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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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 
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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 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. 
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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.  

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: 

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 
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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.  

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 
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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. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, формулюються 

цілі, завдання і методи дослідження, наводиться практична значущість та 

апробація результатів роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади конструктивно-географічних 

досліджень медико-географічного стану обласного регіону» розглянуто 

теоретичні питання медико-географічних досліджень, проаналізовано підходи 

до оцінювання медико-географічних стану обласного регіону та представлено 

загальну схему алгоритму дослідження (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальна схема алгоритму дослідження. 

 

Обґрунтовано, що 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 запропонувати пріоритетні заходи задля 

покращення медико-географічної ситуації в тому чи іншому регіоні. 

У другому розділі «Методичні основи регіональних медико-

географічних досліджень» дано загальну характеристику використаних у 

дослідженні методів, описано параметри і критерії оцінювання еколого-

географічної, демографічної та медико-географічної ситуацій, а також 

здійснено критичний аналіз підходів до оцінювання здоров’я населення. 

Запропоновано модифікований алгоритм оцінки стану здоров’я населення.  

Ключовими показниками, використовуваними в даній роботі, служать: 

смертність населення, смертність від хвороб, захворюваність (первинна і 

загальна), інвалідність та інвалідизація, інтегральний індекс здоров’я та індекс 

очікуваного довголіття. Діагностика цих показників базується на їх 
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Рис. 2. Ступінь сприятливості еколого-

географічних умов для 

життєдіяльності населення 

Тернопільської області  

поточному та ретроспективному аналізі з метою встановлення причинно-

наслідкових зв’язків і побудови на їх основі ймовірних діагностичних 

моделей стану здоров’я населення обласного регіону. 

Оцінку здоров’я населення Тернопільської області здійснено двома 

способами: 1) на підставі обчислення інтегрального індексу здоров’я за 

вісьмома показниками; 2) на підставі обчислення й аналізу індексу очікуваного 

довголіття (Technical...,2013), який дозволяє виявляти відмінності у здоров’ї 

населення у просторово-часовому вимірі, в тому числі й стратифікацію за 

гендерною ознакою. 

У третьому розділі «Оцінка еколого-географічної ситуації в 

Тернопільській області» представлено результати оцінювання еколого-

географічної ситуації у Тернопільській області, які базуються на аналізі 

основних аспектів (природно-екологічного, економіко-екологічного і 

соціально-екологічного). Кожен з 

них описано системою аналітичних 

показників, які визначають ступінь 

сприятливості еколого-географічних 

умов для життєдіяльності населення. 

На території регіону виділено чотири 

типи районів за цим показником (рис. 

2): 1) зі сприятливими умовами 

проживання (4 адміністративні 

райони); 2) помірно сприятливими 

(3); 3) задовільними (9); 4) 

погіршеними (1). У процентному 

відношенні на 36,5% території 

області є сприятливі і помірно 

сприятливі екологічні умови для 

проживання населення; на 57,0% – 

задовільні; погіршені екологічні 

умови проживання склалися лише у 

Чортківському районі (6,5% від 

території області). У цілому, ЕГС в 

Тернопільській області визначено як 

задовільну, а екоумови достатньо 

сприятливі для життєдіяльності 

населення. 

У четвертому розділі «Оцінка 

демографічної ситуації у Тернопільській області» проаналізовано сучасний 

стан процесів відтворення населення в Тернопільській області, визначено їх 

просторово-часові особливості і перспективи подальших змін. 

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. 3. Демографічна ситуація  

в Тернопільській області 

 
Рис. 4. Старіння населення  

в Тернопільській області 

Негативну динаміку демографічних показників, починаючи з 90-х років ХХ ст., 

ілюструє рис. 3. Скорочення природного приросту пояснюється, передовсім, 

низькими показниками народжуваності і значною смертністю населення. 

