико-географічної ситуації в Тернопільській області 

необхідно реалізувати низку заходів: 

1. Для покращення еколого-географічної ситуації: 

а) реалізувати комплекс заходів з оптимізації природокористування задля 

покращання якості довкілля за рахунок формування екологічно безпечної системи 

земле- та природокористування:  
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- скоротити частку орних земель за рахунок поетапного вилучення з 

орного клину сильноеродованих та малопродуктивних земель;  

-заліснити землі приурочені до крутосхилів (˃ 5-7°), що сприятиме 

зростанню лісистості території до 20,7%;  

- залужити орні земелі крутизною схилів менше 7°, що дозволить 

збільшити частку пасовищ і сіножатей – відповідно 16,9 і 5,2%.  

Загалом, за рахунок цих заходів, частку земель під природною 

рослинністю можна буде довести до 48-50% (нині цей показник складає 31,8%);  

б) реалізувати комплекс заходів задля покращення якості довкілля та 

забезпечення належних умов для життєдіяльності мешканців області:  

- вирішити питання щодо вибору земельної ділянки під розташування 

нового полігону ТПВ м. Тернополя та  будівництва сміттєпереробного заводу;  

- забезпечити належний санітарний стан організованих полігонів ТПВ міст 

і селищ області, їх паспортизацію та ведення належного обліку відходів, що 

видаляються;  

- забезпечити планомірну реконструкцію каналізаційних мереж та очисних 

споруд у більшості населених пунктів області;  

- вирішии проблему зберігання і знешкодження непридатних та 

заборонених до використання хімічних речовин; 

- поліпшити санітарно-епідеміологічну ситуацію в сільських місцевостях та 

екологічну ситуацію у містах.  

2. Для покращення демографічної  ситуації: 

а) забезпечити стале економічне зростання економіки держави, а відтак 

вирішити проблему зайнятості населення та підвищити рівень якості життя;  

б) проводити активну демографічну політику, спрямовану на забезпечення 

належних кількісних і якісних параметрів відтворення населення задля подолання 

негативних демографічних тенденцій (депопуляції, старіння населення, 

регресивної вікової структури населення, міграційного відтоку молоді) :  

- заохочення дво- і тридітних сімей шляхом пропаганди та матеріального 

стимулювання; 



172 

 

- перенесення уваги держави на дво- та тридітні сім'ї, а не на багатодітні, 

як основного регулятора демографічної ситуації (наприклад, у Німеччині молодій 

сім'ї одразу надається кредит, 50% якого  погашається після народження першої 

дитини, а інші 50% – після народження другої); 

в) зменшення показника смертності новонароджених; для цього необхідно: 

 - забезпечити педіатричні служби закладів ІІ рівня надання медичної 

допомоги сучасною діагностично-лікувальною апаратурою. 

- оснастити акушерські стаціонари центральних (Борщів, Підволочиськ, 

Кременець, Ланівці) і номерних (Вишнівець Мельниця-Подільська) районних 

лікарень області сучасними реанімаційними столиками; районні міські лікарні 

(Борщівську, Бучацьку, Гусятинську, Підгаєцьку) – сучасними кувезами 

(«інкубаторами») для новонароджених 

г) реформувати систему соціальної допомоги з метою посилення її 

цільового спрямування на соціально уразливі верстви населення (особи похилого 

віку, багатодітні сім’ї, інваліди); 

3. Для покращення медичного обслуговування  населення (медико-

організаційні заходи):  

а) підвищити територіальну доступність і якість медичної допомоги для 

всіх верств населення; зменшити розрив у стані здоров’я різних соціальних груп 

населення;  

б) посилити роботу з профілактики захворювань різної етіології, 

передовсім соціально значимих (туберкульозу, онкозахворювань), а також роботу 

з попередження та запобігання захворювань населення на інфекційні хвороби;  

в) забезпечити щорічне проходження обов’язкового медичного огляду для 

дітей і підлітків, для дорослого населення – один раз на три роки; 

г) створити умови для вільного вибору медичного закладу отримувачам 

тих чи інших медичних послуг не залежно від їхнього місця проживання; 

д) покращити забезпеченість ЗОЗ сучасною високотехнологічною 

діагностично-лікувальною медичною апаратурою та медикаментозними 

препаратами; уніфікувати забезпеченість медичних закладів обладнанням у 
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відповідності зі стандартами і порядком надання медичної допомоги;  оновити 

автопарк швидкої медичної допомоги;  

е) підвищувати професійний рівень медичних працівників на постійній 

основі та розробити систему мотивації їх для їх якісної роботи. 

е) розробити ефективну модель координації роботи державних і приватних 

ЗОЗ; 

ж) пришвидшити реформування медичної галузі, одним із елементів якої є 

створення нової системи організації ОЗ на засадах медичного страхування.  

3. Заходи у сфері формування здорового способу життя серед населення: 

а) створити умови для стимулювання здорового способу життя (ЗСЖ), 

формування у населення здоров’язберігаючої поведінки та підвищення 

відповідальності за своє здоров’я і особисту безпеку;   

б) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо принципів ЗСЖ, 

формування сімейних цінностей та усвідомленого батьківства; 

в) розробити ефективну систему заходів щодо боротьби зі шкідливими 

звичками, створити систему мотивації керівників закладів дошкільної і шкільної 

освіти до популяризації ЗСЖ дітей.  

Висновки до 6 розділу. 

Результати досліджень дозволяють констатувати таке: 1) за показником ІІЗ 

свого населення Тернопільська область вигідно відрізняється від середніх його 

значень в Україні (майже на 20 %); 2) упродовж останнього десятиліття (2004-

2015 рр.) ІІЗ населення у Тернопільській області змінювався мало; деякі 

коливання індексу пов’язуємо з його річними флуктуаціями навколо середнього 

значення показника за означений проміжок часу; 3) найкращі показники ІІЗ 

населення зафіксовано у Кременецькому і Козівському районах, найгірший – у 

Підволочиському районі, де за більшістю показників, які характеризують стан 

здоров’я населення, він займає останні позиції в загальнообласному ранжуванні; 

4) рейтингові показники ІІЗ у 2015 р., в порівнянні з середніми їх значеннями за 

2004-2015 рр., загалом змінились мало, за винятком двох адміністративних 
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районів, які значно поступилися своїми ранговими місцями, зокрема: 

Теребовлянський і Гусятинський з 6-7 позиції на 11 і 15 відповідно. Основною 

причиною таких змін, в обох випадках, було зростання коефіцієнтів захворювання 

населення на тлі попередніх років. Натомість, кілька районів області суттєво 

покращили свої позиції в рейтингу (Борщівський, Бережанський, 

Підволочиський). Втім, останній район, за підсумками 2015 р., все ще знаходиться 

в групі ризику (за показником ІІЗ своїх жителів ще поступається 

середньообласному рівню).  

Гадаємо, що такого роду дослідження (групування адміністративних 

районів за рівнем ІІЗ населення) слугуватимуть основою для ухвалення 

необхідних управлінських рішень органами і установами охорони здоров’я 

(врахувавши при цьому а) диференціацію індексу здоров’я та б) наявні 

матеріальні, кадрові і фінансові ресурси в районах області) задля попередження, 

ліквідації або послаблення дії негативних факторів ризику для здоров’я 

населення.  
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ВИСНОВКИ 

1. У роботі обґрунтовано концептуальні засади конструктивно-

географічних досліджень медико-географічних проблем регіону (сутність медико-

географічного аналізу, методику типологічної класифікації території за медико-

демографічними показниками, прийоми медико-географічного картографування 

тощо). Запропоновано алгоритм оцінювання здоров’я населення області за 

удосконаленою автором методикою, який передбачає покрокову обробку та 

узагальнення різнобічної статистичної інформації (медико-демографічні і медико-

санітарні показники), кореляційний аналіз, їх візуалізацію.  

2. Дослідженнями встановлено, що ЕГС в Тернопільській області 

загалом не викликає занепокоєння, а екоумови достатньо сприятливі для 

життєдіяльності населення: на 36,5% території області – сприятливі і помірно 

сприятливі; на 57,0% – задовільні; погіршені екологічні умови склалися лише у 

Чортківському районі (6,5% від території області). 

3. Дослідженнями встановлено, що демографічна ситуація у 

Тернопільській області критична. Внаслідок вичерпання демографічного 

потенціалу подальше зменшення загальної чисельності населення області є 

неминучим. Досягти в осяжному майбутньому такої кількості жителів області, яка 

була ще на початку 1991 р. (1,18 млн. осіб), а тим більше рівня 1939 р. (1,41 млн. 

осіб – історичний максимум) вже не вдасться; депопуляція продовжуватиметься і 

надалі. За нашими підрахунками, у 2020 р. чисельність населення області 

становитиме 1037,9 тис. осіб (- 2,3%).  

Покращення демографічної ситуації можливе за кількох умов: збільшення 

реальних доходів громадян і подолання бідності; зниження рівня безробіття і 

тіньової зайнятості, реформування системи соціальної допомоги з метою 

посилення її цільового спрямування на соціально уразливі верстви населення, 

підвищення якості та доступності системи профілактичної і лікувально-

діагностичної медичної допомоги, поширення стандартів здорового способу життя 

тощо. Складність вирішення демографічних проблем зумовлена інерцію 

демографічних процесів, а тому чим довше відкладатиметься вирішення цих 
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проблем, тим масштабнішими вони ставатимуть.  

4. Результати досліджень засвідчують, що в ієрархії причин смерті 

населення Тернопільської області в 2015 році, як і в попередні роки, перші чотири 

місця стало посідають такі класи: хвороби системи кровообігу (71,7% від загалу 

померлих), новоутворення (12,7%), зовнішні причини смерті (4,3%) і хвороби 

органів дихання (4,8%). Структура причин смертності населення за основними 

віковими групами у 2015 р. розподілилася так: найбільший ризик летальних 

випадків у дитячому віці є від хвороб нервової системи (VI), інфекційних і 

паразитарних хвороб (І) і незначна частка – від зовнішніх причин смерті (ХХ); в 

осіб працездатного віку найбільші ризики від чотирьох класів хвороб (І, VI, ХІ, 

ХХ) та найбільше від зовнішніх причин смерті; у найстаршій віковій групі – в осіб 

похилого віку – найбільші ризики смертельних випадків (у порядку зростання 

ризику) від онкологічних захворювань (ІІ), захворювань органів дихання (Х) та 

хвороб системи кровообігу (ІХ). 

Встановлено, що впродовж 2005-2015 рр. показники смертності населення 

за основними класами хвороб перманентно змінювались. У 2015 р. намітилась 

позитивна динаміка у бік зменшення ризиків смертності майже за всіма класами 

хвороб. Найістотніше зниження ризиків летальності відбулось від інфекційних і 

паразитарних хвороб (на 22,5%) та зовнішніх причин (на 13,7%).  

Дослідженнями встановлено, що за період 2005-2015 рр. середній вік 

померлих від основних класів причин смерті змінився мало, втім тенденція до 

перебудови структури причин смерті все ж проглядається – «омолодження» смерті у 

жодному класі хвороб не виявлено.  

Встановлено, що в 2015 році смертність немовлят становила 7,2 ‰, що в 1,5 

рази менше, ніж на початку 90-х років ХХ ст. Виявлено позитивні зрушення у 

сфері зниження малюкової смертності, зокрема зменшення втрат у 

постнеонатальному періоді (за 2007-2015 рр. знизились до 2,1‰) та зменшення 

показника мертвонароджуваності за аналогічний період до 5,4‰ (в Україні – 

6,2‰). Позитивні тенденції виявлено також у структурі смертності немовлят: а) 

суттєво зменшилась смертність від вроджених вад розвитку (на 0,7‰), б) помірно – 
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від зовнішніх причин смертності (на 0,3‰), в) незначно – від інфекційних хвороб і 

перинатальної патології (обидві по 0,1‰).  

