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Анотація. Проведено комплексний аналіз демографічних показників, рівня захворюваності та поширено-
сті хвороб, фізичної активності мешканців екологічно неблагополучного регіону, впливу спортивних наванта-
жень на серцево-судинну систему спортсменів. Виявлено високий рівень захворюваності, який має особливості 
для різних вікових груп. Рівень фізичної активності молоді м. Запоріжжя можна кваліфікувати як стійку гіподи-
намію. Показано необхідність структурних змін у системі охорони здоров'я, перехід від системи «соціальної ме-
дицини» до «громадської охорони» здоров'я.  
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Аннотация. Проведен комплексный анализ де-
мографических показателей, уровня заболеваемости и 
болезненности, физической активности, влияния спо-
ртивных нагрузок на сердечно-сосудистую систему 
спортсменов, жителей экологически неблагополучного 
региона. Выявлен высокий уровень заболеваемости, 
который имеет особенности для разных возрастных 
групп. Уровень физической активности молодежи г. За-
порожье можно квалифицировать как стойкую гиподи-
намию. Показана необходимость структурных измене-
ний в системе здравоохранения, переход от системы 
«социальной медицины» к «общественной охране» 
здоровья.  
 

Ключевые слова: болезненность, демографи-
ческие показатели, заболеваемость, здоровье населе-
ния, физическая активность, физические нагрузки. 

COME MINIMIZATION  
OF INDIVIDUAL AND POPULATION RISKS 
TO HUMAN HEALTH 

 

Elina  MAKAROVA1, Valeriy SOROKIN2 
 
1The open University of Human Development 
«Ukraine», Kiev 
2National Technical University, Zaporizhya 

 

Annotation. The complex analysis of demographic 
parameters, level of disease and morbidity, physical activ-
ity, influence of sports loadings on cardiovascular system 
of sportsmen, inhabitants of ecologically unsuccessful re-
gion are lead (carried out). The high level of disease which 
has features for different age groups is revealed. The level 
of physical activity of youth of city of Zaporozhye is low. 
Necessity of structural changes for system of public health 
services, transition from system « social medicine » to « 
public protection » health is shown. 
 

Key words: demographic parameters, disease, h-
ealth promotion, morbidity, physical activity, physical load-
ings. 

 
 

  

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими завданнями. Кінець 
ХХ століття було ознаменовано тим, що низка держав зіткнулися з особливою демографіч-
ною ситуацією – негативним приростом населення (смертність перевищила народжуваність 
населення) [3]. Одночасно з цим населення інтенсивно старіє, збільшується питома вага хво-
рих, інвалідів, пенсіонерів, що, зрештою, призводить до дефіциту трудових ресурсів, попов-
нення армії й економічного розвитку держав у цілому [4, 7]. У прийнятій Оттавській хартії 
(1986) державам-учасникам рекомендовано внести показники здоров'я і якості життя насе-
лення до категорії показників «національної безпеки». Для виконання наданого документа 
Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) розроблено принципово нову методоло-
гію «суспільної охорони» здоров'я, яка відрізняється від традиційної профілактичної медици-
ни. Суспільна охорона здоров'я є міжсекторальним напрямом, який покликаний об'єднати зу-
силля виробників товарів і послуг, що мають вплив на здоров'я для мінімізації індивідуальних 
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і популяційних ризиків щодо здоров'я населення. Багаторічній досвід низки економічно роз-
винених держав довів ефективність реалізації програм суспільної охорони здоров'я (первин-
ний ефект реєструється впродовж 2–3 років, а стабільний – 10 років) при високій економічній 
рентабельності (1:10 порівняно із медичними технологіями).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На жаль, у більшості країн колишнього 
СРСР (у тому числі і Україні) цей напрям діяльності не впроваджується через низку об'єктив-
них і суб'єктивних причин [1]. Одна з головних причин – методологія, яка відпрацьована в 
європейських державах, не може «безпосередньо» упроваджуватися в Україні, оскільки вима-
гає імплементації до реальних умов держави. Прикладом може слугувати сучасний базовий 
напрям – оптимізація фізичної активності населення як найважливіший чинник запобігання 
виникненню групи «хвороб цивілізації» (серцево-судинні, цукровий діабет, соціальна депре-
сія, тощо) [5, 6, 10, 11, 13]. Україна належить до держав, в яких зростання захворюваності, 
втрати років здорового життя і смертності від захворювань серцево-судинної системи продо-
вжує інтенсивно збільшуватися (тільки за період з 1990 до 2003 рр. приріст становив 32,1 на 
100 000 осіб)[12].  

