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В Україні протягом останніх десятиліть відзначається криза громадського здоров’я, яка має глибоке 

соціально-економічне коріння. Сформована в країні демографічна ситуація становить одну з найгостріших 

медико-соціальних проблем суспільства. Несприятливі медико-демографічні зміни відзначені у багатьох 

областях України, в зв’язку з чим особливого значення набувають питання вивчення регіональних 

показників здоров’я, які мають бути покладені в основу планування пріоритетних для даного регіону заходів 

у сфері охорони здоров’я. 

Показник народжуваності є найважливішим критерієм (не лише демографічним, але і соціально-

гігієнічним) оцінки життєздатності і відтворення населення. Протягом останнього десятиліття у Сумській 

області спостерігається суттєве зростання цього показника (на 35,82% - з 6,7%о у 2001р. до 9,1%о у 2009р.). 

Поступове зростання загальної народжуваності очікується і надалі. Прогнозовані показники склали: 2010 рік 

– 9,475%о, 2011 рік – 9,81%о, 2012 рік – 10,145%о. 

Одним з найважливіших демографічних показників громадського здоров’я є смертність, яка 

характеризує здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології. За досліджуваний 

період в регіоні відзначались значні коливання цього показника, проте в цілому його зростання склало 

1,12% (з 17,8%о у 2001р. до 18%о у 2009р.). Динаміка смертності вимагає подальшого спостереження, 

оскільки після піку 2005 року намітилася тенденція зниження її рівнів. Прогнозовані показники смертності 

склали: 2010 рік – 18,675%о, 2011 рік – 18,722 %о, 2012 рік – 18,769%о. 

Таким чином, зростання народжуваності не компенсує втрати від смертності населення. В області 

зафіксований від’ємний природний приріст населення або депопуляція. Проте, найближчими роками 

величина негативного приросту буде зменшуватися за рахунок подальшого зростання народжуваності. 

Смертність немовлят служить важливим індикатором стану здоров'я населення, оскільки вона 

безпосередньо відображає соціально-економічні умови життя і рівень розвитку системи охорони здоров'я. 

Впродовж останніх років цей показник зазнавав значні коливання, проте порівняно з 2001 його величина 

знизилась на 17,65% (з 10,2%о у 2001р. до 8,4%о у 2009р.) Найближчими роками позитивні тенденції 

зберігатимуться. Прогнозовані показники смертності немовлят склали: 2010 рік – 8,85%о, 2011 рік – 8,68%о, 

2012 рік – 8,51%о. 

Виконаний прогноз основних демографічних показників населення Сумської області свідчить, що, при 

збереженні наявних темпів їх зміни, демографічна ситуація в регіоні в цілому буде покращуватися. 

 