Загалом все ще високий рівень смертності дітей першого року життя в 

Тернопільській області є наслідком низки суттєвих недоліків в організації 

надання медичної допомоги, передусім – відсутності чіткого розмежування 

завдань первинного, вторинного і третинного рівнів медико-санітарної допомоги 

та недотримання черговості надання перинатальної допомоги у залежності від 

ступеня ризику. Даються взнаки також недостатнє забезпечення діагностично-

лікувальною медичною апаратурою та обладнанням для надання як невідкладної, 

так і планової медичної допомоги, невідповідність витрат на охорону здоров’я 

реальним потребам, недостатня ефективність заходів з формування здорового 

способу життя. 

5. Станом на 2015 р. рівень ПЗ населення у Тернопільській області 

становив 66846 випадків на 100 тис. осіб і мало відрізнявся від середнього по 

Україні. Зменшення рівня ПЗ населення області, яке простежується з 2010 р., 

може свідчити про початок позитивної тенденції та ймовірність подальшої сталої 

низхідної траєкторії показників. У 2015 р., в порівнянні з середніми значеннями 

ПЗ за десятилітній період, відбулось суттєве зниження показників захворюваності 

від хвороб нервової системи (на 10%) та інфекційних і паразитарних хвороб (на 

6,7%), трохи менше від хвороб сечової системи (4,9%) і хвороб органів травлення 

(на 4,3%). Натомість, за цей же проміжок часу, зросли показники захворюваності 

населення від хвороб ендокринної системи (на 10,7%), новоутворень і хвороб 

системи кровообігу (відповідно на 5,7 і 5,5%). Диференціація показників ПЗ 

населення серед адміністративних районів області пов’язана з багатьма 

причинами, головними з яких є структурний чинник (різна частка осіб похилого 

віку), неоднакове матеріальне становище жителів районів, а відтак неоднакова 

доступність до медичних послуг, неоднаковий рівень медичного обслуговування 

тощо. Відмінності показників ПЗ мешканців районів з приблизно однаковим 

статево-віковим складом населення та рівнем медичного забезпечення (приміром 

між Підволочиським і Борщівським районами) свідчать про вирішальний вплив 
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комплексу соціальних чинників на стан здоров’я людей. Різні значення 

показників ПЗ певною мірою зумовлені також неоднаковим рівнем виявлюваності 

хвороб в районах області, спричинені різними можливостями для діагностування 

хвороб через брак необхідного для цього сучасного обладнання.  

6. Здійснено інтегральну оцінку стану здоров’я населення двома 

способами. Перший – шляхом обчислення інтегрального індексу здоров’я (ІІЗ) за 

удосконаленою нами методикою і алгоритмом, другий – шляхом обчислення 

індексу очікуваного довголіття (ІОД). За показником ІІЗ свого населення 

Тернопільська область вигідно відрізняється від середніх його значень в Україні 

(майже на 20 %). Найкращі показники ІІЗ населення зафіксовано у Козівському і 

Кременецькому районах, найгірший – у Підволочиському, де за більшістю 

показників, які характеризують стан здоров’я населення, він займає останні позиції 

в загальнообласному ранжуванні, що зумовлено структурним чинником. 

За рівнем ІОД населення Тернопільська область тривалий час займає 

найвищі рейтингові позначки (1-3 місця) у загальнодержавному ранжуванні; у 

2015 р. – перше місце за величиною цього індексу для всього населення (0,811 

умовних одиниць) і другі місця (після м. Києва) серед жіночого і чоловічого 

населення (0,848 і 0,770 відповідно).  

Аналіз динаміки ІОД впродовж 1991-2015 рр. свідчить, що періоди його 

спаду в Україні співпадають з періодами економічних криз, а періоди росту – з 

періодами економічної стабілізації. В Тернопільській області така закономірність 

простежується слабо (крива динаміки в області більш плавна, ніж в цілому по 

Україні) через інертність суспільних змін, які характерні для депресивних регіонів.  

Загалом, сучасний стан медико-географічної ситуації в Тернопільській 

області обумовлений сумарним багатофакторним впливом при провідній ролі 

соціально-економічних умов і визначається як задовільний. 

7. На основі виконаних досліджень обґрунтовано низку заходів, 

спрямованих на поліпшення еколого-географічної, демографічної і медико-

географічної ситуації, що склалася в Тернопільській області. 
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Додаток А.1.1 

 

Блок-схема взаємозв’язку різних підходів у дослідженнях медико-географічних 

ситуацій, які інтегрує конструктивна географія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А.1.2 

 

Вплив на здоров’я населення факторів ризику 

Групи факторів ризику 

Рівень впливу (%) за оцінкою різних 

вчених 

Robbins, 

1980 

Лісіцин, 

1982 
ВООЗ 

1. Спосіб життя 51–52 50–55 50–55 

2. Стан навколишнього середовища 

(екологічні фактори) 
20–21 15–20 20–25 

3. Спадковість 19–20 15–20 15–20 

4. Рівень медичного обслуговування 

(доступність та якість надання 

медичних послуг) 

8–9 10–15 10–15 

 

  

Історичний 

підхід 

Системно-

діалектичний 

підхід 

Антропо-

центричний 

підхід 

Екологічний 

підхід 

Конструктивно-

географічні дослідження 

медико-географічної 

ситуації 

Системний Ситуаційний 
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Додаток А.2.1 
 

Ранги та індекси глибини перетвореності природних систем різними 

видами землекористування 

№ п/п Види землекористування (і) Ранг (r)  Індекс (q)  

1 Природні заповідні території 1 1,00 

2 Ліси 2 1,05 

3 Болота та заболочені території 3 1,10 

4 Луки 4 1,15 

5 Сади, виноградники 5 1,20 

6 Орні землі 6 1,25 

7 Сільська забудова 7 1,30 

8 Міська забудова 8 1,35 

9 Водосховища, канали 9 1,40 

10 Землі промислового використання 10 1,50 

 

Шкала антропогенної перетвореності ландшафту 

Значення коефіцієнта Кап Ступінь перетвореності 

2,00 – 3,80 слабо перетворені 

3,81 – 5,30 помірно перетворені 

5,31 – 6,50 середньоперетворені 

6,51 – 7,40 сильно перетворені 

7,41 – 8,00 і більше надмірно перетворені 

 

Додаток А.2.2 

Шкала оцінювання комфортності умов життєдіяльності населення 
 

Значення коефіцієнта  Ступінь комфортності бал 

Менше 1,0 дискомфортні 0 

1,0 – 1,39 
умовно комфортні 

1 

1,4 – 1,69 2 

1,7 – 1,99 комфортні 3 

2,0 і більше надзвичайно комфортні 4 

 

Шкала оцінювання ступеня збалансованості структури 

землекористування 
 

Частка земель зайнятих 

природними ландшафтами  

Ступінь збалансованості 

структури землекористування 
бал 

менше 20 дуже низький 0 

20 – 30 низький 1 

31 – 40 середній 2 

41 – 50 вищий за середній 3 

50 і більше високий 4 
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Додаток А.2.3 

 

Алгоритм дослідження демографічних процесів як основи для  

практики охорони здоров’я населення 

(авторська розробка) 
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Оцінка стану здоров’я населення 

Планування лікувально-профілактичних 
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Обґрунтування комплексу заходів з 
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Додаток А.2.4  

 

Трансформація ризиків смертності у часі [36]. 

 

 
 

 

Додаток  А.2.5 

 

Вікова структура населення європейських країн 

(європейський стандарт) [155, с. 527] 

Вікові групи 

Чисельність 

населення в % 

до підсумку 

Вікові групи 

Чисельність 

населення в % 

до підсумку 

0 1,6 45 – 49 7,0 

1 – 4 6,4 50 – 54 7,0 

5 – 9 7,0 55 – 59 6,0 

10 – 14 7,0 60 – 64 5,0 

15 – 19 7,0 65 – 69 4,0 

20 – 24 7,0 70 – 74 3,0 

25 – 29 7,0 75 – 79 2,0 

30 – 34 7,0 80 – 84 1,0 

35 – 39 7,0 85 і старші 1,0 

40 – 44 7,0 Все населення 100 
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Додаток А.2.6 

 

 

 
Вікова періодизація першого року життя дитини 

(за В.Москаленком, 2013 [49]) 

 

 

 

 

Додаток А.2.7 

 

 

Вплив основних чинників на рівень смертності немовлят 

(за Ю. Вороненком, 2002; [235, с. 65]). 

 

 

 

Основні групи чинників, що впливають на рівень 

смертності немовлят 
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Якість надання 
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допомоги: 

Стан довкілля 

педіатричної 
акушерсько-

гінекологічної 

Аборти в 

анамнезі 
Спосіб життя 
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Додаток А.3.1 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення в розрізі адміністративних районів області у 2010 

– 2015 рр. 

Адміністративний 

район 

Обсяги викидів, 

тис. тонн 

Обсяги 

викидів у 

2015р. до 

2010р., % 

Обсяги викидів, 

т/км
2
 

Обсяги 

викидів у 

2015р. до 

2010р., % 
у 2010 р. у 2015р. у 2010 р. у 2015р. 

Бережанський 1,6 1,4 87,5 2,4 2,0 83,3 

Борщівський 3,0 2,6 86,7 3,0 2,6 86,7 

Бучацький 3,1 3,0 96,8 3,8 3,7 97,4 

Гусятинський 4,4 4,9 111,4 4,4 4,8 109,1 

Заліщицький 1,6 1,5 93,8 2,4 2,1 87,5 

Збаразький 2,5 2,5 100,0 2,9 2,9 100,0 

Зборівський 1,8 1,6 88,9 1,9 1,7 89,5 

Козівський 1,5 1,5 100,0 2,1 2,1 100,0 

Кременецький 3,3 2,7 81,8 3,6 3,0 83,3 

Лановецький 1,4 1,3 92,9 2,2 2,1 95,5 

Монастириський 1,2 1,0 83,3 2,1 1,9 90,5 

Підволочиський 2,2 2,5 113,6 2,7 3,0 111,1 

Підгаєцький 0,7 0,5 71,4 1,4 1,0 71,4 

Теребовлянський 3,2 2,8 87,5 2,8 2,5 89,3 

Тернопільський 14,1 11,4 80,9 18,8 15,2 80,9 

Чортківський 4,3 3,5 81,4 4,8 3,9 81,3 

Шумський 1,4 1,2 85,7 1,7 1,4 82,4 

м. Тернопіль 12,6 11,8 93,7 214,0 199,6 93,3 

Тернопільська  

область  
63,9 57,7 90,3 4,6 4,2 91,3 

Складено за даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241]. 

 

 

Додаток А.3.2 

 

Найбільші забруднювачі водних об’єктів у Тернопільській області 

Назва підприємства Категорія стоків 

Скиди забруднених  

зворотних вод,  млн. м
3
 

2012 2013 

МКП «Добробут», м.Бережани без очистки 0,19 0,204 

КП «Зборівський водоканал» без очистки 0,19 0,093 

Чортківський ВУВКГ недостатньо-очищені 0,52 0,524 

КП «Теребовля»   недостатньо-очищені 0,13 0,139 

ДП «Техніка» без очистки 0,13 0,137 

КП «Міськводгосп» м. Кременець недостатньо-очищені 0,29 0,299 

Складено за даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241]. 



220 

 

Додаток А.3.3 

 

Показники якості питних вод у Тернопільській області у 2014 р. 

Джерела централізованого 

водопостачання 
Показник 

Відібрано 

проб 

Не відповідають 

нормі, % 

Комунальні 
санітарно-гігієнічний  

бактеріологічний 

1329 

1908 

9,3 

6,4 

Відомчі 
санітарно-гігієнічний 

бактеріологічний 

697 

619 

10,5 

8,9 

Сільські 
санітарно-гігієнічний 

бактеріологічний 

1019 

1151 

8,4 

10,0 

Разом 
санітарно-гігієнічний 

бактеріологічний 

3045 

3678 

9,3 

8,8 

Складено за даними ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» [211]. 
 

Додаток А.3.4 
 

Якість поверхневих вод за гідрохімічними показниками 

Назва ріки Основні забруднювачі Концентрація забруднюючих речовин 

Золота  

Липа 

Бережанськие ККП, 

підприємства м. Бережани 
м. Бережани – в межах допустимої норм 

Стрипа 
Зборівський  і  Бучацький  

ККП, Бучацький сирзавод. 
м. Бучач – в межах допустимої норми 

Нічлава 

Копичинецький і 

Борщівський ККП, 

підприємства м. Борщова. 