Мета дослідження – комплексний аналіз демографічних показників, рівня захворюва-
ності й поширеності хвороб, фізичної активності, впливу фізичних навантажень на окремі бі-
ологічні системи організму людей (віком 15–30 років), мешканців екологічно несприятливого 
регіону України та визначення підходів щодо мінімізації індивідуальних і популяційних ри-
зиків для здоров'я населення. 

Методи дослідження. Аналіз демографічних і основних показників захворюваності та 
поширеності хвороб за офіційними довідниками 2000 – 2010 рр. установ охорони здоров'я 
м. Запоріжжя. Методом аутоанкетування за методологією EUROHIS оцінювали якість життя і 
фізичної активності мешканців м. Запоріжжя віком 15–30 років 

Результати дослідження. Запоріжжя – типовий промисловий центр України, в якому 
близько 790 тис. мешканців. За 10 років чисельність населення скоротилася на 9,02%. При 
тому народжуваність 1997 року була 7,1 на 1000 осіб, а 2007 року – 8,9 на 1000 осіб при сме-
ртності населення 1997 року – 13,0, а 2007 – 15,06. 

Відповідно до мети дослідження, аналіз проведено тільки для груп захворювань, при 
яких фізична активність має науково-доказову лікувальну та профілактичну ефективність (за-
хворювання серцево-судинної системи, захворювання органів руху й наслідки отриманих 
травм).  

Показники захворюваності й поширеності хвороб населення м. Запоріжжя за 2007–2008 
роки залишаються стабільними з тенденцією до зростання (табл.1). 

Традиційно в Україні аналіз захворюваності й поширеності хвороб населення прово-
диться в порівнянні (час, інші регіони або країни). При цьому не враховується, що ВООЗ ре-
комендує показник «вичерпаної (достеменної) захворюваності» (кількість усіх захворювань, 
які виявлені в цьому році за зверненням, плюс кількість захворювань, які виявлені на мед-
оглядах, плюс кількість захворювань, що викликали смерть, із розрахунку на 1000 жителів). 
Цей показник дозволяє не лише, аналізувати але і розраховувати ресурсну базу охорони здо-
ров'я, а також оцінювати ефективність медико-соціальної діяльності установи або ж галузі.  

У більшості країн світу цей показник становить 1200 випадків захворювань на 1000 
осіб. Дослідження, виконані в Україні у 90-ті роки ХХ століття [2], свідчили, що вичерпана 
захворюваність становив 1166,6 випадків на 1000 осіб [2], серед вікової групи від 0 до 14 ро-
ків дорівнює 876,6, серед вікової групи 20 – 39 років відповідає 512,5, серед вікової групи 40 – 
59 років становить 1697,5 і у віковій групі старіших за 60 – 1654,0. 

Результати порівняльного аналізу вичерпаної (достеменної) захворюваності й пошире-
ності хвороб населення м. Запоріжжя за віковими групами наведено в табл. 2.  