Істотний вплив на демографічну ситуацію має міграція населення. Лише за 

останні 10 років область залишило біля 170 тис. осіб. Втрати від ненародження 

дітей через зовнішню трудову міграцію жінок фертильного віку щорічно 

досягають близько 500 осіб або майже 4% від усіх новонароджених дітей. 

За останні 10 років чисельність осіб похилого віку (65 і більше років) 

зросла на 3% і зараз становить понад 15 % від всього населення області. Це 

означає, що населення області давно переступило «поріг старості» (за шкалою 

демографічного старіння ООН) 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. За рівнем демографічного 

старіння помітно виділяються Підгаєцький, Монастириський, Козівський і 

Заліщицький адміністративні райони, де частка осіб похилого віку становить 

1/5 від усього постійного населення (рис. 4).  

Зростання темпів старіння населення області породжує низку 

економічних, медико-соціальних та морально-психологічних проблем. Однією 

з них є потреба збільшення витрат на медичне обслуговування цієї верстви 
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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 та ускладненим перебігом захворювань і тривалим 

періодом одужання тощо. 

Вирішальний вплив на характер відтворення населення має 

народжуваність. Упродовж останніх 25 років сумарний коефіцієнт 

народжуваності у Тернопільській області невпинно зменшувався і у 2015 р. 

становив лише 1,47 дітей на 1 жінку, що недостатньо навіть для простого 

відтворення (за теперішнього рівня смертності, він має становити 2,3 дитини;. 

сучасний рівень народжуваності забезпечує відтворення населення лише на 

63,9%). Аналіз вікового коефіцієнта народжуваності засвідчує суттєве 

зниження рівня народжуваності у жінок найбільш активного дітородного віку 

(20-24 роки) – з 218 у 1990 р. до 102 ‰ у 2015 р. Натомість, простежується 

тенденція до повільного зростання народжуваності у дещо старших вікових 

групах (25-29 і 30-34 років). 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. Така трансформація вікової моделі 

народжуваності у бік «старіння», негативно позначатиметься на показнику 

народжуваності в майбутньому, позаяк період активного дітонародження в цьому 

випадку скоротиться, а жінки, здебільшого, обмежуватимуться народженням 

лише однієї дитини.  

Ще одним важливим показником, що характеризує відтворення населення, 

є нетто-коефіцієнт відтворення жіночого покоління. У 2015 р. він становив 

0,704, що свідчить про звужене відтворення населення. Гірша ситуація у міських 

поселеннях, тут цей показник становив 0, 63; у сільських трохи вищий – 0,76.  

Проведені дослідження дозволяють констатувати, що демографічна 

ситуація у Тернопільській області, як і загалом в Україні, критична. 

Внаслідок вичерпання демографічного потенціалу подальше зменшення 

загальної чисельності населення області є неминучим. За нашими 

підрахунками до 2020 р. чисельність населення зменшиться на 24,5 тис. осіб і 

становитиме 1,04 млн осіб.  

У п’ятому розділі «Конструктивно-географічний аналіз медико-

географічних ситуацій у Тернопільській області» наведено результати аналізу 

просторово-часових варіацій рівнів смертності (загальних, спеціальних і 

часткових), показників захворюваності (первинної і загальної) та інвалідності й 

інвалідизації населення регіону в розрізі адміністративних районів. Детально 

охарактеризовано структуру та ієрархію причин смертності, динаміку смертності 

від основних класів хвороб, визначено середній вік померлих тощо. Окремо 

проаналізовано сучасні тенденції і просторово-часові варіації смертності 

немовлят та рівні смертності за причинами смерті. 