м. Борщів – в межах допустимої норми, крім 

незначного перевищення ГДК БСК5 в ІІІ та 

кварталах та жорсткості (9,8 мг екв./дм3), заліза 

загального (0,14 мг/дм3) в ІV кварталі. 

Серет 

КП «Зборівський 

водоканал», КП 

«Теребовля» і Чортківський 

ВУВКГ 

с. В. Івачів – в межах допустимої норми, крім 

незначного перевищення у ІІІ кварталі ГДК 

загального заліза; 

м. Тернопіль – в межах допустимої норми; 

с. Касперівці – в межах допустимої норми 

Збруч 

Підволочиський і 

Гусятинський ККП, 

підприємства  

м. Хоросткова 

смт. Підволочиськ –в межах допустимої норми, 

крім незначного перевищення ГДК жорсткості 

води і марганцю в IV кварталi; 

смт. Скала-Подільська – в межах допустимої 

норми, крім незначного перевищення ГДК БСК5 ІІ 

та ІII кварталах 

Горинь Лановецьке ККП 
м. Вишнівець – в межах допустимої норм 

смт. Ланівц – в межах допустимої норм 

Коропець 

Козівське та Монастириське 

ККП, Монастириський 

маслозавод. 

смт. Козова – в межах допустимої норми 

Іква 

Почаївський і  Кременецький 

ККП, підприємства  

м. Кременець 

м. Кременець – в межах допустимої норми 

Складено за даними [211]. 
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Додаток А.3.5 

 

Ступінь комфортності умов життєдіяльності населення та рівень збалансованості 

структури землекористування у Тернопільській області (станом на 01.01.2015 р.)
 

Адміністративні 

райони 

Пло-

ща, 

тис. га 

Чисель-

ність 

насе-

лення, 

тис. 

осіб 

Забезпе-

ченість 

насе-

лення 

просто-

ровими 

ресур-

сами 

га/особу 

Ступінь 

комфорт-

ності умов 

життє-

діяльності 

населення О
ц
ін
к
а 
в
 б
а
л
ах

 

Категорії земель, % 
фактичний  оказник

о тимальний  оказник
 

Ступінь 

збалансо-

ваності 

структури 

землеко-

ристу-

вання О
ц
ін
к
а 
в
 б
а
л
ах

 

орні 

землі  

забу-

довані 

землі 

при-

родні 

ланд- 

шафти 

Бережанський 66,1 41,6 1,59 комфортні 2 
  , 

  , 
 3,6 

  , 

  , 
 високий 4 

Борщівський 100,6 68,4 1,47 
умовно 

комфортні 
2 

  , 

  , 
 5,3 

  , 

  , 
 середній 2 

Бучацький 80,2 64,0 1,25 
умовно 

комфортні 
1 

  , 

  , 
 3,7 

  , 

  , 
 середній 2 

Гусятинський 101,6 61,7 1,65 комфортні 3 
  , 

  , 
 4,6 

  , 

  , 
 низький 1 

Заліщицький 68,4 47,8 1,43 
умовно 

комфортні 
2 

  , 

  , 
 4,4 

  , 

  , 
 середній 2 

Збаразький 86,3 58,4 1,48 
умовно 

комфортні 
2 

  , 

  , 
 4,7 

  , 

  , 
 низький 1 

Зборівський 97,8 42,7 2,29 
надзвичайно 

комфортні 
4 

  , 

  , 
 3,3 

  , 

  , 
 середній 2 

Козівський 69,4 38,7 1,79 комфортні 3 
  , 

  , 
 4,2 

  , 

  , 
 низький 1 

Кременецький 91,8 69,0 1,33 
умовно 

комфортні 
1 

  , 

  , 
 4,6 

  , 

  , 
 середній 2 

Лановецький 63,2 30,0 2,11 
надзвичайно 

комфортні 
4 

  , 

  , 
 4,5 

  , 

  , 
 низький 1 

Монастириський 55,8 29,3 1,90 комфортні 3 
  , 

  , 
 3,9 

  , 

  , 
 

вищий за 

середній 
3 

Підволочиський 83,7 43,1 1,94 комфортні 3 
  , 

  , 
 4,3 

  , 

  , 
 низький 1 

Підгаєцький 49,6 19,1 2,60 
надзвичайно 

комфортні 
4 

  , 

  , 
 3,7 

  , 

  , 
 середній 2 

Теребовлянський 113,0 66,8 1,69 комфортні 2 
  , 

  , 
 4,6 

  , 

  , 
 низький 1 

Тернопільський
1
 80,8 66,1 1,22 

умовно 

комфортні 
1 

  , 

  , 
 5,8 

  , 

  , 
 низький 1 

Чортківський 90,3 75,5 1,20 
умовно 

комфортні 
1 

  , 

  , 
 5,9 

  , 

  , 
 низький 1 

Шумський 83,8 33,9 2,47 
надзвичайно 

комфортні 
4 

  , 

  , 
 2,7 

  , 

  , 
 

вищий за 

середній 
3 

Область 1382,4 1077,3 1,28 
умовно 

комфортні 
1 

  ,  

  , 
 4,6 

  , 

  , 
 середній 2 

Примітка. Без м. Тернополя. 

Складено і розраховано за даними Головного управління Держземагентства у 

Тернопільській області та Тернопільського обласного управління статистики [241].  
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Додаток Б.1.1  

 

Кількість наявного населення (1939-2015 рр.) 

 

Роки 
Усього,  

тис. осіб 

У тому числі 

До загальної 

кількості населення, 

% 

міське сільське міське сільське 

1939 1413,3 204,3 1209,0 14,5 85,5 

1959 1085,6 179,6 906,0 16,5 83,5 

1970 1152,7 268,7 884,0 23,3 76,7 

1979 1163,1 364,1 799,0 31,3 68,7 

1989 1168,9 476,6 692,3 40,8 59,2 

1991 1175,1 494,1 681,0 42,0 58,0 

1996 1175,4 512,0 663,4 43,6 56,4 

2001 1149,9 495,3 654,6 43,1 56,9 

2002 1142,4 485,6 656,8 42,5 57,5 

2003 1134,2 483,6 650,6 42,6 57,4 

2004 1126,6 481,6 645,0 42,7 57,3 

2005 1119,6 478,5 641,1 42,7 57,3 

2006 1112,1 476,9 635,2 42,9 57,1 

2007 1105,4 475,5 629,9 43,0 57,0 

2008 1098,6 474,3 624,3 43,2 56,8 

2009 1093,3 474,0 619,3 43,4 56,6 

2010 1088,9 474,7 614,2 43,6 56,4 

2011 1084,1 474,7 609,4 43,8 56,2 

2012 1080,4 474,9 605,5 44,0 56,0 

2013 1077,3 475,2 602,1 44,1 55,9 

2014 1073,3 475,1 598,2 44,3 55,7 

2015 1069,9 475,8 594,1 44,5 55,5 

Складено за даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241]. 
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Додаток Б.1.2 

 

Рівень бідності  по регіонах України  

у 2012-2013 рр. 

 

 

Рівень бідності, % 

За відносним критерієм За абсолютним критерієм 

(за доходами) 

2012 рік 2013 рік 2012 рік 2013 рік 

Україна 25,5 24,5 9,1 8,4 

АР Крим 25,9 23,8 11,8 10,6 

Вінницька 23,6 24,4 6,9 8,7 

Волинська 35,3 32,5 8,0 7,5 

Дніпропетровська 28,1 28,9 6,8 8,0 

Донецька 19,9 24,2 3,5 4,4 

Житомирська 32,9 39,4 17,1 12,8 

Закарпатська 24,6 19,7 12,9 9,8 

Запорізька 13,0 14,6 7,9 9,9 

Івано-Франківська 33,8 29,6 12,9 9,7 

Київська (без м.Києва) 25,9 23,4 7,7 4,0 

Кіровоградська 35,9 32,7 11,4 11,8 

Луганська 21,7 23,0 9,3 7,2 

Львівська 29,5 28,3 10,4 10,9 

Миколаївська 14,2 17,1 6,6 11,2 

Одеська 33,9 31,8 10,7 7,0 

Полтавська 29,9 22,6 9,9 5,9 

Рівненська 46,7 48,7 12,5 16,9 

Сумська 35,4 34,8 7,5 7,7 

Тернопільська 44,9 41,3 20,2 17,2 

Харківська 17,1 13,8 6,6 3,6 

Херсонська 22,7 28,5 15,8 16,2 

Хмельницька 32,4 27,3 15,3 14,6 

Черкаська 22,5 18,6 9,0 7,2 

Чернівецька 31,4 17,5 15,7 10,1 

Чернігівська 22,1 18,6 6,1 8,2 

м. Київ 7,8 6,4 2,8 2,9 
 

Складено автором за даними Департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарату 

Федерації профспілок України [182]. 
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Додаток Б.2.1 

Розподіл постійного населення Тернопільської області за статтю 

Райони 
2002 2007 2015 

На 1000 жінок припадає 

чоловіків 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 2002 2007 2013 

Бережанський 20626 23851 20468 23653 19280 21640 865 865 891 

Борщівський 35139 40219 34580 39497 31747 35697 874 876 889 

Бучацький 30625 34453 30483 34313 30500 33411 889 888 913 

Гусятинський 31227 35576 30860 35008 28499 31828 878 882 895 

Заліщицький 24270 28645 23821 27871 21740 24761 847 855 878 

Збаразький 27037 33312 26888 33069 26314 31643 812 813 832 

Зборівський 21831 25208 21510 24840 19820 22029 866 866 900 

Козівський 19199 22642 19041 22391 17812 20409 848 850 873 

Кременецький 34107 39083 33550 38408 32134 25381 873 874 920 

Лановецький 15218 18076 14937 17681 13788 15982 842 845 863 

Монастириський 15890 18647 15506 18098 13243 15145 852 857 874 

Підволочиський 21243 25066 20890 24580 19970 22818 847 850 875 

Підгаєцький 10471 12442 10147 12004 8754 9864 842 845 887 

Теребовлянський 32258 37927 31916 37556 30400 34909 851 850 871 

Тернопільський 28490 32320 28800 32608 31753 35419 881 883 896 

Чортківський 37095 43766 36612 43308 34029 40366 848 845 859 

Шумський 17131 19380 16828 19065 16105 17496 884 883 920 

м. Тернопіль 106095 119934 104235 118339 100195 116551 885 881 860 

По області 527953 610547 521072 602279 496083 566375 865 865 876 
Складено за даними Головного управління статистики у Тернопільській області

 
 ( у 2002 р. - за переписом станом на 05.12.2001 

у 2007 р. - на початок року, у 2015 р. – на кінець року) [241]. 
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Додаток Б.2.2 

 

 

Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [242]. 
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Різниця чисельності чоловіків і жінок у Тернопільській області на початок 2015 р. 
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Вік (роки) 

Різниця чисельності чоловіків і жінок в Україні на початок 2015 р. 
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Додаток В 

 

Демографічні показники у Тернопільській області 

 
Найменування 

адміністративної 

території 

Народжуваність Смертність 
Природний приріст 

абсолютне число на 1 тис. нас. абсолютне число на 1 тис. нас. 

