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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

 

Херсонська область – область у південній частині 
України у межах Причорноморської низовини. На 
північному заході межує з Миколаївською, на півночі 
- з Дніпропетровською, на сході - з Запорізькою 
областями України, на півдні по Сивашу і 
Перекопському перешийку - з Автономною 
Республікою Крим. Утворена 30 березня 1944 року. 
Територія 28,5 тис. км2 (4,7% від території України). 
Херсонщина за площею займає сьоме місце серед 
інших областей України. Область складається з 49 
територіальних громад (9 міських, 17 селищних та 23 
сільських) та 5 районів (Бериславський, Генічеський, 
Каховський, Скадовський та Херсонський). Область 
налічує 656 населених пунктів. Чисельність наявного 
населення на 01.01.2021 року становила 1016,7 тис. 
осіб, міське населення - 624,7 тис. осіб, сільське - 
392,0 тис. осіб. Щільність населення 36 осіб на 1 км2. 
 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 
 

Херсонська область має досить великий перелік як 
негативних так і позитивних значень показників 
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму 
«Населення» область демонструє один із найвищих 
показників в країні щодо рівня абортів серед жінок 
20-34 років (показник на 100 000 жіночого 
населення в області – 1605.7, національний – 1138,1 
відповідно). 
 

 
 

В частині здоров’я та захворювань в області слід 
виокремити наступні індикатори: передчасна 
смертність населення у віці 30-69 років від ЗН із 
значенням 343.0 при національному значенні 284.0 
на 100 000 населення відповідно; смертність 
населення внаслідок самогубств із значенням 26.2 
на 100 000 населення (національне значення 16.1 на 
100 000 населення відповідно); смертність дітей до 
5-ти років із значенням 204.2 на 100 000 населення 
(значення по країні 136.7 на 100 000 населення); 
захворюваність на ТБ серед працівників 
протитуберкульозних закладів (нові випадки + 
рецидиви)  із значенням по області 108.3 (по країні – 
25.0 на 100 000 населення). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Напрямок Надання медичних послуг у Херсонській 
області демонструє досить позитивну ситуацію в 
частині імунізації населення АДП (6р) із значенням по 
області 78.2%, по країні – 59.7% від річного плану 
відповідно. 
 

Щодо напряму «Життєві звички», то тут 
спостерігається негативна статистика щодо частки 
населення у віці 12 років та старше, які повідомили, 
що випалюють понад 20 цигарок за добу – 6,3% 
(національне значення 3%). 
 

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму 
слід виокремити індикатор щодо приросту кількості 
ДТП у порівнянні з минулим роком, значення якого 
для області становило у 2020 році 31.2% від 2019 
року у порівнянні із аналогічним показником 
загальнонаціонального рівня 2.5%. 

 

ВИСНОВКИ 
 

 Слід звернути увагу на досить високий рівень 
абортів в області навіть у порівнянні із 
загальнонаціональним значенням. 

 Необхідно особливу увагу звернути на 
питання захворюваності на ТБ серед працівників 
протитуберкульозних закладів, адже даний показник 
в області є один із найвищих по країні. 

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

 Висока смертність дітей до 1 року також має 
статис пріоритетом політик для області. 

 В області спостерігаються проблеми щодо 
смертності та травматизму внаслідок аварій та ДТП 
на дорогах.  
 

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 Херсонській 

області 
 

ТЕМА # НАЗВА ПОКАЗНИКА 
ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ 
ОБЛАСТІ 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЕРІОД БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ 

Населення 

1 
Рівень народжуваності у жінок 
віком 15-19 років 

20,4 15,8 на 1000 жінок 2020 

 

2 
Частота абортів у віці 20-34 
років 

1605,7 1138,1 
на 100 000 жіночого 

населення 
2020 

Дитинство 
та умови 

життя 
3 

Рівень щомісячних витрат на 
алкогольні напої 

77,75 124,7 
гривень для 

1 домогосподарства 
2020 

Здоров’я та 
захворювання 

 

4 
Коефіцієнт смертності від 
зовнішніх причин та травм 

96,39 75,54 на 100 000 населення 2020 

5 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років 
від ЗН 

343 284,0 на 100 000 населення 2020 

6 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
хвороб органів травлення 

98,1 78,4 на 100 000 населення 2020 

7 

Частка населення, яке у разі 
настання хвороби просили 
пораду щодо ліків у провізора 
аптеки 

1,6 5,4 відсоток 2019 

8 
Смертність внаслідок 
самогубств 

26,2 16,1 на 100 000 населення 2020 

9 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
хвороб органів дихання 

58,8 39,3 на 100 000 населення 2020 

10 
Стандартизований коефіцієнт 
смертності від усіх причин 

1670,8 1627,2 на 100 000 населення 2020 

11 Смертність населення від ТБ 11,8 7,4 на 100 000 населення 2020 

12 
Коефіцієнт смертності від 
випадкових отруєнь 

19,98 10,86 на 100 000 населення 2020 
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13 Смертність дітей до 1 року 10,5 6,7 
на 1000 

живонароджених 
2020 

 

14 Смертність дітей до 5-ти років 204,2 136,7 на 100 000 населення 2020 

15 
Коефіцієнт смертності внаслідок 
отруєння алкоголем 

12,5 6,6 на 100 000 населення 2020 

16 

Захворюваність на ТБ (нові 
випадки та рецидиви) серед 
працівників 
протитуберкульозних закладів 

108,3 25,0 на 10 000 працівників 2020 

17 
Передчасна смертність 
населення у віці 30-69 років від 
цукрового діабету 

3,8 5,5 на 100 000 населення 2020 

Надання 
послуг 

18 Рівень охоплення Поліо-5 (6р) 89,2 81,7 відсоток від плану 2020 

19 
Рівень охоплення щепленням 
КПК-2 (6 р) 

89,6 83,4 відсоток від плану 2020 

20 
Рівень охоплення щепленням 
АДП (6р) 

78,2 59,7 відсоток від плану 2020 

Життєві звички 

21 

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

6,3 3,0 відсоток 2019 

22 
Поширеність тютюнопаління 
серед осіб 12 років і старше 

22,2 16,8 на 100 000 населення 2019 

Аварії, нещасні 
випадки, 

травматизм 

23 
Приріст кількості ДТП із 
загиблими порівнянні з 
минулим роком 

31,2 2,5 відсоток 2020 

24 
Відсоток водіїв, які 
використовують паски безпеки 
при знаходженні за кермом 

23,1 26,04 відсоток 2020 

 

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