Дослідженнями встановлено, що у 2015 р. загальний коефіцієнт 

смертності населення Тернопільської області становив 14,3 ‰ (в Україні 
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 Рис. 5. Просторові варіації показника  

смертності населення Тернопільської 

області  

14,9 ‰); за критеріями ВООЗ відповідає «середньому рівню». Аналіз 

показників смертності населення в розрізі адмінрайонів засвідчив доволі 

великі розбіжності (рис. 5): найвищі показники у Підгаєцькому і 

Монастириському районах, в яких процеси старіння населення є 

наймасштабнішими і де загальний коефіцієнт смертності перевищує 18 осіб 

на 1000; найнижчі – у Тернопільському і Бучацькому (12,8-12,9‰), де у 

віковій структурі найменша частка осіб похилого віку (~14%), та у 

м. Тернополі (7,9‰), де крім цього чинника краще медичне обслуговування. 

Дослідженнями встановлено, що 

впродовж останніх років у більшості 

районів простежується позитивна 

динаміка до зменшення загального 

коефіцієнта смертності - від 0,1 до 1,8 

‰. Негативна динаміка характерна 

лише для тих районів, де у віковій 

структурі населення частка осіб 

похилого віку досягає 18-20%. Ця 

взаємозалежність підтверджується 

результатами обчислення коефіцієнта 

кореляції (0,778). Коефіцієнт 

детермінації, при цьому, 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. 

Упродовж 2005-2015 рр. рівень 

смертності населення Тернопільської 

області за основними класами хвороб 

перманентно змінювався. У 2015 р., в 

порівнянні з середніми показниками 

за означений період часу, 

зафіксовано позитивну динаміку 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%).  

Важливою характеристикою смертності населення є середній вік 

померлих – це той маркер, який дозволяє визначати траєкторію 

епідеміологічного переходу і з’ясовувати рівень ризиків смерті населення з 

тих чи інших причин. 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 
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можемо констатувати таке: 1) із семи основних класів хвороб найбільші 

ризики передчасної смерті пов’язані з чотирма з них (інфекційних і 

паразитарних хвороб (І), хвороб нервової системи (VI), хвороб органів 

травлення (XI), зовнішніх причин смерті (ХХ)), бо середній вік смерті від цих 

нозологій значно менший 65 років; 2) один із класів (онкологічні 

захворювання (ІІ)) 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); 3) за умови збереження наявної 

позитивної динаміки (+1,1) вже через два роки цей клас хвороб може перейти 

в ранг тих, середній вік смерті від яких виходить за межі 65-річного рубежу. 

Загалом, за підсумками 2015 р. майже чверть смертей (23,7%) у 

Тернопільській області були передчасними і не детермінованими процесом 

старіння, тобто виникали від причин, не пов’язаних безпосередньо з віком.  

Важливим показником стану здоров’я населення є рівень захворюваності 

населення. Станом на 2015 р. показник первинної захворюваності (ПЗ) 

населення у Тернопільській області становив 66846,3 випадків на 100 тис. 

осіб, що на 2,6% менше, ніж у 2011 р. Перші два місця у структурі ПЗ, як і в 

Україні, посідали хвороби органів дихання (45,4%) та хвороби системи 

кровообігу (7,3%). Упродовж 2005-2015 рр. показники ПЗ мешканців області 

за основними класами хвороб перманентно змінювались і мали 

різноспрямовані тенденції. Зниження рівнів ПЗ відбулось від хвороб нервової 

системи (на 10%) та інфекційних і паразитарних хвороб (на 6,7%), трохи 

менше від хвороб сечостатевої системи (4,9%) і хвороб органів травлення (на 

4,3%). Натомість, дещо зросли показники ПЗ від хвороб ендокринної системи 

(на 10,7%) та новоутворень і хвороб системи кровообігу (відповідно на 5,7 і 

5,5%). Стабілізувалася ПЗ від хвороб шкіри (-0,4%), хвороб органів дихання 

(-0,2%) і від дії зовнішніх причин (-0,3%). 