2000 2008 2015 2000 2008 2015 2000 2008 2015 2000 2008 2015 2000 2008 2013 

Бережанський 393 399 393 8,7 9,2 9,5 703 768 687 15,6 17,8 16,6 -6,9 -8,6 -7,1 

Борщівський 704 708 579 9,3 9,9 8,6 1143 1205 1101 15,0 16,8 16,3 -5,7 -6,9 -7,7 

Бучацький 810 909 827 12,1 14,2 13,2 859 880 841 12,9 13,7 12,9 -0,8 +0,5 +0,3 

Гусятинський 661 703 559 9,9 11,0 9,2 1005 1061 935 15,1 16,6 15,4 -5,2 -5,6 -6,2 

Заліщицький 492 494 390 9,2 9,0 8,2 815 817 782 15,2 16,4 16,4 -6,0 -6,5 -8,3 

Збаразький 554 632 566 9,2 10,7 9,8 943 928 873 15,7 15,6 15,0 -6,5 -4,9 -5,2 

Зборівський 470 460 480 10,0 10,2 11,4 795 810 775 16,8 17,9 18,4 -6,8 -7,7 -7,0 

Козівський 336 353 334 8,2 8,7 8,7 609 677 632 14,8 16,7 16,5 -6,6 -8,0 -7,8 

Кременецький 761 953 894 10,1 13,6 13,0 1123 1122 1007 14,9 16,0 14,6 -4,8 -2,4 -1,6 

Лановецький 325 371 297 10,0 11,8 10,0 569 579 476 17,5 18,4 16,0 -7,5 -6,6 -6,0 

Монастириський 310 285 215 8,8 9,0 7,5 570 583 542 16,2 18,4 18,9 -7,4 -9,4 -11,4 

Підволочиський 404 456 390 8,7 10,3 9,1 771 780 678 16,7 17,5 15,8 -8,0 -7,2 -6,7 

Підгаєцький 231 204 186 9,9 9,8 9,9 378 387 337 16,3 18,6 17,9 -6,4 -8,8 -8,0 

Теребовлянський 631 713 538 8,8 10,5 8,1 1174 1159 1078 16,4 17,1 16,3 -7,6 -6,6 -8,2 

Тернопільський 429 676 719 7,1 10,7 10,7 889 851 927 14,6 13,5 13,8 -7,5 -2,8 -3,1 

Чортківський 673 794 601 8,2 10,3 8,2 1173 1214 1109 14,3 15,7 14,9 -6,1 -5,4 -6,7 

Шумський 383 444 357 10,6 12,7 10,6 594 621 545 16,5 17,8 16,2 -5,9 -5,1 -5,6 

м. Тернопіль 2055 2834 2451 8,8 13,1 11,2 1608 1758 1928 6,9 8,1 8,8 1,9 +5,0 +2,4 

Тернопільська обл. 10623 12388 10776 9,2 11,3 10,1 15721 16200 15253 13,6 14,8 14,3 -4,4 -3,5 -4,2 

 
Складено за даними Головного управління статистики у Тернопільській області [241]. 
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Додаток Г.1 

 

Середня очікувана тривалість життя при народженні  

за статтю в регіонах України у 2015 році 

 

Примітка. Дані (*) подано станом на 2013 р. 

Складено за даними ГУС у Тернопільській області [241]. 

 

 

 

  

Ранг Регіон  

Загальна 

тривалість 

(років) 

У тому числі 

Різниця 
чоловіки жінки 

1 Тернопільська 73,35 68,43 78,12 9,69 

2 Львівська 73,33 68,46 78,13 9,67 

4 Івано-Франківська 73,18 68,31 77,96 9,65 

3 Чернівецька 72,96 68,54 77,16 8,62 

8 Черкаська 72,04 67,10 76,76 9,66 

6 Вінницька 72,01 66,91 77,01 10,1 

7 Хмельницька 71,77 66,46 77,06 10,6 

8 АР Крим* 71,59 66,61 76,28 9,67 

9 Волинська 71,51 65,69 77,50 11,81 

10 Рівненська 71,35 66,04 76,72 10,68 

11 Сумська 71,23 65,98 76,39 10,41 

12 Полтавська 71,22 66,09 76,25 10,16 

13 Харківська 71,15 66,35 75,71 9,36 

14 Запорізька 71,07 65,87 76,05 10,18 

15 Луганська* 70,77 65,62 75,82 10,2 

16 Закарпатська 70,66 66,67 74,56 7,89 

17 Одеська 70,36 65,94 74,69 8,75 

18 Миколаївська 70,32 65,31 75,17 9,86 

19 Кіровоградська 70,27 64,97 75,52 10,55 

20 Донецька* 70,26 64,85 75,53 10,68 

21 Чернігівська 70,23 64,44 76,09 11,65 

22 Київська 69,99 64,64 75,35 10,71 

23 Херсонська 69,95 64,75 75,12 10,37 

24 Дніпропетровська 69,92 64,68 74,96 10,28 

25 Житомирська 69,61 64,00 75,42 11,42 

 Україна 71,38 66,37 76,25 9,88 
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Додаток Г.2 

Середня очікувана тривалість життя населення при народженні  

у Тернопільської області в 1991-2015 рр. 

Складено і розраховано за даними ГУС у Тернопільській області [241]. 

 

Додаток Г.3 
 

Динаміка очікуваної тривалості життя при народженні в  

Європейському Союзі (ЄС-27) у 2002-2015 рр. 

 

Побудовано автором за даними [322].  

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

років 

обидві статі чоловіки жінки 

Роки 

Загальна 

тривалість 

(років) 

У тому числі 

Різниця 
чоловіки жінки 

1991–1992 70,45 65,36 75,20 -9,84 

1992–1993 70,20 65,09 75,06 -9,97 

1993–1994 70,19 65,11 74,93 -9,82 

1994–1995 70,12 65,05 75,02 -9,97 

1995–1996 70,14 65,00 75,03 -10,03 

1996–1997 70,15 65,11 74,98 -9,87 

1997–1998 70,09 65,14 74,96 -9,82 

1998–1999 70,41 65,39 75,28 -9,89 

1999–2000 70,46 65,38 75,43 -10,05 

2000–2001 71,09 65,96 76,10 -10,14 

2001–2002 70,88 65,53 76,22 -10,69 

2002–2003 70,94 65,51 76,38 -10,87 

2003–2004 71,05 65,67 76,43 -10,76 

2004–2005 70,98 65,54 76,47 -10,93 

2005–2006 70,86 65,31 76,52 -11,21 

2006–2007 71,08 65,56 76,71 -11,15 

2007–2008 71,34 65,80 76,92 -11,12 

2008–2009 72,04 66,56 77,44 -10,88 

2009–2010 72,82 67,61 77,92 -10,31 

2011 73,24 68,42 77,74 -9,32 

2012 73,36 68,33 78,20 -9,87 

2013 73,64 68,69 78,39 -9,70 

2014 73,23 68,30 78,00 -9,70 

2015 73,35 68,43 78,12 -9,69 
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Додаток Г.4 

 

Середня очікувана тривалість життя населення при народженні  

у країнах регіону Європа-А
*
 в 2015 р. [322] 

 

Ранг Країна 

Загальна  

тривалість 

(років) 

У тому числі 

Різниця 
чоловіки жінки 

1 Іспанія 83,3 80,4 86,2 -5,8 

2 Італія 83,2 80,7 85,6 -4,9 

3 Швейцарія 83,3 81,1 85,4 -4,3 

4 Кіпр 82,8 80,9 84,7 -3,8 

5 Франція 82,8 79,5 86 -6,5 

6 Ісландія 82,9 81,3 84,5 -3,2 

7 Швеція 82,3 80,4 84,2 -3,8 

8 Люксембург 82,3 79,4 85,2 -5,8 

9 Мальта 82,1 79,8 84,2 -4,4 

10 Норвегія 82,2 80,1 84,2 -4,1 

11 Греція 81,5 78,9 84,1 -5,2 

12 Нідерланди 81,8 80 83,5 -3,5 

13 Австрія 81,7 79,2 84 -4,8 

14 Ірландія 81,4 79,2 83,5 -4,3 

15 Великобританія 81,4 79,5 83,2 -3,7 

16 Фінляндія 81,3 78,4 84,1 -5,7 

17 Німеччина 81,2 78,7 83,6 -4,9 

18 Португалія 81,3 78 84,4 -6,4 

19 Бельгія 81,4 78,8 83,9 -5,1 

20 Словенія 81,2 78,2 84,1 -5,9 

21 Данія 80,7 78,7 82,8 -4,1 

22 Чехія 78,9 75,8 82 -6,2 

23 Хорватія 77,8 74,5 81 -6,5 

 
Середнє значення 

по регіону Європа-А  
81,7 79,2 84,1 -4,9 

 Україна 71,4 66,3 76,2 -9,9 

Примітка. До регіону Європа-А ВООЗ включені країни європейського регіону з 

найнижчими рівнями смертності дітей та дорослих: Австрія, Андорра, Бельгія, Велика 

Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, 

Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Сан Марино, Словенія, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція [347].  
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Додаток Д.1  

Міжнародна оцінна шкала основних демографічних показників [187] 

Рівень 

показника 

Середня 

очікувана 

тривалість 

життя, 

років 

Коефіцієнти 

смертності, ‰ Загальний 

коефіцієнт 

народжува-

ності, ‰ 

Коефіцієнти плідності 

загальний немовлят 
загальний, 

‰ 

сумарний, 

дітей 

нетто-

коефіцієнт 

відтворення 

населення 

Надзвичайно 

низький 
до 30 до 7 5-7 до 10 до 40 до 1,5 до 0,7 

Дуже 

низький 
30-40 7-10 7-10 10-12 40-48 1,5-1,8 0,7-0,9 

Низький 40-55 10-12 10-12 12-16 48-64 1,8-2,2 0,9-1,0 

Середній 55-65 12-15 12-15 16-25 64-100 2,2-2,8 1,0-1,3 

Високий 65-70 15-20 15-20 25-35 100-140 2,8-4,0 1,3-1,7 

Дуже 

високий 
70-76 20-30 20-50 35-50 140-250 4,0-6,0 1,7-2,6 

Надзвичайно 

високий 

76 і 

більше 

30 і 

більше 

50 і 

більше 

50 і  

більше 

250 і 

більше 

6,0 і 

більше 

2,6 і 

більше 

Примітка. Фоном відмічено показники у Тернопільській області (станом на 2015 р.) 
 

Додаток Д.2 

Групування адміністративних районів Тернопільської області  

за загальним коефіцієнтом смертності у 2015 р. 

Назва адмінрайону 

Смертність на 

1000 осіб 

наявного 

населення 

Групи районів з 

коефіцієнтом 

смертності, ‰ 

Кількість 

районів 

У % до 

загаль-

ного 

числа 

Середній 

коефі-

цієнт 

смерт-

ності, ‰ 

Відхилення 

від середнього 

значення по 

області, ‰ 

м. Тернопіль 7,9 × × × × -5,8 

Тернопільський  12,8 
до 14 2 11,7 12,8 -0,9 

Бучацький  12,9 

Бережанський  14,5 

14,0-15 6 35,3 14,8 1,1 

Чортківський 14,7 

Збаразький  14,8 

Борщівський 14,9 

Кременецький  14,9 

Підволочиський  15,0 

Заліщицький  15,6 

15,1-16 6 35,3 15,7 2 

Теребовлянський  15,6 

Гусятинський  15,6 

Шумський  15,8 

Зборівський  15,8 

Лановецький  15,9 

 Козівський  17,0 16,1-17 1 6 17 3,4 

Монастириський 18,2 
18 і вище 2 

11,7 

 
18,7 5,0 

Підгаєцький  18,9 

Область 14,3 × 17 100 13,7 × 
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Додаток Д.3 

 

Віковий розподіл населення регіону та коефіцієнти смертності  

(станом на 01.01.2015 р.) 

Розраховано автором за даними [183]. 

