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За останнє десятиріччя в Україні особливо гострою стала проблема дитячої інвалідності. На сьогодні в 

Україні налічується 167619 дітей-інвалідів віком до 18 років. Рівень інвалідності дітей продовжує зростати і 

становить 196 випадків на 10 тис. дітей. У регіональному розрізі найбільша чисельність дітей-інвалідів 

налічується у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях. Органи праці та соціального 

захисту населення Сумської області обслуговують 3,2 тисячі дітей - інвалідів.  

Для аналізу тенденцій показників інвалідності дитячого населення Сумської області на протязі 2001-

2010 років використаний метод вирівнювання динамічних рядів за параболою першого порядку з наступним 

прогнозуванням показників на 2011-2013 рр. 

За досліджуваний період показник первинної інвалідності дитячого населення Сумської області виріс 

на 69,86% (з 12,01
о
/ооо у 2001 р. до 20,4

о
/ооо у 2010 р.). Поступове збільшення цього показника очікується і 

надалі. Прогнозовані рівні склали: 2011 р. - 22,35
о
/ооо, 2012 р. - 23,21

о
/ооо, 2013 р. -24,07

о
/ооо. 

Протягом останнього десятиліття рівень загальної інвалідності дитячого населення області збільшився 

на 35,41% (з 139,8
о
/ооо у 2001 р. до 189,3

о
/ооо у 2010 р.). Негативна тенденція буде зберігатися і в майбутньому. 

Прогнозовані рівні склали: 2011 р. - 204,43
о
/ооо, 2012 р. - 210,79

о
/ооо, 2013 р. - 217,15

о
/ооо. 

У структурі первинної інвалідності дитячого віку природжені вади розвитку та хромосомна патологія 

посідають перше місце (26%), на другому місці знаходяться хвороби нервової системи (16%), на третьому - 

розлади психіки та поведінки (14%). Четверте місце займають ендокринні розлади та порушення обміну 

речовин (9%), п’яте місце посідають новоутворення (8%). 

У структурі загальної інвалідності дитячого віку перше місце займають природжені вади розвитку 

(27%), друге місце посідають хвороби нервової системи, на третьому місці знаходяться розлади психіки та 

поведінки (15%). Четверте місце займають хвороби вуха та соскоподібного відростка (8%), на п’ятому місці - 

ендокринні розлади та порушення обміну речовин (7%). 

Високий показник інвалідності дітей зумовлюється цілим комплексом соціально-економічних причин, 

серед яких основними є: недосконалість існуючої системи медичного забезпечення дітей та підлітків, 

погіршення якості харчування, техногенні перевантаження, зменшення обсягу профілактичних програм в 

амбулаторно-поліклінічній ланці охорони здоров'я, недосконалість системи психолого-педагогічної підтримки 

дітей із соціально неблагополучних родин тощо. 

 


