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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

 

Луганська область (до 5 березня 1958 року та з 5 
січня 1970 до 4 травня 1990 року — 
Ворошиловградська) — адміністративно-
територіальна одиниця України, розташована на 
сході країни, переважно в басейні середньої течії 
Сіверського Дінця. Посідає шосте місце за 
населенням і десяте за площею серед 
адміністративно-територіальних одиниць країни. На 
південному заході та заході межує з Донецькою 
областю, а на північному заході  — з Харківською 
областями. На півночі межує з Бєлгородською, на 
північному сході з Воронезькою, на сході та півдні з 
Ростовською областями Російської Федерації. З 
вересня 2014 року фактичним адміністративним 
центром області є місто Сєвєродонецьк. Населення 
області станом на 01.01.2021 року за оцінкою 
складало 2121,3 тис. осіб (вся територія області). 

 
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 
 

Луганська область має досить великий перелік як 
негативних так і позитивних значень показників 
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму 
«Населення» область демонструє достатньо 
високий показник рівня абортів (показник на 100 
000 жіночого населення в області – 353,2, 
національний – 290,9 відповідно). 
В області стандартизований коефіцієнт смертності 
від усіх причин вищий, ніж зазначений коефіцієнт по 
країні в цілому на 37% (2235,2 на 100 000 населення 
та 1627,2 на 100 000 населення відповідно). 

Коефіцієнт смертності населення від зовнішніх 
причин та травм перевищує значення по країні в 
цілому (81,93 на 100 000 населення в цілому при 
загальнонаціональному значенні 75,54 відповідно). 
При цьому, серед зовнішніх причин та травм слід 
виокремити наступні показники: смертність 
населення внаслідок самогубств на 100 000 
населення (в області 18,3, в Україні 16,1), коефіцієнт 
смертності від автотранспортних нещасних 
випадків (31,2 та 9,5 відповідно). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
У області показники рівня смертності внаслідок 
випадкових отруєнь, у тому числі й внаслідок 
вживання алкоголю є дещо вищими, ніж у країні в 
цілому.  
Показник захворюваності на СНІД у області значно 
нижчий, ніж аналогічний показник по країні в цілому 
(5,3 на 100 000 населення та 10,9 відповідно), проте 
показник захворюваності на туберкульоз (нові 
випадки та рецидиви) є навпаки вищим і становить 
47,8 на 100 000 населення проти 42,2 відповідно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У області частка населення, яке у разі настання 
хвороби, зверталися до сімейного нижче, ніж по 
країні в цілому та становить 14,9% проти 27%.  
 

 

У Луганській області відмічається позитивна ситуація 
стосовно материнської смертності, коефіцієнт якої 
становить 0,0 (національне значення 18,4 на 100 000 
живонароджених). 
 

Напрямок Надання медичних послуг у Луганській 
області демонструє позитивну ситуацію в частині 
рівня охоплення щепленнями проти гепатиту В3 
дітей до 1 року із значенням по області 90,4%, яке і в 
цілому по країні становить 79,8%. Проте, рівень 
охоплення дорослих щепленнями АДП-м є нижчим, 
ніж по країні в цілому – 28,4% та 47% на національ- 
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ному рівні відповідно. 
 

 

 

 

Щодо напряму «Життєві звички», то в області 
спостерігається дещо негативна статистика щодо 
частки населення у віці 12 років та старше, які 
повідомили, що палять понад 20 років за тривалістю 
паління, а саме – 45,5% (національне значення 
37,6%).  

 

Щодо факторів ризику, то частка людей з ожирінням, 
за даними загальнонаціонального дослідження 
«Індекс здоров’я. Україна – 2019», у області становить 
11,9% (національне значення 18,5%), що є найкращим 
показником в цілому по країні. 

 

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму 
слід виокремити наступні важливі для області 
показники:  
- У порівнянні з минулим роком кількість ДТП із 
травмованими або загиблими зменшилась на 5,6% 
(національний показник 0,3)  

- Відсоток водіїв, які використовують паски 
безпеки при знаходженні за кермом у 2020 році у 
Луганській області становив 15,1%, національне 
значення – 26,04%.  

 
 

 

 

 

 

       ВИСНОВКИ 

 Система громадського здоров'я в Україні має 
на меті зміцнити здоров’я населення, запобігти 
хворобам, покращити якість та збільшити тривалість 
життя населення. 