 

Вік, 

років 

Середньорічна чисельність населення, осіб Вікові коефіцієнти смертності, ‰ 

Міська місцевість Сільська місцевість Міська місцевість 
Сільська 

місцевість 

обидві 

статі 
чоловіки жінки 

обидві 

статі 
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

0-4 27 059 13 913 13 146 33 360 16 969 16 391 1,5 1,5 2,2 0,8 

5-9 25 059 12 833 12 226 29 551 15 271 14 280 0,1 0,1 0,1 0,1 

10-14 21 281 10 960 10 321 31 939 16 363 15 576 0,1 0,1 0,3 0,3 

15-19 27 565 13 504 14 061 37 896 19 795 18 101 0,7 0,2 0,8 0,3 

20-24 33 866 16 668 17 198 45 329 23 610 21 719 0,7 0,2 0,9 0,3 

25-29 46 912 22 599 24 313 42 669 21 918 20 751 1,0 0,2 2,3 0,8 

30-34 40 793 19 666 21 127 39 194 19 610 19 584 1,6 0,5 3,0 0,8 

35-39 34 589 16 977 17 612 40 033 20 079 19 954 2,8 1,0 4,1 1,2 

40-44 31 724 15 263 16 461 41 623 21 025 20 598 3,6 1,5 5,4 1,3 

45-49 31 839 14 543 17 296 41 005 20 976 20 029 5,7 1,8 7,9 2,6 

50-54 37 887 17 220 20 667 43 656 21 695 21 961 11,0 3,1 13,7 3,2 

55-59 32 273 14 001 18 272 34 802 16 368 18 434 17,6 5,7 20,2 5,4 

60-64 27 147 11 532 15 615 30 774 13 256 17 518 25,1 9,4 32,1 11,2 

65-69 16 190 6 627 9 563 23 106 8 787 14 319 38,5 16,0 46,8 18,0 

70 + 36 369 11 972 24 397 88 586 25 978 62 608 91,2 68,4 103,5 73,1 

Разом 470 553 218 278 252 275 603 523 281 700 321 823 10,8 8,9 16,7 16,7 
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Додаток Е.1  

 

 

Основні причини смертності жителів Тернопільської області (2015 р.) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудовано автором за даними [13, 183].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,3%* 

4,2% 

Хронічний бронхіт, 
емфізема легень 

 

2,4% 

Ішемічна хвороба серця 

 
Цереброваскулярні 

хвороби 

 

8,3% 

Злоякісні новоутворення 
органів травлення 

 

4,5% 

Злоякісні новоутворення 
органів дихання 

 

2,3% 

Нещасні випадки,  
травми, отруєння 

 

4,3% 

Хвороби органів 
травлення 

 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ ЖИТЕЛІВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

* частка летальних випадків від усіх причин смерті 
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Додаток Е.2 

Розподіл померлих за причинами смерті по вікових групах у 2015 р. (%) 

Основні класи хвороб 
Вікові групи населення, років 

15-64 65 і старше 

002 Клас I Деякі інфекційні та паразитарні хвороби А00-В99 1,2 0,1 

006 Клас II Новоутворення С00-D48 12,6 9,2 

036 Клас VI Хвороби нервової системи G00-G99 2,2 0,3 

042 Клас IX Хвороби системи кровообігу I00-I99 18,6 83,4 

048 Клас X Хвороби органів дихання J00-J99 2,0 5,2 

054 Клас XI Хвороби органів травлення К00-К93 4,3 0,9 

080 Клас XX Зовнішні причини смерті V01-Y98 8,1 0,8 

Всього померлих від класів хвороб (І, ІІ, VI, IX,X,XI,XX), % 100 100 

 

Додаток Е.3 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2013 

2015 

Терн. обл. 2005-2015 

Україна 2005-2015 

осіб на 10 000 населення 

Померло від хвороб ендокринної системи, розладів харчування та 
порушення обміну речовин  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2013 

2015 

Терн. обл. 2005-2015 

Україна 2005-2015 

осіб на 10 000 населення 

 
Померло від хвороб нервової системи 
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Додаток Е.4 

Коефіцієнти смертності населення за причинами смерті 

в регіонах України у 2015 р. (на 100 000 жителів) 
 

Регіони України 

Всього 

померл

их 

Коефіцієнти смертності за причинами смерті: 

інфек- 

ційні та 

парази- 

тарні 

хвороби 

новоут- 

ворення 

ендокринні 

хвороби, 

розлади 

харчу- 

вання та 

порушень 

обміну 

речовин 

зовнішні 

причини 

хвороби 

системи 

кровообігу 

хвороби 

органів 

дихання 

хвороби 

органів 

травлення 

Вінницька 1568,6 1,4 19,4 0,5 8,7 114,4 2,6 5,1 

Волинська 1313,3 2,5 13,9 0,6 8,3 89,3 6,4 5,4 

Дніпропетровська 1549,7 6,0 23,0 0,3 10,1 100,4 3,6 7,7 

Донецька 1590,6 4,4 23,3 0,6 10,4 102,9 3,2 8,6 

Житомирська 1648,0 2,2 19,4 0,5 10,7 112,3 4,9 5,4 

Закарпатська 1178,8 3,1 15,5 0,9 6,1 68,7 3,0 6,2 

Запорізька 1488,2 2,6 25,5 0,2 9,3 96,7 3,7 5,4 

Ів.-Франківська 1256,1 1,5 16,4 0,4 6,0 89,4 2,1 4,0 

Київська 1577,8 2,5 21,8 0,4 9,0 112,3 2,6 6,0 

Кіровоградська 1665,7 3,5 23,0 1,0 11,8 102,6 4,3 5,8 

Луганська 1593,5 2,8 21,1 0,7 10,4 103,1 4,8 10,1 

Львівська 1246,9 2,1 17,9 0,9 6,0 81,4 3,7 4,4 

Миколаївська 1482,0 4,0 20,2 0,3 10,3 87,4 3,2 8,2 

Одеська 1399,2 4,6 19,7 0,8 9,4 89,9 3,6 6,8 

Полтавська 1664,9 2,1 23,1 0,5 9,5 114,3 4,2 5,5 

Рівненська 1257,1 1,4 16,0 0,4 7,3 90,2 2,4 4,2 

Сумська 1688,7 1,9 22,2 0,5 10,9 108,9 5,5 6,2 

Тернопільська 1365,4 0,9 17,4 0,6 6,0 96,6 6,6 3,7 

Харківська 1439,9 1,7 21,5 0,3 8,4 100,5 2,7 5,7 

Херсонська 1492,3 3,0 20,3 0,3 11,9 91,0 2,6 6,0 

Хмельницька 1570,5 1,6 20,1 0,8 8,2 96,7 5,8 6,4 

Черкаська 1619,5 2,1 18,7 0,7 9,5 114,7 5,8 5,9 

Чернівецька 1269,0 1,3 18,0 0,6 6,3 92,0 2,8 3,4 

Чернігівська 1856,6 2,2 19,9 0,6 11,4 136,0 5,3 5,2 

АР Крим 1374,6 3,3 19,5 0,2 9,9 92,8 2,6 5,2 

Україна 1456,1 2,8 20,3 0,5 8,9 96,8 3,6 6,1 

 
Примітка. Червоним фоном відмічені області з коефіцієнтами, що перевищують 

пересічноукраїнські показники, зеленим – регіони, де коефіцієнти менші від 

пересічноукраїнських. 

 
Складено автором за даними Державної служби статистики України [13]. 

 

 

 



235 

 

Додаток Ж.1 

Динаміка коефіцієнтів смертності немовлят (на 1000 живонароджених)  

у Тернопільській області, Україні та країнах ЄС у 1986-2013 рр., ‰ 

Рік 
Тернопільська 

область
 Україна

 
Країни ЄС

 

1989 11,3 12,9 10,8 

1990 11,4 12,8 10,3 

1991 13,1 13,9 9,8 

1992 13,6 14,0 9,3 

1993 13,2 14,9 8,7 

1994 13,9 14,5 8,3 

1995 13,7 14,7 7,5 

1996 13,3 14,3 7,2 

1997 12,7 14,0 6,8 

1998 12,8 12,8 6,5 

1999 13,3 12,8 6,1 

2000 12,3 11,9 5,9 

2001 12,1 11,3 5,8 

2002 10,8 10,3 5,4 

2003 9,1 9,6 5,3 

2004 10,7 9,5 5,1 

2005 8,9 10,0 4,9 

2006 9,4 9,8 4,7 

2007 8,5 11,0 4,5 

2008 9,9 10 4,3 

2009 7,5 9,4 4,2 

2010 8,2 9,1 4,0 

2011 8,0 9,0 3,9 

2012 8,0 8,4 3,8 

2013 7,8 8,0 3,7 

2014 7,5 7,8 3,6 

2015 7,2 7,9 3,5 

 

Складено автором за даними [13, 320].  
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Додаток Ж.2 

 

Смертність дітей у віці до 1 року у розрізі регіонів України у 2015 році 

(на 1000 народжених живими) 

 
Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [242]. 

 

Додаток Ж.3 
 

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за типом поселень 

(померло дітей у віці до одного року на 1000 живонароджених) 

Тип поселення 
Рік 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2015 

Україна 

у міських поселеннях  12,5 14,3 12,0 9,4 8,5 8,6 8,1 7,6 

у сільській місцевості  13,5 15,3 11,9 11,2 10,3 9,8 9,0 8,5 

Усього  12,8 14,7 11,9 10,0 9,1 9,0 8,4 7,9 

Тернопільська область 

у міських поселеннях  11,7 12,8 10,9 7,1 8,6 8,6 8,5 7,1 
у сільській місцевості  11,2 14,3 13,2 10,3 7,9 7,6 7,6 7,2 

Усього  11,4 13,7 12,3 8,9 8,2 8,0 8,0 7,2 
Складено автором за даними [166, 168]. 
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Додаток Ж.4 

 

Усереднені показники рівня смертності немовлят та їх просторові варіації в 

Тернопільській області за 2007-2015 рр., ‰  

 

 

Кластерна структура Тернопільської області  

за усередненими показниками смертності немовлят (2007-2015 рр.) 

№ кластера 
Перелік адміністративних районів, що 

входять до кластеру 

Рівні смертності за 

Міжнародною оцінною 

шкалою, ‰ 

Кластер 1 

(4 райони) 

Теребовлянський, Збаразький, 

Монастириський, Тернопільський, 
5-7 Надзвичайно низький 

Кластер 2 

(11 районів) 

Бережанський, Заліщицький, 

Чортківський, Лановецький, Бучацький, 

Козівський, Кременецький, Шумський, 

Гусятинський, Борщівський, Зборівський 

7-10 Дуже низький 

Кластер 3 

(2 райони) 
Підгаєцький, Підволочиський 10-12 Низький 

 

Побудовано автором за даними [183]. 
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По області 

проміле, ‰ 
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Додаток З.1 

Динаміка коефіцієнтів мертвонародженості  

у Тернопільській області й Україні у 1989-2015 рр., ‰ 

Рік 
Тернопільська 

область
 Україна

 

1989 8,0 8,8 

1990 9,0 8,6 

1991 7,3 8,4 

1992 7,7 8,0 

1993 6,5 7,1 

1994 5,3 7,1 

1995 6,1 6,9 

1996 5,7 6,8 

1997 4,8 6,7 

1998 4,1 6,2 

1999 5,0 6,0 

2000 5,0 5,4 

2001 4,7 4,3 

2002 3,9 4,7 

2003 3,8 4,8 

2004 3,7 4,6 

2005 5,0 6,2 

2006 4,2 5,0 

2007 6,6 6,5 

2008 4,6 6,6 

2009 5,0 6,5 

2010 5,9 6,6 

2011 5,5 6,2 

2012 5,4 6,2 

2013 5,5 6,3 

2014 5,5 6,3 

2015 5,4 6,2 

Середній темп росту
1
 0,984 0,985 

Середній темп приросту (%)
2
 -0,016 -0,015 

Середній абсолютний приріст (‰)
3
 -0,11 -0,104 

Примітки:  

1.В середньому за 27-річний період ріст КМ склав: у Тернопільській області 0,984, в 

Україні – 0,985. 

2. В середньому з кожним роком КМ зменшувався: у Тернопільській області на 1,6%, 

в Україні на 1,5%. 

3. В середньому з кожним роком КМ зменшувався: як у Тернопільській області так і в 

Україні на 0,11 ‰. 

