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Вступ: Переважна частка смертей дітей у віці до п’яти років життя відбувається у віці до 1-го року життя, що завдає одні 

з найбільших економічних збитків державі, виступаючи вагомим стримуючим фактором розвитку країни, при тому, що 
більш ніж 50% цих смертей, можна попередити. Саме у скороченні малюкової смертності зосереджений потужний резерв 
щодо соціально-економічного розвитку країни, що може бути підтверджено економічним аналізом втрат внаслідок 
смертності дітей у віці до одного року життя завдяки розрахунку економічного еквіваленту демографічних втрат. 

Мета: на підставі вивчення та аналізу смертності дітей першого року життя в Україні, визначити орієнтовні загальні 
економічні витрати держави внаслідок смертності дітей у вищезазначеному віці. 

Матеріали та методи: дані Державної служби статистики України за період 2012-2016 рр. 
 Результати: За результатами дослідження протягом останніх п’яти років малюкова смертність має тенденцію до 

зниження на 13,95% в 2016 р. відносно 2012р. (від 8,6‰ у 2012 р. до 7,4‰), при цьому смертність дітей у віці до 1 року 
життя має  найбільшу частку у віковій структурі смертності дітей від 0 до 17 років (60,6% у 2016 р., що на 4,4% нижче ніж у 
2012р., коли питома вага смертності дітей у віці до 1-го року життя склала 63,4%). Протягом 2012-2016 рр. рівень 
номінального ВВП у USD на душу населення в Україні, який використовується для розрахунків, скоротився на 40,8%, при 
цьому ще в 2013 р. спостерігалось його зростання, після чого у 2014-2016 рр. спостерігається різкий спад. Орієнтовна 
кількість років життя, втрачених через передчасну смертність, як загальна (на 32,4%) так і за статтю (хлопчики на 31,8%, 
дівчатка на 33,2%), зменшилась у зв’язку із скороченням смертності дітей у віці до 1-го року життя. Орієнтовні втрати ВВП 
від загальної малюкової смертності, розрахунки яких базувались виключно на імовірно працездатному періоді в 2016 р. 
скоротились в 2,7 рази і загальні втрати ВВП склали 2267,0 млн. USD протягом 2012-2016 рр., аналогічний показник 
хлопчиків у 2016 р. зменшився відносно вихідного року дослідження  у 2,6 рази і склав за останні п’ять років 1384,0 млн. 
USD, дівчаток у 2,7 рази в 2016 р. відносно 2012 р. і в цілому втрати ВВП склали 904,4 млн. USD.  

Висновки: Смертність дітей у віці до 1-го року життя в Україні протягом 2012-2016 рр. має тенденцію до скорочення, 
але продовжує призводити до значних економічних втрат. 
 