 В області значення стандартизованого 
коефіцієнту смертності від усіх причин, показники 
смертності від зовнішніх причин та травм, а також 
від самогубств та автотранспортних нещасних 
випадків перевищують загальнонаціональні 
значення, що потребує надзвичайної уваги. 

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

 У області показник захворюваності на СНІД є 
значно нижчим, ніж у країні в цілому, а показник 
захворюваності на ТБ є дещо вищим. 

 Відмічається позитивна ситуація стосовно 
материнської смертності. 

 Частка населення, яка у разі настання хвороби, 
зверталася до сімейного лікаря майже в двічі нижче, 
ніж по країні в цілому, що може свідчити про досить 
високий рівень самолікування населення. 

 В області необхідно звернути увагу на питання 
вакцинації дорослого населення, зокрема в частині 
АДП-м. 

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

 В області у порівнянні із національним рівнем, 
частка водіїв, які використовують паски безпеки при 
знаходженні за кермом є нижчою та потребує уваги. 
 

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). 

 

90.4

79.8

28.4

47

0

20

40

60

80

100

Луганська область Україна

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Луганська область Україна

45.5

37.6

0

10

20

30

40

50

Луганська область Україна

11.9

18.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Луганська область Україна



Регіональні профілі громадського здоров’я, 2021  

 

Барометр 
показників громадського здоров’я у Луганській області* 

 

ТЕМА # НАЗВА ПОКАЗНИКА 
ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ 
ОБЛАСТІ 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ 

ОДИНИЦІ ВИМІРУ ПЕРІОД БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ 

Населення 1 Частота абортів  353,2 290,9 
на 100 000 жіночого 

населення 
2020 

 

Дитинство 
та умови 

життя 
2 

Рівень середньої заробітної 
плати (період серпень 2021) 

11 811 13 997 
гривень для 

1 домогосподарства 
2020 

Здоров’я та 
захворювання 

3 
Смертність населення 
внаслідок самогубств 

18,3 16,1 на 100 000 населення 2020 

4 
Стандартизований коефіцієнт 
смертності від усіх причин 

2235,2 1627,2 на 100 000 населення 2020 

5 
Коефіцієнт смертності від 
автотранспортних нещасних 
випадків 

31,2 9,5 на 100 000 населення 2020 

6 
Коефіцієнт смертності від 
випадкових отруєнь 

10,5 10,86 на 100 000 населення 2020 

7 
Коефіцієнт смертності від 
випадкових падінь 

1,77 4,89 на 100 000 населення 2020 

8 
Коефіцієнт смертності від 
зовнішніх причин та травм 

81,93 75,54 на 100 000 населення 2020 

9 
Коефіцієнт смертності від 
отруєнь алкоголем 

7,0 6,6 на 100 000 населення 2020 

10 Материнська смертність 0,0 18,4 
на 100 000 

живонароджених 
2020 

11 
Частка населення, яке у разі 
настання хвороби, зверталися 
до сімейного лікаря 

14,9 27,0 відсоток 2019 

12 Захворюваність на СНІД 5,3 10,9 на 100 000 населення 2020 

13 
Захворюваність на ТБ (нові 
випадки та рецидиви) 

47,8 42,2 на 100 000 населення 2020 
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Надання 
послуг 

14 Рівень охоплення АРТ ЛЖВ 88,0 84,6 відсоток 2020 

 

15 
Рівень охоплення щепленням 
проти Гепатиту В3 до року 

90,4 79,8 відсоток від плану 2020 

16 
Рівень охоплення щепленням 
АДП-м (дорослі) 

28,4 47,0 відсоток від плану 2020 

Життєві звички 17 

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

45,5 37,6 відсоток 2019 

Аварії, нещасні 
випадки, 

травматизм 

18 
Приріст кількості ДТП із 
травмованими або загиблими 
порівнянні з минулим роком 

-5,6 0,3 відсоток 2020 

19 
Відсоток водіїв, які 
використовують паски безпеки 
при знаходженні за кермом 

15,1 26,04 відсоток 2020 

Фактори 
ризику 

20 Частка людей із ожирінням 11,9 18,5 відсоток  2020 

 

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

* деякі показники розраховано із врахуванням оперативних даних щодо населення підконтрольної частини територій України.  

 