Складено та розраховано автором за даними [166, 168]. 
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Додаток З.2 

Розподіл живонароджених, мертвонароджених і коефіцієнт 

мертвонародженості в Україні за регіонами у 2015 р., ‰ 

Регіони України 
Живонароджені, 

осіб 

Мертвонароджені, 

одиниць 

Коефіцієнт 

мертвонародженості Ранг 

Україна 503657 3166 6,25 

Київська область 20511 82 3,98 1 

Івано-Франківська 

область 
16716 70 4,17 

2 

Вінницька область 17437 78 4,45 3 

Житомирська область 15001 71 4,71 4 

Волинська область 14700 71 4,81 5 

Миколаївська область 13043 67 5,11 6 

Хмельницька область 14548 77 5,27 7 

Чернівецька область 11465 61 5,29 8 

Тернопільська область 11807 64 5,39 9 

Черкаська область 12100 72 5,92 10 

Луганська область 20531 124 6,00 11 

Львівська область 29542 184 6,19 12 

Сумська область 10411 66 6,30 13 

Чернігівська область 9852 64 6,45 14 

Рівненська область 17445 114 6,49 15 

Полтавська область 14296 94 6,53 16 

АР Крим 24054 159 6,57 17 

Закарпатська область 18491 125 6,72 18 

Херсонська область 12300 90 7,26 19 

Одеська область 29075 217 7,40 20 

Дніпропетровська 

область 
36134 270 7,41 

21 

Запорізька область 18134 136 7,44 22 

Донецька область 41034 311 7,52 23 

Харківська область 26700 207 7,69 24 

Кіровоградська область 10562 87 8,17 25 

 

Складено та розраховано автором за даними [168]. 
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Додаток З.3 

 

Регіональна диференціація коефіцієнтів мертвонародженості в Тернопільській 

області у 2015 р., ‰ 

Ранг 

Найменування 

адміністративної 

території 

Коефіцієнт 

мертвонароджуваності, 

‰ 

за статтю: 

чоловічої статі жіночої статі 

1 Підгаєцький 0,0 0,0 0,0 

2 Чортківський 1,3 2,4 0,0 

3 Козівський 2,8 5,6 0,0 

4 Теребовлянський 3,0 0,0 6,5 

5 Борщівський 3,1 3,2 3,1 

6 Тернопільський 3,9 0,0 8,6 

7 Зборівський 4,2 8,5 0,0 

8 м. Тернопіль 4,3 3,7 5,1 

9 Бережанський 4,5 0,0 9,1 

10 Заліщицький 4,5 4,7 4,3 

11 Гусятинський 4,6 0,0 8,9 

12 Монастириський 7,6 6,8 8,7 

13 Збаразький 7,9 8,9 6,8 

14 Кременецький 8,0 9,9 6,0 

15 Лановецький 9,1 6,3 11,6 

16 Підволочиський 9,3 17,5 0,0 

17 Шумський 10,3 20,1 0,0 

18 Бучацький 10,6 15,9 4,9 

 По області 5,4 5,9 4,9 

 

Розраховано автором за даними [166]. 
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Додаток И 

 

Функції та можливості закладів різних рівнів надання перинатальної допомоги [173] 

Рівень допомоги Допомога, яка надається, можливості закладу Коментарі 

І рівень (базова допомога) 

 На амбулаторному (догоспітальному) 

етапі – фельдшерсько-акушерський пункт 

(ФАП), фельдшерський пункт, сільська 

лікарська амбулаторія, центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги, 

амбулаторія загальної практики/сімейної 

медицини, жіночі консультації, 

центри/кабінети планування сім’ї. 

 На госпітальному етапі – пологові 

відділення, пологові відділення 

центральних районних та міських лікарень 

 

 Профілактична та інформаційно-просвітницька робота 

(включаючи питання планування сім’ї). 

 Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з 

фізіологічним перебігом вагітності. 

 Виявлення та скеровування вагітних з груп ризику на вищий 

рівень надання перинатальної допомоги. 

 Надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, 

роділлям, породіллям і новонародженим при невідкладних 

станах. 

 Розродження вагітних при фізіологічній вагітності та 

нормальних пологах. 

 Динамічне спостереження за породіллями (включно з 

питаннями післяпологової контрацепції). 

 На рівні первинної медико-санітарної допомоги, починаючи 

з фельдшерсько-акушерського пункту, має проводитися 

диспансерне спостереження жінок під час вагітності, надання 

відповідно до лікарської та лікарської допомоги, своєчасне 

скерування для надання спеціалізованої медичної допомоги з 

подальшим динамічним спостереженням у жіночих консультаціях 

(кабінетах) або ЗОЗ вищого рівня перинатальної допомоги та 

надання у них акушерсько-гінекологічної допомоги. 

 Спостереження і медична допомога усім 
вагітним, які надійшли до ЗОЗ з подальшим 

виявленням пацієнток високого ризику, які мають 

бути переведені до ЗОЗ ІІ та ІІІ рівнів.  

 Розродження пацієнток з низьким перинатальним 
ризиком через природні пологові шляхи, своєчасна 

діагностика ускладнень, які виникли у матері або 

плода під час пологів, проведення екстреного 

кесаревого розтину (КР) не пізніше ніж через 30 хв. 

після прийняття такого рішення. 

 Забезпечення цілодобової можливості загальної і 
реґіонарної анестезії, рентгенологічного 

дослідження, ультразвукового дослідження (УЗД), 

лабораторного обстеження. 

 Доступність крові та її препаратів. 

 Післяпологовий догляд 

 Реанімація і стабілізація стану вагітних, породіль 
і новонароджених, які народились у ЗОЗ, та 

своєчасне консультування і виїзд бригади. 

 Спостереження та догляд за здоровими 
новонародженими аж до виписки. 

 Підготовка вагітної або новонародженого до 
транспортування до закладу ІІІ рівня. 

 

ІІ рівень (спеціалізована) 

 На амбулаторному етапі – жіночі 

консультації як юридична особа, так і у 

складі міських пологових будинків та/або 

міських багатопрофільних поліклінік 

та/або міських багатопрофільних лікарень. 

 На госпітальному етапі – міські 

пологові будинки, перинатальні центри ІІ 

 Обсяг надання допомоги жінкам репродуктивного віку, 
вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, як на І рівні 

перинатальної допомоги. 

 Надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям 
середнього (за сукупністю факторів) ступенів акушерського та 

перинатального ризиків і новонародженим з масою тіла ≥1500 г 

(термін гестації ≥34 тижні). 

 У ЗОЗ II рівня перинатальної допомоги повинні бути відділення 

 Плановий КР жінкам з не оперованою раніше 
маткою або одним КР в анамнезі. 

 Стабілізація стану тяжкохворих до 
транспортування 

 Лікування хворих новонароджених середнього 
ступеня тяжкості, недоношених новонароджених у 

терміні понад 34 тижні. 

 Забезпечення базової допомоги. 
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рівня, у т.ч. на базі міських пологових 

будинків або багатопрофільних лікарень 

(центральних районних лікарень), що 

виконують функції міжрайонних 

перинатальних центрів з кількістю пологів 

1500 і більше на рік і радіусом 

обслуговування до 60 км. 

інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії 

для новонароджених. Кількість ліжок у таких відділеннях 

визначається кількістю пологів, але не менше трьох ліжок.  

 Якщо вагітна, роділля, породілля, новонароджений 
потребуватимуть госпіталізації на ІІІ рівні надання медичної 

допомоги, необхідно стабілізувати їх стан та викликати 

спеціалізований транспорт (спеціалізовану лікарську бригаду) з 

ЗОЗ вищого рівня для переведення вагітної та/або роділлі та/або 

породіллі та/або новонародженого. 

 На госпітальному етапі стаціонарна медична допомога 
надається у відділенні патології вагітних, пологовому відділенні з 

ліжками інтенсивної терапії для жінок та новонароджених, 

відділенні неонатального догляду та лікування новонароджених 

лікарні інтенсивного лікування. 

 Допомога вагітним з високим перинатальним 
ризиком. 

ІІІ рівень 

регіональний перинатальний центр 

(високоспеціалізована) 

 До закладів охорони здоров’я ІІІ рівня 
перинатальної допомоги належать 

обласний (республіканський Автономної 

Республіки Крим) перинатальний центр 

або міський перинатальний центр (міст 

Києва та Севастополя) як юридична особа, 

так і організаційно-структурна модель, 

створена із залученням окремих 

структурних підрозділів закладів охорони 

здоров’я ІІІ рівня надання медичної 

допомоги. 

 Система регіоналізації перинатальної 
допомоги передбачає створення 

перинатального центру ІІІ рівня 

потужністю, яка визначається потребою у 

високоспеціалізованій перинатальній 

допомозі, в розрахунку 1 на 7 000–10 000 

пологів, крім м. Севастополя. 

 

 Надання медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, 
породіллям високого ступеня акушерського та перинатального 

ризиків (за сукупністю факторів) та новонародженим з масою тіла 

1500 г і терміном гестації 34 тижні, у т.ч. новонародженим із 

критично низькою вагою при народженні незалежно від патології. 

 Надання організаційно-методичної допомоги із застосуванням 

телемедичних технологій, у т.ч. з виїздом у заклади охорони 

здоров’я І та ІІ рівнів перинатальної допомоги. 

 Взаємодія з іншими ЗОЗ. 

 У ЗОЗ III рівня перинатальної допомоги повинні бути 
відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення 

інтенсивної терапії для новонароджених. 

 

 Надання всебічної перинатальної допомоги 
безпосередньо скерованим і переведеним жінкам та 

новонародженим усіх категорій ризику, включаючи 

базову та спеціалізовану допомогу. 

 Транспортування матері та новонародженого із 
закладів нижчого рівня. 

 Аналіз і оцінка результатів діяльності 
перинатальної служби в регіоні. 

 Розробка і забезпечення місцевих (регіональних) 
програм освіти населення з питань 

репродуктивного здоров’я, навчання медичних 

працівників базового і спеціалізованого рівнів 

надання перинатальної допомоги. 

 Створення і постійна підтримка регіонального 
реєстру вагітних високого ризику. 

 Надання всебічної перинатальної допомоги 
безпосередньо скерованим і переведеним жінкам та 

новонародженим усіх категорій ризику, включаючи 

базову та спеціалізовану допомогу. 

 Дистанційне консультування в режимі on-line. 

 Навчання спеціалістів ЗОЗ, які надають 
перинатальну допомогу. 
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Додаток  К.1 

Рангові показники поширеності хвороб і первинної захворюваності 

населення в областях України у 2015 р. (на 100 тис. населення) 

 

Регіон 

Поширеність 

хвороб 

(Prevalence) 

Ранг Регіон 

Первинна 

захворюваність 

(Іncidence) 

Ранг 

АРК 144685,2 1 Сумська 51029,1 1 

Запорізька 149407,5 2 АРК 51181,3 2 

Луганська 155426,1 3 Луганська 53978,2 3 

Сумська 162123,1 4 Полтавська 54579,3 4 

Закарпатська 163244,2 5 Донецька 55018,9 5 

Житомирська 169844,3 6 Запорізька 56616,9 6 

Львівська 172197,2 7 Кіровоградська 60144,9 7 

Миколаївська 173779,2 8 Херсонська 60966,4 8 

Кіровоградська 176043,8 9 Миколаївська 61269,9 9 

Херсонська 176641,9 10 Житомирська 61830,9 10 

Полтавська 179645,2 11 Закарпатська 61976,3 11 

Волинська 180100,3 12 Хмельницька 64053,3 12 

Донецька 180635,4 13 Чернівецька 65653,3 13 

Чернівецька 182175,5 14 Тернопільська 67149,7 14 

Тернопільська 184407,6 15 Харківська 69609,2 15 

Хмельницька 185618,7 16 Чернігівська 69655,6 16 

Рівненська 187069,2 17 Черкаська 70343,0 17 

Івано-Франківська 191646,3 18 Волинська 71219,9 18 

Черкаська 192952,1 19 Київська 71790,4 19 

Одеська 194316,3 20 Одеська 72055,9 20 

Харківська 194845,7 21 Вінницька 73961,7 21 

Чернігівська 200607,8 22 Рівненська 75633,2 22 

Київська 203466,1 23 Львівська 81794,9 23 

Вінницька 210352,8 24 Дніпропетровська 83874,3 24 

Дніпропетровська 212618,2 25 Івано-Франківська 86832,1 25 

 

Складено автором за даними [304]. 



244 

 

Додаток К.2 

Рангові  показники первинної захворюваності (Іncidence) населення Тернопільської області 

в розрізі адміністративних районів за період 2004-2015 рр. 

Найменування 

адміністративного 

району 

Первинна захворюваність (на 100 тис. населення) Середнє  

значення  (      

за 2004-2013 рр. 