Найбільший рівень загальної захворюваності (ЗЗ) серед населення області 

за всім спектром хвороб у 2015 р. зафіксовано у Монастириському районі 

(214678,2 випадків на 100 тис. осіб), а найменше, як і у випадку з ПЗ, у 

Кременецькому (141998,6). Такі відмінності пояснюються значною мірою дією 

структурного чинника – відмінностями вікової структури населення. Так, у 

Монастириському районі відносно стара вікова структура населення зумовлює 

підвищений рівень ЗЗ, а молодша вікова структура населення у Кременецькому 

районі, навпаки, в бік зменшення. Структура ЗЗ мешканців області в 2015 р., на 

відміну від ПЗ, характеризується високою часткою серцево-судинної патології 

(1/4), вагомою (але не домінантною) часткою хвороб органів дихання (близько 

1/5), дещо більшою, ніж у складі ПЗ, часткою хвороб сечостатевої й 

ендокринної систем. Відмінності показників ЗЗ в адміністративних районах 

області пов’язуємо з: 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; 4) дією 

інших чинників (структурного і медико-організаційного).  
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Рис. 6. Просторові відмінності 

інтегрального індексу здоров’я 

населення Тернопільської області  

У шостому розділі «Комплексна інтегрована оцінка здоров’я населення 

Тернопільської області» наведено результати оцінювання стану здоров’я 

населення регіону в розрізі адміністративних районів за період 2005-2015 рр.  

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 (рис. 6), де за більшістю 

показників, які характеризують стан здоров’я населення, він займає останні 

позиції в загальнообласному ранжуванні.  

Розмах варіації рівнів ІІЗ 

населення області був на рівні 0,1813 

умовних одиниць, а коефіцієнт 

варіації 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 

оцінковою шкалою, розподілилися 

так: у 9 районах і м. Тернополі – 

«високий» і «вище середнього»; у 7 

районах – «середній» і лише в 

одному – «нижче середнього». Такі 

внутрішньообласні відмінності 

рівнів ІІЗ спричинені насамперед 

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, 

який становить 0,453, що свідчить 

про невисокий прямий зв’язок між 

ІІЗ населення і віковою структурою. 

Коефіцієнт детермінації становить 0,205. Це означає, що рівень ІІЗ населення 

області у 2015 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. Стан 

навколишнього середовища (екологічні фактори) справлять доволі незначний 

вплив на здоров’я населення: коефіцієнт кореляції між ЕГС і захворюваністю 

слабкий і зворотний, а коефіцієнт детермінації становить 0,0773-0,1069, тобто 

рівень захворюваності на 7,7-10,7% визначається екологічними факторами.  

Зважаючи на те, що екологічний фактор є мінімальним у плані 

негативного впливу на здоров’я населення області (Тернопільська область, за 
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нашими оцінками й оцінками інших вчених (Барановський, 2001; Рожко, 

2014; Войтенко та ін., 2011), 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 низьким рівнем добробуту, а 

відтак – обмеженими можливостями для раціонального харчування та 

отримання належної медичної допомоги) і, щонайбільше, поведінковими 

(недбале ставлення до власного здоров’я; за оцінкою ВООЗ (The World..., 2002), 

стан здоров’я на 50% залежать від здорового способу життя), які також, певною 

мірою, є наслідком кризових явищ у суспільно-економічному житті держави. 

Інший спосіб, який застосовано нами для оцінки стану здоров’я населення 

Тернопільської області, базувався на обчисленні й аналізі індексу очікуваного 

довголіття (ІОД). За цим показником Тернопільська область вигідно 

відрізняється від регіонів нашої держави – тривалий час займає найвищі 

рейтингові позначки (1-3 місця) у загальнодержавному ранжуванні, а у 

2013 р. зайняла перше місце в Україні за величиною ІОД серед всього 

населення (0,811 умовних одиниць) та другі місця, після м. Києва, серед 

жіночого і чоловічого населення (0,848 і 0,770 відповідно).  