Логічний аналіз вичерпаної захворюваності населення свідчить, що високий рівень пер-
винної захворюваності є характерним для дитячого віку (період адаптації до впливу чинників 
зовнішнього середовища), потім показники захворюваності мінімізуються в підлітковому й 
молодому віці із подальшим зростанням «вантажу накопичених хвороб» у старших вікових 
групах. 
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Таблиця 1  
Захворюваність і поширеність хвороб жителів м. Запоріжжя  

(на 10 000 мешканців) 
 

Поширеність хвороб Захворюваність  
2007 2008 2007 2008 

Діти 
Усі хвороби 19477 19870 16539 16793 
- хвороби системи кровообігу 250 225 88 57,0 
- хвороби кістково-м'язової системи  
і сполучної тканини 

428 356,3 405,4 346,2 

- травми і отруєння 489,3 512,0 485 807 
Підлітки 

Всі хвороби 13606 13104 8086 8341 
- хвороби системи кровообігу 454 431 102 48 
- хвороби кістково-м'язової системи  
і сполучної тканини 

1006 859 507 466 

- травми й отруєння 539 571 521 538 
Дорослі 

Усі хвороби 15115 151975,0 4311 4523 
- хвороби системи кровообігу 6271 6031 287 268 
- хвороби кістково-м'язової системи  
і сполучної тканини 

817 811 245 272 

- травми й отруєння 404 442 391 432 
 

Таблиця 2  
Порівняльний аналіз вичерпаної захворюваності й поширеності хвороб  

населення м. Запоріжжя 
 

Вікова група Вичерпана 
захворюваність 

Поширеність 
хвороб Відхилення 

Діти 876,7 1947,7 + 2,2 разу 
Підлітки 470,8 1360,6 + 2,9 разу 
Дорослі 1654,0 1511,5 - 8,6% 
 

Ця закономірність чітко досліджується при аналізі структури хвороб системи кровообі-
гу мешканців м. Запоріжжя (табл. 3), який, на жаль, свідчить про низьку ефективність медич-
них заходів щодо їх профілактики.  

На наш погляд, методики, які використовуються на Україні щодо визначення рівня здо-
ров’я, не надають належної об’єктивної інформації. Потрібною є розробка і впровадження 
найоптимальнішої сучасної методології моніторингу функціональних резервів, донозологiч-
ної діагностики на ранніх стадіях розвитку дизадаптаційного синдрому та своєчасна адекват-
на й ефективна корекція функціонального стану. Об’єктивне прогнозування стану функціона-
льних резервів потребує сучасної, науково-обґрунтованої класифікації та відповідних мето-
дичних підходів. 

Підкреслюємо, що вибрані нами для аналізу клініко-статистичні групи захворювань об'-
єднує високе, науково доведена ефективність оптимальної фізичної активності (тренувальний 
ефект) щодо їх запобігання, особливо в дитячому й підлітковому віці. 

З урахуванням важливості щодо стану здоров’я населення ролі фізичної активності, бу-
ло проведено її оцінювання серед мешканців м. Запоріжжя віком 15–30 років. Аутоанкету-
вання показало, що основна маса респондентів (92%) оцінює якість свого життя як «добре» 
або ж «дуже добре». Практично всі без винятку респонденти стверджували суттєве значення 
фізичної активності щодо підтримки здоров'я, проте аналіз анкет свідчив, що за суб'єктивни-
ми й об'єктивними причинами тільки 12% юнаків та чоловіків й 7% дівчат і жінок регулярно 
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займаються фізичною культурою і спортом (основні переваги – фітнес, спортивні танці, ігрові 
види спорту, східне єдиноборство). Близько 50% респондентів відзначали, що займаються фі-
зичними вправами всього 2–3 години на тиждень, тоді як більше ніж 45% не займаються ни-
ми зовсім.  

Таблиця 3  
Питома вага деяких клініко-статистичних груп у структурі захворюваності  

й поширеності хвороб населення м. Запоріжжя 
 

2007 2008  
Поширеність Захворюваність Поширеність Захворюваність 

Хвороби системи кровообігу 
Всього  44,08% 6,82% 50,73% 8,42% 
Діти 1,1% 0,34% 1,28% 0,5% 
Підлітки 3,29% 0,58% 3,34% 1,27% 
Дорослі 39,69% 5,9% 41,49% 6,65% 

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини 
Всього  13,67% 13,06% 14,99% 14,41% 
Діти 1,79% 1,47% 2,2% 2,45% 
Підлітки 6,55% 5,59% 7,39% 6,28% 
Дорослі 5,33% 6,0% 5,4% 5,68% 

