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Зменшення смертності серед населення України у 2008-2010 роках
Красовський Костянтин Сергійович
АКТУАЛЬНІСТЬ: У 2010 році в Україні вперше з
1992 року кількість смертей становила менше
700 тисяч. Загалом за два роки (2008-2010)
кількість смертей скоротилася майже на 56
тисяч, а смертність – з 16,3 до 15,2 на 1000
осіб.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ: Було проаналізовані дані
Держстату щодо смертності від різних причин у
2008-2010 роках серед статевовікових груп населення України.
РЕЗУЛЬТАТИ: Смертність за два роки найбільше
зменшилася серед людей середнього віку: серед
40-річних чоловіків – на 30%, серед 30-річних
жінок – на 25%. Серед осіб старше 70 років
смертність скоротилася лише на 1%, а серед
осіб молодше 16 років – на 10%. Тому подальший аналіз було сконцентровано на смертності
людей працездатного віку (16-59 років для чоловіків, 16-55 років для жінок), серед яких
смертність загалом скоротилася на 25%. Найбільше скоротилася смертність від усіх 8 зазначених у переліку Держстату причин, які містять
слово «алкоголь»: розлади психіки та поведінки
внаслідок вживання алкоголю (на 57%); алкогольна хвороба печінки (на 52%); алкогольна
кардіоміопатія (на 52%); випадкове отруєння та
дія алкоголю (на 50%) тощо. Серед інших причин суттєво скоротилася смертність від непрямо
пов’язаних з алкоголем причин: пневмонії (на
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36%), «неалкогольних» хвороб печінки (на
34%), туберкульозу (на 29%) та від різноманітних нещасних випадків, таких як: спричинені
дією вогню (на 48%), випадкові падіння (на
43%), ДТП (на 40%) тощо.
ОБГОВОРЕННЯ: В Україні раніше спостерігалося
два періоди суттєвого зменшення смертності: у
1986-1988 та 1996-1998 роках. Тоді смертність
також переважно зменшувалася серед людей
середнього віку і в більшій мірі від причин,
прямо та непрямо пов’язаних з алкоголем. Зменшення смертності в Україні у 2008-2010 роках,
напевно, в першу чергу пов’язано зі зменшенням споживання алкоголю серед населення. Це
зменшення споживання було викликано економічною кризою та підвищенням алкогольних акцизів, що разом суттєво зменшило цінову
доступність алкогольних напоїв.
ВИСНОВКИ: Для подальшого зменшення смертності в Україні варто підсилювати ефективні заходи, які призводять до зменшення споживання
алкоголю серед населення.
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