Задля покращання медико-географічної ситуації в Тернопільській області 

слід розв’язати низку проблем: 1) вирішити проблему зайнятості населення, 

2) покращити транспортне сполучення, особливо з найвіддаленішими 

населеними пунктами, 3) покращити забезпеченість медичних закладів 

сучасним обладнанням, інвентарем та медикаментозними препаратами; 

підвищити рівень забезпеченості сільського населення аптечними пунктами; 

поліпшити санітарно-епідеміологічну ситуацію в сільських місцевостях та 

екологічну ситуацію у містах, 4) посилити заходи з упередження, діагностики 

та профілактики захворюваності задля поліпшення репродуктивного здоров’я 

населення, 5) сприяти зменшенню соціально детермінованих причин 

захворюваності та смертності населення, 6) забезпечити формування механізму 

заохочення населення до ведення здорового способу життя.  
 

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 
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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 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 
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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 – 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 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).  
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За показником ІІЗ свого населення Тернопільська область вигідно 

відрізняється від середніх його значень в Україні (майже на 20 %). Найкращі 

показники ІІЗ населення зафіксовано у Кременецькому і Козівському 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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немовлят у Тернопільській області та охарактеризовано структуру причин 

смертності). 

14. Дем’янчук І. П. Рівень загальної захворюваності населення як 

показник гостроти медико-географічних ризиків (на прикладі Тернопільської 

області) / І. П. Дем’янчук // Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: 

сучасний стан, європейські перспективи. Матер. міжн. конф. присвяченої  

20-річчю створення факультету землевпорядкування (23-24 вересня 2016 року). 

– К. : МПБП Гордон, 2016. – С. 189-193. 

15 Дем’янчук І. П. До питання оцінювання здоров’я населення / 

І. П. Дем’янчук, П. М. Дем’янчук // Подільський регіон: виклики ХХІ століття 

(географічні аспекти) : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 

25 квітня 2017 р.). – Тернопіль: Крок, 2017. – С. 168-175. (Здобувачем 

розроблено алгоритм оцінювання здоров’я населення). 

 

АНОТАЦІЯ 

Дем’янчук І. П. Конструктивно-географічні засади медико-

географічних досліджень Тернопільської області. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячене обґрунтуванню концептуальних 

засад конструктивно-географічних досліджень медико-географічних проблем 

Тернопільської області. У роботі розкрито сутність медико-географічного 

аналізу, оцінено й охарактеризовано еколого-географічну, демографічну, 

медико-демографічну і медико-географічну ситуації в регіоні та обґрунтовано 

методику розрахунку інтегрального індексу здоров’я населення регіону з 

урахуванням впливу комплексу чинників.  

Оцінено гостроту медико-географічної ситуації в Тернопільській області: 

визначено масштаби смертності населення різних вікових груп та причини, 

що її зумовлюють; охарактеризовано й оцінено рівень захворюваності населення 

в розрізі адміністративних районів та визначено основні причинні фактори. 

На підставі розрахунку інтегрального індексу здоров’я здійснено типологію 

адміністративних районів за цим показником та обґрунтовано низку заходів 

спрямованих на покращення медико-географічної ситуації в регіоні. 
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Ключові слова: відтворення населення, народжуваність, смертність, 

причини смертності, первинна захворюваність, загальна захворюваність, 

очікувана тривалість життя, інтегральний індекс здоров’я, еколого-

географічна ситуація, демографічна ситуація, медико-географічна ситуація.  

 

АННОТАЦИЯ 

Демьянчук И. П. Конструктивно-географические основы медико-

географических исследований Тернопольской области. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное 

использование природных ресурсов. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 

2017. 

Диссертационное исследование посвящено обоснованию концептуальных 

основ конструктивно-географических исследований медико-географических 

проблем Тернопольской области. В работе раскрыта сущность медико-

географического анализа, оценены и охарактеризованы эколого-географическая, 

демографическая, медико-демографическая и медико-географическая ситуации 

в регионе, обоснована методика расчета интегрального индекса здоровья 

населения в регионе с учетом влияния комплекса факторов. 

