
Регіональні профілі громадського здоров’я, 2021   

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

 

Черкаська область розташована у центральній 
частині України, в басейні середньої течії Дніпра. 
Межує на півночі з Київською, на сході – з 
Полтавською, на півдні – з Кіровоградською і на 
заході – з Вінницькою областями. Площа Черкаської 
області становить 20,9 тис. кв. кілометрів, що 
складає 3,5 % території держави (18 місце в Україні). 
В області налічується чотири райони: 
Звенигородський, Золотоніський, Уманський та 
Черкаський. Обласний центр – місто Черкаси. 
Кількість населення станом на 01.01.2021 року 
становила 1178,3 тис. осіб. 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 
 

Черкаська область має досить великий перелік як 
негативних так і позитивних значень показників 
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму 
«Населення» область негативні значення показників 
щодо природного приросту населення (-11.4) для 
області та рівня абортів серед жінок 15-17 років 
(показник на 100 000 жіночого населення в області 
– 114.6, національний – 98.8 відповідно). 
 

 
 

В частині здоров’я та захворювань в області слід 
звернути увагу на наступні показники: 
захворюваність на психічні розлади внаслідок 
вживання опіоїдів із значенням для області 11.17 при 
національному 5.64 на 100 000 населення 
відповідно; захворюваність на психічні розлади у віці 
15-35 років внаслідок вживання психоактивних 
речовин усіх груп із значенням для області 108.13 
(національне значення 65.11 на 100 000 населення 
відповідно); материнська смертність, рівень якої у 
2020 році склав 55.4 на 100 000 живонароджених. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Напрямок Надання медичних послуг у Черкаській 
області демонструє досить позитивну ситуацію в 
частині імунізації населення Hib-1 (1 рік і старше) – 
95.4% при національному значенні 67.4% від річного 
плану та рівню охоплення АРТ ЛЖВ, який для області 
становив у 2020 році 94.4% при національному 
значенні 84.6%. 
 

Щодо факторів ризику, то в області спостерігається 
негативне значення частки людей із ожирінням, яке 
складає 22.8% від опитаних при 
загальнонаціональному значенні 18.5%. 
 

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму в 
області слід виокремити показники щодо приросту 
кількості ДТП у порівнянні із минулим роком (у 202 
році для області він складав 10.3%) та приросту 
кількості ДТП із загиблими (у 2020 році він склав для 
області 15.0%). В той же час в області спостерігається 
вищий рівень використання пасків безпеки за 
кермом, ніж в цілому по країні (34.5% для області, 
26.04% для країни).  

 

ВИСНОВКИ 
 

 В області слід звернути увагу на питання 
вживання психо-активних речовин серед 
населення, зокрема серед вікової групи 15-35 років, 
адже як результат дане населення має суттєві 
проблеми із розладами психіки внаслідок їх 
вживання. 

 Значення показників, які відображають 
розповсюдження поведінкових факторів ризику 
неінфекційних захворювань потребують особливої 
уваги, оскільки є досить суттєві проблеми в частині 
ожиріння  серед населення області. 

 Рівень материнської смертності також 
привертає до себе увагу адже є досить значним. 
 

ОПУБЛІКОВАНО 
 

ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України, використовуючи дані 
Державної служби статистики України, ДЗ «Центр 
медичної статистики Міністерства охорони 
здоров’я України», МБФ «Відродження» та інших 
установ/організацій (в залежності від переліку 
показників, за яким проведений розрахунок). 
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Барометр 
показників громадського здоров’я у Черкаській області 

 

ТЕМА # НАЗВА ПОКАЗНИКА 
ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ 
ОБЛАСТІ 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЕРІОД БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ 

Населення 

1 Природний приріст населення -11,4 -8,1 
на 1000 наявного 

населення 
2020 

 

2 Частота абортів у віці 15-17 років 114,6 98,8 
на 100 000 жіночого 

населення 
2020 

Дитинство 
та умови 

життя 

3 
Рівень середньої заробітної 
плати (період серпень 2021) 

11 845 13 997 гривень 2021 

4 
Рівень щомісячних витрат на 
алкогольні напої 

91,86 124,7 
гривень для 

1 домогосподарства 
2020 

Здоров’я та 
захворювання 

 

5 
Захворюваність на сифіліс 
(усі форми) 

0,76 3,72 на 100 000 населення 2020 

6 
Смертність населення внаслідок 
самогубств 

24,5 16,1 на 100 000 населення 2020 

7 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
хвороб органів травлення 

97,1 78,4 на 100 000 населення 2020 

8 
Захворюваність на психічні 
розлади внаслідок вживання 
опіоїдів 

11,17 5,64 на 100 000 населення 2020 

9 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
цукрового діабету 

9,2 5,5 на 100 000 населення 2020 

10 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
хвороб органів дихання 

48,2 39,3 на 100 000 населення 2020 

11 

Захворюваність на психічні 
розлади у населення віком 15-35 
років через вживання 
психоактивних речовин усіх груп 

108,13 65,11 на 100 000 населення 2020 

12 Материнська смертність 55,4 18,4 
на 100 000 

живонароджених 
2020 
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13 
Захворюваність на ЗН серед 
жіночого населення (грубий 
показник) 

322,7 284,0 на 100 000 населення 2020 

 

14 
Середня очікувана тривалість 
життя при досягненні 65 років 

14,91 14,57 років 2020 

15 
Поширеність сифілісу серед 
загального населення 

13,71 45,72 на 100 000 населення 2020 

16 

Частка людей, які не зверталися 
до лікаря у разі настання 
хвороби, бо це дуже дорого 
(послуги, ліки, транспорт) 

25,0 17,7 відсоток 2019 

Надання 
послуг 

17 Рівень охоплення АРТ ЛЖВ 94,4 84,6 відсоток 2020 

18 
Рівень охоплення щепленням 
Hib-1 (1 рік і старше) 

95,4 67,4 відсоток від плану 2020 

19 
Рівень охоплення щепленням від 
Гепатиту В3 до року 

87,3 79,8 відсоток від плану 2020 

Життєві звички 

20 

Частка населення у віці 12 років 
та старше, які повідомили, що 
палять  понад 20 років, за 
тривалістю куріння 

25,1 37,6 відсоток 2019 

21 

Частка населення у віці 12 років 
та старше, які повідомили, що 
випалюють 16-20 цигарок за 
добу 

34,8 32,4 відсоток 2019 

Аварії, нещасні 
випадки, 

травматизм 

22 
Приріст кількості ДТП у 
порівнянні з минулим роком 

10,3 4,3 відсоток 2020 

23 
Відсоток водіїв, які 
використовують паски безпеки 
при знаходженні за кермом 

34,5 26,04 відсоток 2020 

24 
Приріст кількості ДТП із 
загиблими у порівнянні із 
минулим роком 

15,0 2,5 відсоток 2020 

Фактори 
ризику 

25 Частка людей із ожирінням 22,8 18,5 відсоток 2019 

 

одне із найкращих значень по Україні  середнє значення  значення, потребує до себе надзвичайної уваги національне значення 


