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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ  

ЗА НЕВРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В УКРАЇНІ У 2017-2021 РР. 

Анотація. Неврологічна патологія є однією з найскладніших і невирішених проблем 

охорони здоров’я, та має велике соціально-економічне значення через поширення і 

тяжкість медичних і соціальних наслідків для суспільства. У структурі судинних 

захворювань головного мозку провідне місце посідає цереброваскулярна патологія – мозкові 

інсульти: ішемічний та геморагічний. Вони мають значну значущість, оскільки 

спричиняють високий відсоток інвалідизації пацієнтів і летальності від гострих 

цереброваскулярних катастроф [1]. Згідно з даними за останні 10 років поширеність 

цереброваскулярних захворювань в Україні суттєво збільшилась, особливо хронічні форми 

недостатності мозкового кровообігу. Приблизно до 96% у структурі цереброваскулярних 

захворювань у нашій країні належать хронічним порушенням мозкового кровообігу – 

дисциркуляторним енцефалопатіям. За останні 15 років відмічається тенденція до 

зростання кількості ЦВЗ у осіб працездатного віку [2]. За даними Центру Громадського 

Здоров'я МОЗ України однією із провідних причин смертності та інвалідності є 

захворювання нервової системи. Неврологічні недуги являються четвертою причиною 

смертності - 3,1 % від загальної смертності. [3].  У Європейських країнах нервові хвороби 

посідають третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань та 

спричинили 19,5 % від загальної кількості смертей у 2017 році [4]. За даними ВООЗ, 

інсульти щорічно уражають у світі близько 20 млн людей, із яких 5 млн помирають. Із 15 

млн, які виживають, приблизно третина пацієнтів стає інвалідами. Щорічно реєструють 

16,8 млн. випадків мозкового інсульту, а за прогнозами експертів Всесвітньої організації 

охорони здоров'я до 2030 року цей показник складе 23 млн., серед яких 7,8 млн з летальним 

наслідком [1]. Через виваженість хронічного перебігу неврологічні захворювання 

відіграють велику роль у формуванні високих показників захворюваності з тимчасовою 

https://u24.gov.ua/
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непрацездатністю. 

Ключові слова: цереброваскулярні захворювання, нервова система, інвалідність, динаміка.  

 

Результати дослідження 

Для досягнення встановленої мети було вивчено показники первинної 

інвалідності серед дорослого населення та первинної інвалідності серед 

працездатного населення. Для дослідження динаміки вказаних показників 

використовували дані Українського державного науково-дослідного інституту 

медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 

З’ясовано, що у структурі неврологічної патології велика частка припадає 

на цереброваскулярні захворювання, захворювання периферійної системи, 

наслідки черепно-мозкових травм та ін. 

Провідні неврологічні захворювання, що призводять до стійких 

обмежень життєдіяльності:  

1. цереброваскулярні захворювання  

2. нейроінфекції та неврологічні наслідки інфекцій (поліомієліт, правець, 

менінгіт, японський енцефаліт, сифіліс, кашлюк, дифтерія, малярія) 

3. неврологічні наслідки, які пов'язані з дефіцитом харчування та 

невропатіями (білок-енергія недоїдання, дефіцит йоду, проказа та цукровий 

діабет) 

4. неврологічні наслідки травм (ДТП, отруєння, падіння, пожежі, 

потоплення, інші ненавмисні травми, тілесні ушкодження, насильство, війни 

та інші умисні поранення). 

Цереброваскулярна патологія 

 

Рис. 1. Динаміка показника первинної інвалідності серед дорослого 

населення на 10 000 у період 2017-21 рр. 
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Рис. 2. Динаміка показника первинної інвалідності серед працездатного 

населення на 10 000 у період 2017-21 рр. 

 

Захворювання периферичної нервової системи 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динаміка показника первинної інвалідності серед дорослого 

населення на 10 000 у період 2017-21 рр. 

 

Остеохондроз хребця 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динаміка показника первинної інвалідності серед дорослого 

населення на 10 000 у період 2017-21 рр. 

 

Висновки 

1. Встановлено, що провідними причинами первинного виходу на 

інвалідність в Україні за період 2017-2021 рр. є: 

– Цереброваскулярні захворювання  

– Захворювання периферичної нервової системи 
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– Остеохондроз хребця 

2. Провівши аналіз показників первинної інвалідності серед дорослого 

населення внаслідок цереброваскулярної патології за період з 2017 по 2021 рік 

в Україні виявили зменшення виходу на інвалідність у 2020-21 рр.. За 2020 рік 

найбільші показники спостерігаються у Полтавській (8,7), Запорізькій (5,5), 

Житомирській (5,1) областях. Мінімальні показники по країні спостерігаються 

у Рівненській (2,3), Херсонській (2,5), Волинській (2,8) областях.  

3. Аналіз показників інвалідності внаслідок провідних інвалідизуючих 

хвороб нервової системи вказує на зменшення абсолютних показників 

первинної інвалідності незважаючи на те, що 2020-21 роки були особливим як 

для усього світу, так і для нашої країни, особливо для людей з обмеженими 

можливостями. Карантинні обмеження призвели до того, що громадяни не 

зверталися по допомогу у випадку неврологічних та соматичних захворювань, 

а здебільшого допомога надавалась дистанційно. 
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