Темп 

приросту 

Δmj, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Кременецький 51744,1 51903,0 53174,1 53872,3 52308,7 54 313,2 52 308,4 51 538,8 48506,1 44427,4 51409,61 -13,6 
Збаразький 72196,7 69856,5 66185,5 63006,7 63089,3 62 289,1 63 571,2 66 902,7 60570,3 59818,7 64748,67 -7,6 
Козівський 39747,1 41297,0 45424,2 41626,2 50427,7 48 004,5 47 946,6 49 378,8 46262,1 42231,7 45234,59 -6,6 
Бережанський 58563,9 59499,0 62564,0 64579,7 70350,2 73 827,3 75 067,3 78 366,9 77777,2 65966,1 68656,16 -3,9 
Борщівський 62135,3 63042,8 62305,2 62156,3 63581,5 67 325,5 61 143,7 63 168,7 63209,4 60436,8 62850,52 -3,8 
Шумський 53099,5 61318,8 63940,6 65131,8 71493,0 74 155,1 74 926,6 76 293,7 68243,9 68092,5 67669,55 +0,6 
Лановецький 54298,2 54703,5 53061,9 59470,8 63353,7 66 590,9 71 425,3 64 060,6 62833,1 61599,0 61139,7 +0,8 
Підгаєцький 78475,0 79758,8 75599,8 68540,3 71647,4 75 667,3 73 070,3 67 314,8 71216,3 74498,9 73578,89 +1,3 
Зборівський 60146,7 61085,2 60851,6 62135,8 61270,0 63 243,2 63 043,8 63 437,3 63721,5 63750,8 62268,59 +2,4 
Заліщицький 63883,0 58122,2 53000,6 50645,7 57695,0 56 719,5 58 860,1 55 283,4 53648,3 61037,1 56889,49 +7,3 
Теребовлянський 53909,5 55036,7 54120,3 59866,2 55443,3 62 920,0 57 641,0 63 734,5 61309,9 63578,7 58756,01 +8,2 
Бучацький 66584,4 66588,4 67878,6 70164,6 71834,3 74 088,6 75 368,8 76 260,6 77076,2 78450,1 72429,46 +8,3 
Тернопільський 65760,2 64734,2 67722,2 66472,8 69851,8 68 546,9 68 176,1 71 667,7 71337,2 75511,3 68978,04 +9,5 
Підволочиський 51552,7 54635,9 51800,8 63910,9 71102,0 74 302,2 77 890,4 77 505,5 88276,1 76156,8 68713,33 +10,8 
Чортківський 52540,0 54965,0 59035,3 61733,9 65869,0 65 639,8 67 271,8 71 492,3 73026,9 74526,9 64610,09 +15,3 
Гусятинський 50564,8 51078,7 51340,6 53399,4 56080,1 52 376,1 56 663,3 55 192,8 54240,3 63087,0 54402,31 +16,0 
Монастириський 59885,7 58974,1 59368,5 63110,2 80065,5 84 778,4 79 629,3 72 730,3 81451,5 86855,2 72684,87 +19,5 
м. Тернопіль 81349,1 86007,0 84146,8 88080,6 89422,2 92 235,6 90 978,5 80 595,8 76037,7 74545,5 84339,88 -11,6 
Тернопільська обл. 62741,2 64050,0 63891,7 65910,1 68591,0 70392,1 70048,7 68664,3 67425,6 67275,0 66886,5 +0,6 
Україна 69609,6 70138,0 69173,0 70814,0 70460,0 72007,0 72401,0 71127,0 68619,0 68473,0 70282,16 -2,6 

Складено автором за даними [183].
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Додаток К.3 

 

Рангові показники загальної захворюваності (Prevalence) населення 

Тернопільської області за період 2004-2015 рр. 

Назва  

адміністративних  

районів 

Рівень загальної захворюваності  

(випадків на 100 тис. населення) 
Темп 

приросту 

Δmj, % 

Поширеність усіх 

зареєстрованих хвороб 

(станом на  

01.01.2015 р.) 

Середнє значення  

за 2004-2015 рр. 

     
   

 
 

           
(2015 р. до сер.  

за 2004-2015 рр.) 

м. Тернопіль 193505,3 206806,4 -13301,1 -6,4 

Кременецький 141998,6 140306,9 1691,7 +1,2 

Лановецький 175029,8 172145,2 2884,6 +1,7 

Борщівський 173771,1 169936,4 3834,7 +2,3 

Козівський 158486,9 154591,7 3895,2 +2,5 

Зборівський 181188,1 173623,7 7564,4 +4,4 

Шумський 190583,1 181085,4 9497,7 +5,2 

Підгаєцький 196223,0 186647,2 9575,8 +5,1 

Збаразький 168012,4 157950,0 10062,4 +6,4 

Тернопільський 175103,5 165006,9 10096,6 +6,1 

Теребовлянський 180205,8 162811,1 17394,7 +10,7 

Заліщицький 185482,7 168053,2 17429,5 +10,4 

Бучацький 202074,6 182535,3 19539,3 +10,7 

Чортківський 196403,7 174539,3 21864,4 +12,5 

Підволочиський 205589,2 183152,2 22437,0 +12,3 

Гусятинський 184358,6 160407,0 23951,6 +14,9 

Бережанський 199585,0 173176,4 26408,6 +15,2 

Монастириський 214678,2 186355,5 28322,7 +15,2 

Тернопільська 

область 
184407,6 175873,6 8534,0 +4,9 

Розраховано автором за даними  [183]. 

 

Додаток К.4 

Динаміка показників первинної і загальної захворюваності  населення в 

Тернопільській області за віковими групами  у 2010-2015 р. 

Вікові групи населення 
Первинна захворюваність 

(осіб на 1000 відп. населення) 

Загальна захворюваність 

(осіб на 1000 відп. населення) 

2010 2011 2012 2015 2010 2011 2012 2015 

Все населення 700,5 686,6 674,2 672,7 1824,1 1816,1 1821,0 1844,1 

18 років і старше 556,2 537,0 527,4 524,3 1834,8 1810,8 1823,1 1848,8 

Працездатне населення 634,6 612,1 597,8 594,3 1529,4 1495,0 1503,8 1533,8 

0-17 років 1284,2 1303,0 1286,5 1289,1 1780,5 1838,2 1811,8 1824,0 

15-17 років 98,6 104,2 104,7 107,1 171,4 183,1 182,5 188,7 

0-14 років 13,6 13,7 13,4 13,4 18,0 18,4 18,1 18,1 

Складено автором за даними [183]. 
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Додаток К.5 

 

Структура загальної захворюваності населення України в 2015 р., % 

 

 

Побудовано автором за даними [304]. 

 

 

Структура загальної захворюваності населення Тернопільської області  

в 2015 р., % 

 

 

Побудовано автором за даними [183]. 
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Додаток К.6 

Динаміка чисельності інвалідів за регіонами України  

у 2006-2015 рр., тис. осіб (за даними Держкомстату і Мінсоцполітики [201]) 

Назва регіону 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2013 2015 

Темпи 

приросту 

2015 до 

2004,% 

Україна 2594,4 2462,2 2495,2 2449,5 2646,6 2656,8 2639,0 2710,0 2777,5 2788,2 +7,5 

АР Крим 127,8 116,0 116,3 117,0 125,4 122,6 122,5 125,0 126,4 126,7 -0,9 

Вінницька 108,4 101,3 103,8 100,1 110,1 110,1 109,4 111,5 114,7 115,1 +6,2 

Волинська 65,8 66,5 66,4 65,1 72,3 74,1 74,3 75,1 76,0 76,3 +16,0 

Дніпропетровська 168,6 156,3 157,8 154,1 166,1 163,9 164,0 166,8 168,8 167,6 -0,6 

Донецька 244,3 235,6 239,7 242,0 258,3 257,1 259,3 262,6 267,8 266,1 +8,9 

Житомирська 85,1 82,5 85,8 82,61 89,0 91,95 91,1 94,7 98,4 98,3 +15,5 

Закарпатська 53,5 52,7 55,0 54,0 60,6 62,1 63,2 65,3 67,4 68,6 +28,2 

Запорізька 96,6 89,9 89,5 87,2 93.2 93,6 93,2 95,0 98,3 98,8 +2,3 

Ів.-Франківська 77,6 75,9 77,8 77,4 86,7 86,8 88,3 90,4 92,0 92,7 +19,5 

Київська 99,5 91,7 93,1 92,7 100,0 100,3 101,8 104,6 108,6 109,9 +10,5 

Кіровоградська 55,4 51,8 52,5 50,1 54,2 54,6 54,3 54,9 56,2 56,5 +2,0 

Луганська 120,9 108,7 109,5 107,7 116,4 116,0 111,6 115,8 118,4 117,7 -2,6 

Львівська 150,6 149,7 153,1 152,6 165,2 168,9 169,9 176,7 182,8 186,3 +23,7 

Миколаївська 60,0 57,8 59,5 57,1 62,5 63,0 62,2 63,6 65,2 65,0 +8,3 

Одеська 129,4 123,5 129,0 127,9 136,5 141,1 138,7 143,4 146,9 149,3 +15,4 

Полтавська 84,0 81,0 80,8 77,6 82,7 82,9 82,4 84,3 87,9 88,5 +5,4 

Рівненська 63,7 61,9 62,1 60,8 66,4 66,3 66,6 68,4 71,3 71,5 +12,2 

Сумська 69,5 63,6 62,5 58,2 62,2 60,9 59,7 60,2 60,5 60,2 -13,4 

Тернопільська 51,6 49,6 51,0 50,0 56,0 57,0 57,6 59,2 61,2 61,7 +19,6 

Харківська 157,2 145,6 145,4 140,3 148,6 147,8 145,5 147,4 150,3 149,9 -4,6 

Херсонська 55,6 51,2 50,1 47,5 51,9 51,0 50,1 50,9 51,5 51,3 -7,7 

Хмельницька 87,8 87,6 91,2 90,9 104,7 107,1 106,5 110,7 114,6 116,4 +32,6 

Черкаська 88,0 83,8 83,5 80,6 86,7 87,1 86,3 89,3 93,2 95,1 +8,1 

Чернівецька 40,6 39,2 40,7 39,3 44,5 44,5 45,7 47,3 48,9 49,8 +22,7 

Чернігівська 91,1 84,7 81,8 78,1 81,9 81,7 79,1 80,7 82,1 81,1 -11,0 

Дані про загальну чисельність інвалідів формуються на підставі відомостей про отримувачів 

пенсій та допомог, що виплачуються замість пенсій. Коливання чисельності інвалідів, починаючи з 

2004 року, пов'язане з переведенням інвалідів з органів пенсійного фонду до органів соціального 

захисту населення у зв'язку з призначенням їм державних соціальних допомог відповідно до Законів 

України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам».  
 

Динаміка загальної інвалідності населення Тернопільської 

 області й України у 2004-2015 рр. (на 10 тис. населення) 

Назва регіону 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 

Україна 544,8 520,8 531,7 525,1 570,7 575,8 574,2 592,0 608,7 612,1 

Тернопільська 

область 
458,4 443,3 458,2 452,4 509,7 521,8 528,8 545,8 566,6 572,4 

Складено автором за даними [72, 183, 201, 241, 242]. 
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Додаток К.7 

 

Динаміка первинної інвалідності населення Тернопільської 

 області за віковими групами у 2004-2015 рр.  

(на 10 тис. відповідного населення) 

Вікова група 
Рік 

2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Доросле населення 50,1 54,4 47,5 45,1 45,6 46,4 46,5 45,9 

Населення працездатного віку 51,9 68,5 56,4 55,6 54,5 56,8 54,8 54,8 

Діти-інваліди (0-17 років) 19,5 30,2 26,5 22,4 23,4 24,1 21,8 23,5 

 

 

Динаміка інвалідності дитячого населення (0-17 р.) у Тернопільській  

області у 2004-2015 рр. 