Травми й отруєння 
Всього  9,83% 20,75% 9,13% 18,4% 
Діти 2,57% 4,8% 2,5% 2,9% 
Підлітки 4,36% 6,4% 3,96% 6,4% 
Дорослі 2,9% 9,55% 2,67% 9,1% 
Разом 67,58% 40,63% 74,85% 41,23% 

 

Відповідно до методології EUROHIS функціональний статус респондентів оцінювався 
через показники метаболічного еквіваленту – metabolic equivalent (MET). Результати дослі-
дження подано в табл.4.  

Таблиця 4  
Структура фізичної активності жителів м. Запоріжжя віком 15–30 років (%) 

 

Тривалість фізичної активності, хв/день Вид фізичної активності 
дівчата (n=120) юнаки (n=315) усього (n=435) 

Інтенсивна, 6-9 MET 2,9±0,16 3,6±0,24 3,26±0,14 
Помірна, 3-6 MET 47,5±2,11 57,2±2,54 52,0±1,65 
 

Як свідчать наведені дані, рівень фізичної активності молоді м. Запоріжжя можна ква-
ліфікувати як стійку гіподинамію. Порівняно з результатами загальнонаціональних опитувань 
США 37,6% студентів коледжів і 14,0% дорослих регулярно займаються фізичною активні-
стю високої інтенсивності, а 21,1% – учнів середніх шкіл, 19,5% – студентів коледжів і 19,7% 
– дорослих – помірною фізичною активністю.  

Гіподинамія в поєднанні із гіпокінезією при відсутність цілеспрямованої роботи щодо 
оптимізації рухового стереотипу серед молоді призвела до розвитку негативного (преморбіт-
ного) фону, на тлі якого навіть рекомендовані «навчальні тести на оцінку фізичних якостей 
людини» набувають характеристик стрес-тестів з негативними наслідками для здоров'я (аж до 
гострих випадків смерті на уроках фізичного виховання). При цьому слід враховувати, що і 
надмірні неадекватно дозовані фізичні навантаження є суттєвим «чинником ризику» щодо 
розвитку патологічних станів. 

Враховуючи, що гіподинамія, як і надмірні фізичні навантаження, є «чинниками ризи-
ку» розвитку чисельної кількості захворювань, необхідною умовою зниження захворюваності 
та підвищення рівня здоров’я населення має бути подальше вивчення впливу фізичних наван-
тажень на функціональну активність біологічних систем організму із визначенням оптималь-
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них рухових режимів для різних верств населення; цілеспрямований пошук об’єктивних діа-
гностичних критеріїв виникнення й розвитку ушкоджень органів та тканин, які обумовлені 
недостатньою руховою активністю або надмірними фізичними навантаженнями; а також роз-
робка ефективних комплексів корекційно-відновлювальних і оздоровчо-лікувальних заходів. 
У системі підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту необхідно забезпечити дета-
льну увагу щодо питань переходу від «нормативної» оцінки фізичних якостей людини до оці-
нки індивідуальної толерантності до фізичного навантаження з подальшою її оптимізацією. 

Висновки. В Україні до теперішнього часу не проведено структурні зміни в системі 
охорони здоров'я, тобто не забезпечено переходу від «соціальної медицини» до «суспільної 
охорони» здоров'я, від системи «подолання наслідків втрати здоров'я» до системи «мінімізації 
впливу чинників ризику на здоров'я людини». Міжвідомча роз'єднаність призвела до повного 
вичерпання можливостей впливу на здоров'я популяції нації, заходи стали фінансово витрат-
ними з мінімальною соціальною ефективністю. Найактуальнішим соціальним завданням у 
сучасному суспільстві є розробка методології щодо оптимізації фізичної активності і психо-
моторного патерну людини.  

Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку та впровадження системи 
превентивних і оздоровчо-відновлювальних заходів щодо оптимізації режиму рухової актив-
ності населення, мінімізації впливу чинників ризику на здоров’я людини. 
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