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Інвалідність є одним з найважливіших показників здоров’я населення, що має не тільки медичне, але і 

соціально-економічне значення. На стан показників у значній мірі впливають умови життя та соціальна 

політика держави щодо інвалідів. Вивчення інвалідності є важливою медико-соціальною проблемою, особливо 

в сучасних умовах, у зв’язку з триваючим процесом старіння населення та збільшенням числа осіб старшого 

віку з хронічними захворюваннями, які призводять до стійкої втрати працездатності. 

На сьогоднішній день кількість людей з обмеженими фізичними можливостями в загальній структурі 

населення Сумської області складає 4,7%, що на 0,7% нижче, ніж вцілому по Україні. Органи праці та 

соціального захисту населення області обслуговують більше 55 тисяч інвалідів, з яких понад 3,2 тисячі – це 

діти-інваліди.Рівень первинного виходу на інвалідність населення Сумської області більше семи років значно 

нижче загальнодержавного. Частка осіб працездатного віку серед вперше визнаних інвалідами досягає 80%. 

Про якість проведеної лікувальними закладами області роботи по оздоровленню інвалідів свідчить зменшення 

питомої ваги встановлення тяжких груп інвалідності (І-ІІ груп) серед дорослого населення з 52,5 до 48,6% (по 

Україні в 2010році - 51,7%). 

Для аналізу тенденцій показників інвалідності населення Сумської області протягом 2001-2010 років 

використаний метод вирівнювання динамічних рядів за параболою першого порядку з наступним 

прогнозуванням показників на 2011-2013 рр. 

Протягом останнього десятиліття в регіоні спостерігається зниження рівнів первинної інвалідності 

дорослого населення (на 17,02% - з 47
о
/ооо у 2001 р. до 39

о
/ооо у 2010 р.). Поступове зниження цього показника 

очікується і надалі. Прогнозовані рівні склали: 2011 р. - 37,07
о
/ооо, 2012 р. - 36,61

о
/ооо, 2013 р. - 36,15

о
/ооо. 

Показник загальної інвалідності дорослого населення за досліджуваний період не зазнав значних 

коливань. У 2010 р. його рівень перевищив рівень 2001 р. на 0,88% (з 535,9
о
/ооо у 2001 р. до 540,6

о
/ооо у 2010 р.). 

Прогнозовані показники загальної інвалідності дорослого населення склали: 2011 р. - 528,48
о
/ооо, 2012 р. - 

527,76
о
/ооо, 2013 р. - 527,04

о
/ооо. 

Аналіз структури інвалідизуючої патології є важливим і необхідним, оскільки він дозволяє встановити 

захворювання, які призводять до стійкої втрати працездатності, а також розробити медичні і соціальні заходи 

попередження інвалідності. Протягом останніх років структура первинної інвалідностідорослого населення в 

Сумській області, як і в Україні загалом, залишається стабільною. Перше місце займають хвороби системи 

кровообігу (24%), друге – новоутворення (22%), третє місце посідають хвороби кісково-м’язевої системи (10%), 

четверте та п’яте місця - травми, отруєння та розлади психіки (9% і 6% відповідно). 

Отримані на регіональному рівні дані відповідають тенденціям, що склалися в Україні протягом 

останнього десятиліття. 

 