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Накопичений контингент дітей-інвалідів на кінець року (загальна інвалідність) 

Всього дітей-

інвалідів, осіб 
3161 4071 4400 4550 4688 4656 4572 4578 4490 4555 

На 10 тисяч дитячого 

населення 
126,2 168,1 187,0 198,5 209,6 212,4 212,5 216,8 215,5 220,3 

Вперше визнані інвалідами у звітному році (первинна інвалідність) 

Всього дітей-

інвалідів, осіб 
488 732 651 641 593 491 504 509 454 486 

На 10 тисяч дитячого 

населення 
19,5 30,2 27,7 28,0 26,5 22,4 23,4 24,1 21,8 23,5 

 

 

Провідні причини дитячої інвалідності у Тернопільській області  

 у 2004-2015 рр. (на 10 тис. дитячого населення) 

Основні класи 

хвороб 

Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 
Розлади психіки і 

поведінки (F00-

F99) 
19,8 27,4 29,0 26,4 25,4 23,7 22,4 21,6 20,5 20,8 

Хвороби нервової 

системи (G00-G99) 
29,6 33,2 36,6 38,7 39,9 40,7 40,5 40,6 40,2 40,2 

В т.ч.  ДЦП (G80) 17,5 19,6 21,3 21,5 22,0 21,8 21,4 22,1 н/д* н/д* 
Вроджені аномалії 

(вади розвитку) 

(Q00-Q99) 
34,0 40,9 46,0 52,4 58,8 61,7 65,0 68,8 70,3 72,9 

Примітка. н/д – немає даних 

Складено за даними [72, 183, 201, 241, 242]. 
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Додаток К.8 

 

Рівень первинної інвалідності в адміністративних районах  

Тернопільської області у 2015 р. 

Райони 

Населення 

працездатного віку 
Доросле населення 

абсолютні  

числа 

на 10 тис.  

відп. населення 

абсолютні  

числа 

на 10 тис.  

відп. населення 

Бережанський  110 47,5 124 36,7 

Борщівський 217 56,9 230 40,7 

Бучацький 188 53,4 211 42,7 

Гусятинський  258 74,6 280 55,5 

Заліщицький 168 65,6 184 47,4 

Збаразький  135 41,2 198 41,6 

Зборівський  130 55,1 179 41,6 

Козівський  122 55,6 135 41,9 

Кременецький  168 44,5 233 43,4 

Лановецький  76 46,5 90 36,8 

Монастириський  87 54,9 93 38,0 

Підволочиський  100 42,5 141 40,0 

Підгаєцький  57 46,7 61 39,4 

Теребовлянський  221 59,9 253 47,0 

Тернопільський  224 57,9 257 48,1 

Чортківський 214 49,5 274 44,1 

Шумський  104 57,3 131 49,1 

м. Тернопіль 757 57,0 908 52,0 

Область  3336 54,8 3982 45,9 

 Складено автором за даними [183]. 

 
 

Провідні причини інвалідності серед дорослого населення  

Тернопільської області  у 2012-2015 рр.  

Основні класи 

хвороб 

2012 2015 

осіб % 
на 10 тис. 

населення 
осіб % 

на 10 тис. 

населення 

Хвороби системи 

кровообігу  
859 21,3 9,9 878 22,0 10,1 

Новоутворення 779 19,3 9,2 735 18,4 8,5 

Хвороби 

кістково- м’язової 

системи 

481 11,9 5,5 521 13,0 6,0 

Травми 502 12,4 5,8 445 11,2 5,3 

Складено автором за даними [183, 192]. 
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Додаток Л.1 

Інтегральний індекс здоров’я населення Тернопільської області в розрізі адміністративних районів 

Адміністративн

а територія 

Нормовані інтенсивні показники (НІП), 2004-2015 рр. 

Інтегральни

й індекс 

здоров’я 

(2004-15 рр.) 

Комплексна 

нормативна 

оцінка 

здоров’я 

(2004-15 рр.) 

Р
ан
г 
2
0
0
4

- 

2
0
1
5
 р
р
. 

Інтегральн

ий індекс 

здоров’я  

 (2015 р.) 

Комплексн

а 

нормативн

а оцінка 

здоров’я 

(2015 р.) 

Р
ан
г 
2
0
1
5
 р
. 

НІП 1 НІП 2 НІП 3 НІП 4 НІП 5 НІП 6 НІП 7 НІП 8 ІІЗ КНОЗ,% ІІЗ КНОЗ,% 

Козівський 1,15 0,84 0,68 0,84 0,84 1,00 1,08 0,81 0,905 90,5 1 0,826 82,6 1 

Кременецький 1,11 1,01 0,77 0,76 0,81 0,82 1,12 1,02 0,927 92,8 2 0,910 91,0 3 

Заліщицький 1,09 0,95 0,85 0,91 0,95 1,03 0,88 1,06 0,965 96,5 3 0,899 89,9 2 

Гусятинський 1,10 1,05 0,81 0,87 1,01 1,09 0,92 0,96 0,976 97,6 4-5 0,936 93,7 4 

Збаразький 1,07 0,79 0,97 0,86 1,13 1,03 1,00 0,96 0,976 97,6 4-5 0,946 94,6 5 

м. Тернопіль 0,56 0,95 1,26 1,12 0,92 0,88 1,04 1,10 0,979 97,9 6 0,958 95,8 6 

Теребовлянський 1,16 0,76 0,88 0,88 1,10 1,15 1,04 0,94 0,989 98,9 7-8 0,983 98,4 9 

Тернопільський 0,98 0,98 1,03 0,89 1,11 1,04 0,96 0,92 0,989 98,9 7-8 0,997 99,7 10 

Бережанський 1,13 0,70 1,03 0,94 1,12 1,10 1,00 0,90 0,990 99,0 9 1,009 100,9 11 

Лановецький 1,26 0,97 0,91 0,93 1,10 1,05 0,96 0,79 0,996 99,6 10 0,976 97,6 8 

Шумський 1,16 1,05 1,01 0,98 0,92 0,88 1,16 0,92 1,010 101,0 11 0,974 97,4 7 

Бучацький 0,94 1,20 1,08 0,99 1,07 1,03 0,84 0,96 1,014 101,4 12 1,059 105,9 13 

Підгаєцький 1,29 1,16 1,10 1,01 0,97 0,96 0,84 0,81 1,017 101,8 13 1,029 102,9 12 

Зборівський 1,20 1,19 0,93 0,94 0,86 1,00 1,00 1,06 1,022 102,3 14 1,081 108,1 14 

Чортківський 1,04 1,00 0,97 0,95 1,03 1,08 1,16 1,08 1,039 103,9 15 1,108 110,8 15 

Борщівський 1,13 1,29 0,94 0,92 1,03 0,98 0,96 1,08 1,041 104,1 16 1,207 120,7 17 

Монастириський 1,24 0,70 1,09 1,01 1,25 1,26 1,00 0,85 1,050 105,0 17 1,167 116,7 16 

Підволочиський 1,18 1,29 1,03 0,99 1,12 1,10 1,04 0,94 1,086 108,6 18 1,309 130,9 18 

НП 1 - загальна смертність населення (на 1 тис. нас.);  

НП 2 - смертність немовлят (на 1 тис. народжених живими);  

НП 3 - первинна захворюваність населення (на 1 тис. нас.); 

НП 4 - загальна захворюваність населення (на 1 тис. нас.);  

НП 5 - первинна захворюваність дітей (0-17 р.) (на 1 тис. дітей);  

НП 6 - загальна захворюваність дітей (0-17 р.) (на 1 тис. дітей); 

НП 7 - первинна інвалідність дитячого населення  (0-17 р.) (на 10 тис. 

нас.);  

НП 8 - первинна інвалідність дорослого населення (на 10 тис. нас.) 

Розраховано автором за даними Інформаційно-аналітичного центру медичної статистики [183]. 
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Додаток Л.2  

Оцінна шкала інтегрованого індексу здоров’я (ІІЗ)   

Рівень здоров’я 
Рівень індексу, 

умовні одиниці 

Комплексна 

нормативна оцінка 

здоров’я (КНОЗ), % 

Рівень здоров’я 

за КНОЗ 

Високий менше  0,950 менше 95 дуже добрий 

Вище середнього 0,950 – 1,000 95-100 добрий 

Середній 1,001-1,050 100,1-105 посередній 

Нижче середнього 1,051-1,100 105,1-110 задовільний 

Низький більше 1,100 більше 110 незадовільний 

Розроблено автором. 

Додаток Л.3 
 

Індекс очікуваного довголіття (ІОД) 

Роки 

Індекс очікуваного довголіття, років 

Україна Тернопільська область 

Все 

населення 

У тому числі Все 

населення 

У тому числі 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

1991–1992 0,743 0,702 0,779 0,758 0,714 0,795 

1992–1993 0,733 0,689 0,775 0,753 0,710 0,793 

1993–1994 0,722 0,678 0,764 0,753 0,710 0,791 

1994–1995 0,711 0,665 0,758 0,752 0,709 0,792 

1995–1996 0,697 0,645 0,751 0,752 0,708 0,792 

1996–1997 0,701 0,650 0,755 0,753 0,710 0,791 

1997–1998 0,711 0,662 0,762 0,752 0,711 0,791 

1998–1999 0,725 0,678 0,772 0,757 0,715 0,796 

1999–2000 0,718 0,669 0,769 0,758 0,715 0,799 

2000–2001 0,712 0,660 0,767 0,768 0,724 0,810 

2001–2002 0,715 0,664 0,769 0,765 0,717 0,812 

2002–2003 0,722 0,670 0,777 0,766 0,717 0,815 

2003–2004 0,721 0,669 0,776 0,768 0,720 0,816 

2004–2005 0,720 0,668 0,776 0,766 0,717 0,816 

2005–2006 0,716 0,662 0,775 0,764 0,714 0,817 

2006–2007 0,718 0,665 0,776 0,768 0,718 0,820 

2007–2008 0,721 0,667 0,779 0,772 0,722 0,824 

2008–2009 0,721 0,667 0,780 0,784 0,734 0,832 

2009–2010 0,738 0,688 0,789 0,797 0,752 0,840 

2011
1
 0,767 0,725 0,806 0,804 0,765 0,837 

2012 0,769 0,727 0,809 0,806 0,764 0,845 

2013 0,773 0,731 0,812 0,811 0,770 0,848 

2015 0,773 0,731 0,813 0,806 0,766 0,844 

Примітка. До 2011 р. розрахунок проводився за два суміжні роки, з 2011 р. – за один 

календарний рік. 

Розраховано автором за даними [166]. 
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Додаток Л.4 

 
 

 
 

 
Динаміка індексу очікуваного довголіття населення  

Тернопільської області й України у 1991-2015 рр. 
Розраховано автором за даними [166]. 
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Додаток Л.5 

Розподіл населення України і Тернопільської області 

 за самооцінкою стану здоров’я у 2015 р. 

 
Побудовано автором за даними [226]. 

 

Додаток Л.6 

Розподіл населення країн ЄС у віці 18 років і старшому 

 за самооцінкою стану здоров’я [225] 
 Частка населення у віці 16 років і старше, яке  

оцінило стан свого здоров'я як має хронічні 

захворювання або 

проблеми зі здоров'ям добрий задовільний поганий 

ЄС 68,3 21,8 9,9 31,5 

Австрія 70,0 21,0 9,0 33,1 

Бельгія 74,3 16,8 8,9 24,4 

Болгарія 66,6 21,5 11,9 18,6 

Великобританія 74,7 17,1 8,2 32,9 

Греція 74,8 15,8 9,3 23,8 

Данія 70,8 21,6 7,7 28,9 

Естонія 52,4 31,4 16,3 43,7 

Іспанія 74,3 17,6 8,1 26,2 

Італія 68,4 19,2 12,4 24,5 

Кіпр 77,1 16,1 6,7 32,6 

Латвія 47,6 37,5 14,9 35,2 

Литва 44,3 35,1 20,6 29,6 

Люксембург 73,8 18,9 7,4 20,2 

Мальта 73,7 23,0 3,4 28,9 

Нідерланди 75,6 18,6 5,8 34,6 

Німеччина 65,3 26,0 8,5 37,0 

Польща 57,7 27,6 14,7 34,5 

Португалія 48,1 33,8 18,2 37,1 

Румунія 70,3 20,2 9,6 19,8 

Словакія 65,6 21,7 12,6 29,8 

Словенія 63,1 24,4 12,4 35,3 

Угорщина 57,6 26,4 16,1 36,0 

Фінляндія 67,1 26,1 6,7 46,7 

Франція 68,1 23,4 8,5 36,6 

Чеська Республіка 60,4 26,8 12,8 30,0 

Швеція 81,1 14,7 4,3 34,0 

Україна
1 

43,3 45,0 11,7 40,1 

1
 За даними опитування домогосподарств, проведеного у жовтні 2015 р. [225]. 
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