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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

 

Харківська область розташована на північному сході 
України на межі лісостепової та степової фізико-
географічних зон. За природно-кліматичними 
умовами територію області можна розділити на дві 
зони: лісостепову – це центральні, північні і західні 
райони і степову – південні і східні райони. На 
півночі і північному сході Харківська область межує з 
Бєлгородською областю Російської Федерації, на 
сході — з Луганською, на південному сході — з 
Донецькою, на південному заході — з 
Дніпропетровською, на заході і північному заході — з 
Полтавською та Сумською областями України. 
Територія області — 31,4 тис. км, що складає 5,2 % 
території України. Станом на 01.01.2021 року 
населення області налічувало 2633,8 тис. осіб. 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 
 

Харківська область має досить великий перелік як 
негативних так і позитивних значень показників 
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму 
«Населення» область демонструє досить високі 
показники щодо рівня абортів серед жінок 20-34 
років (показник на 100 000 жіночого населення в 
області – 1350.5, національний – 1138,1 відповідно). 
 

 
 

Щодо дитинства та умов життя, то в області 
спостерігається один із найменших рівнів безробіття 
із значенням для області 6.2% при національному 
значенні 9.5% відповідно. 
 

Щодо здоров’я та захворювань, то для області 
характерний високий рівень лікування хвороб за 
допомогою народних засобів (лікуються самостійно 
в області народними засобами 21.3% при 
національному значенні 13.7%). Також частка людей, 
які у разі настання хвороби, не зверталися до лікаря, 
бо не довіряли медичному персоналу становила 
52.5% при національному значенні 17.5%. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

В області відмічається негативна ситуація стосовно 
смертності дітей до 5 років (165.1 на 100 000 
населення при 136.7 на загальнонаціональному рівні 
відповідно). 
 

Щодо напряму «Життєві звички», то тут 
спостерігається дещо негативна статистика щодо 
частки населення у віці 12 років та старше, які 
повідомили, що випалюють 16 20 цигарок за добу – 
39.1% (національне значення 32.4%). 
 

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму 
слід виокремити показник щодо приросту кількості 
ДТП із травмованими та загиблими, який збільшився 
у порівнянні із 2019 роком на 39.1%. 
 

Щодо основних факторів ризику, то слід відмітити 
один із найвищих рівнів по країні людей із 
надлишковою вагою (для області 41.1%, для країни 
35.2%). 

 
ВИСНОВКИ 
 

 Слід звернути увагу на питання щодо 
звернення населення до медичних працівників під 
час хвороб адже статистичні дані демонструють 
дуже високий рівень самолікування народними 
методами. 

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

 В області спостерігаються проблеми щодо 
смертності та травматизму внаслідок аварій та ДТП 
на дорогах. Зокрема, в регіоні все ще залишається 
високим приріст загальної кількості травмованих та 
загиблих внаслідок ДТП у порівнянні із національним 
рівнем. 
 

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 Харківській області 

 

ТЕМА # НАЗВА ПОКАЗНИКА 
ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ 
ОБЛАСТІ 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЕРІОД БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ 

Населення 

1 
Рівень народжуваності у жінок 
віком 15-19 років 

10,6 15,8 на 1000 жінок 2020 

 

2 
Частота абортів у віці 20-34 
років 

1350,5 1138,1 
на 100 000 жіночого 

населення 
2020 

Дитинство 
та умови 

життя 

3 Рівень безробіття населення 6,2 9,5 відсоток 2020 

4 
Рівень щомісячних витрат на 
охорону здоров’я 

345,84 428,8 
гривень для 

1 домогосподарства 
2020 

Здоров’я та 
захворювання 

5 
Захворюваність на ЗН серед 
жіночого населення (грубий 
показник) 

316,6 291,0 на 100 000 населення 2020 

6 
Частка людей, які у разі настання 
хвороби лікуються самостійно 
народними засобами 

21,3 13,7 відсоток 2019 

7 
Частка людей, які у разі 
настання хвороби лікуються 
самостійно ліками 

30,5 31,7 відсоток 2019 

8 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
хвороб системи кровообігу 

502,9 447,4 на 100 000 населення 2020 

9 

Частка людей, які у разі настання 
хвороби не зверталися до лікаря, 
бо не довіряли медичному 
персоналу 

52,5 17,5 відсоток 2019 

10 Смертність дітей до 1 року 9,0 6,7 
на 1000 

живонароджених 
2020 

11 
Стандартизований коефіцієнт 
смертності від усіх причин 

1680,2 1627,2 на 100 000 населення 2020 

12 Смертність до 5-ти років 165,1 136,7 на 100 000 населення 2020 
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Здоров’я та 
захворювання  13 

Захворюваність на психічні 
розлади внаслідок вживання 
наркотичних речовин 

4,75 9,10 на 100 000 населення 2020 

 

14 
Захворюваність на сифіліс (усі 
форми) 

4,68 3,72 на 100 000 населення 2020 

15 
Захворюваність на психічні 
розлади внаслідок вживання 
алкоголю 

13,15 43,10 на 100 000 населення 2020 

16 
Коефіцієнт смертності 
населення від випадкових 
отруєнь 

6,84 10,86 на 100 000 населення 2020 

Надання 
послуг 

17 Рівень охоплення АРТ ЛЖВ 76,3 84,6 відсоток 2020 

18 
Рівень охоплення щепленням 
Поліо-3 до 1 року 

73,8 83,0 відсоток від плану 2020 

19 
Рівень охоплення щепленням від 
Гепатиту В3 до року 

71,0 79,8 відсоток від плану 2020 

Життєві звички 

20 
Поширеність тютюнопаління 
серед осіб 12 років і старше 

14,8 16,8 на 100 000 населення 2019 

21 

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

39,1 32,4 відсоток 2019 

Аварії, нещасні 
випадки, 

травматизм 

22 
Відсоток водіїв, які 
використовують паски безпеки 
при знаходженні за кермом 

17,9 26,04 відсоток 2020 

23 

Приріст кількості ДТП із 
травмованими або загиблими, 
скоєні із вини пішоходів, у 
порівнянні з минулим роком 

39,1 -9,1 відсоток 2020 

Фактори 
ризику 

24 Частка людей із ожирінням 12,4 18,5 відсоток 2019 

25 
Частка людей із надлишковою 
вагою 

41,1 35,2 відсоток 2019 

 

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