Исследованы особенности состояния окружающей среды и проведен 

корреляционный анализ с целью определения эколого-зависимых заболеваний 

населения региона. Установлено, что эколого-географическая ситуация в 

Тернопольской области в целом не вызывает беспокойства, а экологические 

условия достаточно благоприятные для жизнедеятельности населения. 

Осуществлен комплексный анализ демографической ситуации в 

Тернопольской области, определены масштабы и причины депопуляции 

населения. Проведен анализ и оценено остроту медико-географической 

ситуации в Тернопольской области. Определены масштабы смертности 

населения различных возрастных групп (в том числе и новорожденных) в 

разрезе административных районов, проанализировано структуру смертности и 

выявлены главные причины ее предопределяющие; охарактеризованы и 

оценены уровень заболеваемости населения (первичной и общей) и определены 

основные причинные факторы – эколого-географические, социально-

экономические, поведенческие и медико-организационные. 

Установлено, что для улучшения демографической ситуации необходимо: 

увеличить реальные доходы граждан и преодолеть уровень бедности; снизить 

уровень безработицы и теневой занятости населения; реформировать систему 

социальной помощи с целью усиления ее целевого направления на социально 

уязвимые слои населения; повысить качество и доступность системы 

профилактической и лечебно-диагностической медицинской помощи; 

популяризировать и активнее внедрять стандарты здорового образа жизни.  

Сложность решения демографических проблем обусловлена инерцией 

демографических процессов, поэтому чем дольше будет откладываться 
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решение этих проблем, тем более масштабными они станут. 

Определены территориальные различия динамики и структуры 

смертности, заболеваемости и инвалидности населения в разрезе 

административных районов области за показателями медико-географической 

ситуации в Тернопольской области. Установлено, что медико-географическая 

ситуация в Тернопольской области обусловлена суммарным многофакторным 

влиянием при ведущей роли социально-экономических условий и оценивается 

как удовлетворительная. 

На основании расчета интегрального индекса здоровья осуществлено 

типологию административных районов Тернопольской области. С учетом этого 

показателя обосновано первоочередные мероприятия, направленные на 

улучшение медико-географической ситуации в регионе. 

Ключевые слова: воспроизводство населения, рождаемость, смертность, 

причины смертности, первичная заболеваемость, общая заболеваемость, 

ожидаемая продолжительность жизни, интегральный индекс здоровья, эколого-

географическая ситуация, демографическая ситуация, медико-географическая 

ситуация. 

 

SUMMARY 

Demyanchuk I. P Structurally geographical bases medical geography 

research of Ternopil region. – Manuscript. 

The dissertation for the acquisition of the sciences degree of the specialty 

11.00.11 – constructive geography and rational use of natural resources – Kyiv 

National Tara Shevchenko University, the Ministry of education and science, youth 

and sports of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Thesis is devoted to the substantiation of conceptual principles of constructive- 

geographic research and medical-geographic issues, in Ternopil region. In this paper 

reveals the essence of medical-geographic analysis, evaluated and characterized 

ecological-geographical, demographic, medical-demographic and medical-

geographic situation in the region and reasonable method of calculating the integral 

index of health region with the influence of factors. 

Reviewed the severity of medical-geographical situation in the Ternopil region, 

scaled mortality of different age groups (including infants) and the reasons that cause 

it; described and assessed the level of morbidity (primary and general) in the context 

of administrative districts and the main causal factors. 

Based on the calculation of integral index of health made a typology of 

administrative regions according to this indicator and justified series of measures 

aimed at improving the medical-geographical situation. 

Keywords: reproduction, fertility, mortality, causes of death, primary morbidity, 

overall morbidity, life expectancy, integral index of health, ecological-geographical 

situation, demographic situation, medical-geographical situation. 
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