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Особливе місце серед складних проблем суспільного розвитку 
України належить проблемі збереження здоров’я населення в 
контексті забезпечення соціальної безпеки держави. Стан здоров’я 
населення України характеризують високий рівень захворюваності 
та швидкі темпи поширення, зокрема соціальних хвороб, а тому 
питання збереження здоров’я, дослідження чинників захворюваності, 
виявлення тенденцій поширення різних видів захворювань, 
територіальних особливостей цих процесів не втрачає своєї 
актуальності. Для вирішення такої важливої проблеми найбільш 
повно підходить теоретичний та методичний апарат суспільної 
географії. Важливість суспільно-географічних досліджень захворю-
ваності населення виявляється у вивченні територіальних її 
аспектів, що дає можливість проаналізувати причинно-наслідкові 
взаємозв’язки між демографічною ситуацією, рівнем соціально-
економічного розвитку, доходами населення, забрудненням 
навколишнього середовища та рівнем захворюваності населення. В 
цьому контексті представлена монографія є актуальною і своєчасною. 

Монографія має важливе науково-теоретичне і практичне 
значення, поглиблює теоретичні основи суспільної географії,

розширює понятійно-термінологічний апарат та окремі концептуальні положення медичної географії 
як її складової.

Структура монографії чітко і логічно побудована. У розділах монографії розглянуто сучасні 
напрями медико-географічних досліджень у світі та в Україні в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст.;  
на прикладі України проаналізовано природне середовище, демографічну ситуацію, соціально-
культурне середовище, рівень та особливості соціально-економічного розвитку регіонів як чинників 
регіональних відмін захворюваності населення, висвітлено регіональні особливості організації 
системи охорони здоров’я, здійснено регіональний аналіз захворюваності та стану здоров’я населення, 
проаналізовано динаміку та просторові паттерни захворюваності населення.

Вагомим доробком монографії є аналіз сучасних напрямів зарубіжних досліджень в медичній 
географії, їх систематизація та виокремлення суттєвих концептуальних положень. Заслуговує 
уваги аналіз медико-географічного доробку українських вчених з визначенням основних напрямів 
досліджень, теоретичних положень, методичних підходів та результатів практичного змісту.

У монографії розкрито сутність альтернативної медицини, впливу неформального догляду 
та терапевтичних ландшафтів на здоров’я людини, що безсумнівно є перспективними напрямом  
досліджень в медичній географії України.

За рахунок вдало підібраних методів дослідження в монографії адекватно та всебічно 
розкрито регіональні особливості стану здоров’я та захворюваності населення в Україні.  
Значний ілюстративний матеріал підвищує ефективність сприйняття текстової частини роботи. 

У системі охорони здоров’я є проблеми національного рівня, які однаковою мірою стосуються 
всіх регіонів України, і специфічні проблеми суто регіонального рівня, що детально розглядається 
в монографії. Важливим доробком монографії є обґрунтування пріоритетних напрямів 
покращення медико-географічної ситуації для різних типів регіонів на основі аналізу поширення  
різних захворювань та рівня захворюваності населення України.

У заключній частині монографії поставлено ряд важливих питань для розвитку медичної 
географії в Україні щодо напрямів досліджень, концептуальних підходів, пріоритетності досліджень  
з позицій збереження здоров’я та запобігання захворюваності населення.

Виходячи з вищесказаного, монографія, безсумнівно, становить значний науково-практичний 
інтерес для викладачів, аспірантів, студентів географічних та економічних спеціальностей, наукових 
працівників і фахівців медичної та соціальної сфери.
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