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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Власенко Р. П. 

кандидат біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри екології та географії 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

м. Житомир, Україна 

 

Шовкун Т. М. 

кандидат географічних наук,  

доцент кафедри географії 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

м. Ніжин, Чернігівська область, Україна 

 

Дослідження, присвячені питанням медико-демографічної ситуації не 

втрачають актуальності на теренах сучасної науки. Адже медико-

демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного 

й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного 

розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави та як фактор і як 

результат її функціонування. 

У 2018 році захворюваність населення України за всіма класами хвороб 

складала 62,8 тис. хворих на 100 тис. населення. Максимальні показники за-

хворюваності зафіксовані у м. Києві, Дніпропетровській та Івано-

Франківській областях (понад 80 тис. хворих на 100 тис. населення). У 18 ре-

гіонах країни показник захворюваності був вищим за середньоукраїнський. 

В таких регіонах як Сумська, Полтавська, Херсонська та Запорізька області 

коефіцієнт первинної захворюваності населення був найнижчим [1]. У межах 

Львівської області у 2018 році показник первинної захворюваності населення 

склав понад 76 тис. хворих на 100 тис. населення.  

Аналіз динаміки захворюваності населення за період з 2010 по 2018 роки 

у межах області вказує на тенденцію до зниження показника захворюваності. 

У структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання. Вагоме 

місце займають хвороби системи кровообігу, ендокринної системи, порушен-

ня обміну речовин та новоутворення.  

Для встановлення закономірностей у захворюваності населення в Львів-

ській області нами проведено аналіз регіональних особливостей. Так, серед 

районів області, які мають найвищі показники захворюваності органів диха-

льної системи у 2018 році варто зазначити Дрогобицький та Миколаївський 
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(582 та 540 випадків на 1000 населення відповідно). Низькі показники були 

зафіксовані у Бродівському (251 випадок на 1000 населення), Жидачівському 

(283 випадки на 1000 населення) та Стрийському районах (286 випадки на 

1000 населення), а також у містах Моршині та Стрию (137 та 205 випадків на 

1000 населення відповідно). 

Найвищі показники захворюваності на хвороби системи кровообігу хара-

ктерні для Жидачівського та Сколівського районів (109,21 та 75,72 випадків 

на 1000 населення відповідно), а найнижчі – для Радехівського району 

(17,7 випадків на 1000 населення).  

Максимальні значення показника захворюваності населення на хвороби 

ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин у 

2018 році були у Мостиському (17,26 випадки на 1000 населення) та Турків-

ському (17,92 випадки на 1000 населення) районах, а мінімальні – у Переми-

шлянському (4,25 випадки на 1000 населення) районі та у містах Новий Роз-

діл, Червоноград та Борислав (3,59; 4,1; 4,5 випадків на 1000 населення відпо-

відно). 

Щодо показників захворюваності на хвороби крові, кровотворних органів 

і окремих порушень із залученням імунного механізму, то найвищі показники 

захворюваності фіксувалися у Сколівському (9,14 випадки на 1000 населення) 

Мостиському (7,71 випадки на 1000 населення), Старосамбірському 

(7,44випадки на 1000 населення) та Бродівському (6,01випадки на 1000 насе-

лення) районах, а найнижчі – у Миколаївському (0,86 випадки на 1000 насе-

лення) та Перемишлянському (0,75випадки на 1000 населення) районах.  

За темпами поширення онкологічної патології Україна посідає друге міс-

це в Європі [2]. У 2018 році показник захворюваності населення Львівської 

області на злоякісні новоутворення складав понад 300 хворих на 100 тис. на-

селення. На професійних оглядах було виявлено майже 30% онкологічних 

хворих. Максимальні значення показника захворюваності населення на ново-

утворення у 2018 році характерні для міст Львова (12,3 випадки на 1000 насе-

лення), Борислава (12,41 випадки на 1000 населення), Червонограда (9,71 ви-

падки на 1000 населення), Стрия (9,64 випадки на 1000 населення) та Самбір-

ського району (10,22 випадки на 1000 населення). Мінімальні показники спо-

стерігались – у Турківському, Мостиському районах (2,75 та 3,95 випадки на 

1000 населення відповідно) та місті Моршині (3,48 випадки на 1000 населен-

ня). Показник максимального рівня захворюваності перевищував мінімальний 

майже у чотири рази.  

У дослідженні здійснено кластерний аналіз, за допомогою якого проведе-

на у межах області типізація районів за медико-демографічними показниками 

(рис. 1). Аналіз дендограми дозволив виділити у межах області два кластери. 

Перший кластер склали такі райони як: Жидачівський, Камянка-Бузький, 

Стрийський, Радехівський, Червоноградський, Бродівський райони та міста: 

Моршин, Стрий, Дрогобич, Львів, Трускавець, Червоноград. Вони мають  

дуже високі показники за захворюваністю населення на хвороби системи  
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кровообігу та високі показники на хвороби крові, кровотворних органів і 

окремі порушення із залученням імунного механізму та органів дихання. До 

другого кластеру увійшли Жовківський, Турківський, Золочівський, Яворів-

ський, Перемишлянський, Городоцький, Дрогобицький, Миколаївський райо-

ни та міста Новий Розділ і Борислав. Для цих районів характерний високий 

показник захворюваності на хвороби органів дихання, а також низький показ-

ник захворюваності на хвороби крові, кровотворних органів і окремі пору-

шення із залученням імунного механізму. 

 

 
 

Рис. 1. Кластерний аналіз медико-демографічних показників 

 

Таким чином, проведене дослідження вказує на зменшення показника за-

хворюваності у межах Львівської області за період з 2010 по 2018 роки. 

У структурі захворюваності населення переважають хвороби органів дихання. 

Проведений кластерний аналіз за основними медико-демографічними показ-

никами дозволив виділити дві групи кластерів у межах адміністративних ра-

йонів та міст області.  
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В сучасних суспільно-географічних дослідженнях значну увагу приділя-

ють розгляду питань, що пов’язані з особливостями розвитку різноманітних 

видів туризму, краєзнавчо-туристичним дослідженням в межах держави та 

окремих її регіонів. Останніми роками в Україні є досить популярним розви-

ток спортивного орієнтування, що є вагомою складовою спортивного туриз-

му. Вміння читати карту і вільно орієнтуватися на незнайомій місцевості – це 

життєво необхідний навик кожної людини, а особливо географа. Перспектив-

ним є комплексний розгляд спортивного орієнтування як певної складової 

рекреаційно-туристичного потенціалу, адже саме цей вид спорту сприяє по-

пуляризації активного відпочинку населення, активізує краєзнавчі дослі-

дження з метою проведення спортивного картографування, приваблює спорт-

сменів-туристів з інших міст та регіонів. територія області має також значний 

потенціал для розвитку окремих видів туризму, зокрема спортивного та його 

вагомої складової такої, як спортивне орієнтування. Останні роки в Україні 

збільшується кількість змагань з такого виду та розширюється географія про-

ведення. Питання особливостей розвитку спортивного орієнтування в Кірово-

градській області є актуальним, адже раніше ця тематика розглядалась лише з 

позицій виду спорту, який потребує специфічних вмінь та навичок і не врахо-

вувався його вплив на формування рекреаційно-туристичної діяльності суспі-

льства та розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу в регіоні, особливо-

сті його територіального поширення.  

Спортивне орієнтування – це вид спорту, в якому основне завдання полягає 

в орієнтування на місцевості за допомогою карти та компасу і найшвидшому 
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