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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На тлі значних досягнень у медичній галузі, 

зокрема таких як впровадження імунізації і специфічної хіміотерапії (Brenzel 

et al., 2006) та зменшення до 5,5% випадків повторного використання 

ін'єкційного обладнання (WHO, 2015) в економічно розвинутих країнах 

Європейського Союзу, які посідають чільні місця за кількістю медичних 

працівників на душу населення та якістю медичної допомоги (Anell, 

Glenngard, & Merkur, 2012), частка інфекційних хвороб сягає 10% у структурі 

захворювань (Quaglio et al., 2012, van Lier et al., 2007). А серед хворих, які 

потребують медичної допомоги, близько чверті складають пацієнти з 

інфекційною патологією. Інфекційні хвороби є другими в переліку десяти 

провідних причин смерті (7%), адже тільки від інфекцій нижніх дихальних 

шляхів, діарейних хвороб, туберкульозу та ВІЛ-інфекції щорічно помирає 

більше 6,8 млн осіб (WHO, 2018). Такій ситуації сприяє те, що, незважаючи 

на тенденцію до покращення санітарно-гігієнічних умов проживання, 167 

млн осіб досі не користуються системами каналізування та водопостачання 

(WHO, 2015), а протимікробні препарати, складаючи до 25% всіх лікарських 

призначень, одночасно зі зменшенням летальності від інфекцій призвели до 

виникнення так званих «суперінфекцій» (Petersdorf, Root, 1992; Устінов, 

2017). Зростає актуальність емерджентних інфекцій (Задорожна, 2014); 

нагальними залишаються проблеми швидкої еволюції вірусів грипу (Koel et 

al., 2013), формування поліовірусу вакцинного походження з таким же 

потенціалом нейровірулентності, як у «дикого» вірусу (Задорожна та ін., 

2014). Посилення міграційних процесів (Amuakwa-Mensah et al., 2017) 

призводить до виникнення спалахів хвороб у раніше неендемічних регіонах, 

наприклад, «аеропортної малярії» в США, Англії та країнах Північної 

Європи (Guillet et al., 1998). Внаслідок кліматичного потепління, надмірних 

опадів та повеней набувають ваги інфекції з фекально-оральним механізмом 

передачі (ECDC, 2015; Baker-Austin et al., 2016); зростає ризик ураження 

країн Північної Європи трансмісивними інфекціями (Wu et al., 2016), 

кампілобактеріозом та туляремією (ECDC, 2015; Al, 2015; Harvala et al., 2016; 

Holmberg, 2012). Посилюється вплив різних чинників довкілля та 

виробничого середовища на біологічні об’єкти, зокрема мікроорганізми 

(Грабіна та ін., 2014); на швидкість еволюційних процесів внаслідок 

формування мінливості збудників (Фролов, Задорожна, 2011); на 

ефективність імунопрофілактики та розвиток імунопатологічних станів 

(Талько, 2006; Куприна та ін., 2008; Кузнецова та ін., 2013). Процеси 

глобалізації, кліматичні зміни, науково-технічний прогрес, позначаючись на 

еволюційних і коеволюційних процесах у паразитарних системах (Berngruber 

T. et al., 2018), впливають на людину безпосередньо, опосередковано чи 

внаслідок соціально-економічних криз (Asante, Amuakwa-Mensah, 2014; 

Confalonieri et al., 2007; IPCC, 2007, 2014; Ford, 2013). Це спонукає науковців 

до пошуку нових підходів до встановлення взаємозв’язку між цими явищами 
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та епідемічним процесом інфекційних хвороб (Черкасский, Беляев, 2003; 

Далматов, 2005; Шаханина, Осипова, 2005; Подаваленко та ін., 2017). 

В Україні, як і в світі, впродовж двох останніх десятиліть відбувались 

значні соціально-економічні та демографічні перетворення, які не могли не 

позначитись на епідемічному процесі, а тому назріла необхідність 

комплексного дослідження його закономірностей на сучасному етапі, а також 

оцінки національного тягара інфекційних хвороб, особливо зважаючи на те, 

що інфекціям притаманні суттєві регіональні відмінності за показниками, які 

подекуди перевищують європейські та світові рівні. Зазначене дозволяє 

окреслити роль інфекційних хвороб у формуванні теперішньої структури 

захворюваності населення та оцінити рівень епідемічного ризику в регіонах 

країни на підставі визначення сумарного впливу на епідемічний процес низки 

чинників, які не охоплюються епідеміологічним аналізом при проведенні 

рутинного епідеміологічного нагляду. Це особливо актуально за відсутності в 

країні єдиного інформаційного простору та наявності кількох паралельних 

систем обліку статистичних даних, розпочатого процесу реформування 

медичної галузі, зокрема ліквідації санітарно-епідеміологічної служби, 

існування зони підвищеного епідемічного й екологічного ризику на певній 

частині територій країни після 2014 року. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводилося в рамках науково-дослідних робіт ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 

України»: «Обґрунтування теоретичних і практичних основ епідемічного 

контролю парантеральних вірусних гепатитів в Україні» (№ держреєстрації 

0113U000077); «Епідемічний процес та стан імунопрофілактики актуальних 

вірусних інфекцій в Україні на сучасному етапі» (№ держреєстрації 

0113U000075); «Вплив середовища життєдіяльності на складові епідемічного 

процесу вірусних інфекцій» (№ держреєстрації 0116U001301); «Порівняльна 

епідеміологічна характеристика соціально значимих інфекцій в Україні та 

особливості їхньої профілактики (на прикладі ВІЛ-інфекції, парантеральних 

вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом)»  

(№ держреєстрації 0116U001302). Дисертант є одним із виконавців указаних 

науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Мета полягає в науковому 

обґрунтуванні удосконалення системи контролю епідемічного процесу 

інфекційних хвороб в Україні на підставі комплексного підходу до виявлення 

та оцінки епідемічних ризиків на різних адміністративно-територіальних 

рівнях.  

Завдання дослідження:  

1. Провести аналіз тенденцій розвитку епідемічного процесу інфекційних 

хвороб у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. 

2. Оцінити сучасний стан здоров’я населення України за показниками 

інфекційної та соматичної захворюваності та виявити чинники, що на них 

впливають. 
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3. З'ясувати роль та місце інфекційної патології у загальній структурі 

захворюваності населення України за 1994 – 2015 рр. 

4. Встановити динаміку інфекційної захворюваності населення України за 

1994 – 2015 рр. у розрізі нозологічних форм, вікових груп та територій 

країни. 

5. Оцінити сучасний стан медичної допомоги інфекційним хворим.  

6. Здійснити інтегральне оцінювання епідемічних ризиків як вторинних 

рушійних сил епідемічного процесу. 

Об’єкт дослідження: епідемічний процес різних інфекційних хвороб; 

стан здоров'я населення; фактори середовища життєдіяльності людини; 

система медичної допомоги інфекційним хворим; система контролю за 

поширенням патогенних мікроорганізмів; вакцинопрофілактика; засади 

епідеміологічного нагляду. 

Предмет дослідження: інфекційна та соматична захворюваність 

населення (хвороби органів дихання, травлення, шкіри та підшкірної 

клітковини, нирок); медико-демографічні показники; показники медичного 

забезпечення інфекційних хворих; екологічні показники; законодавчі акти.   

Методи дослідження: епідеміологічні, лабораторні, медико-

статистичні, математичного моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у межах одного 

дослідження одночасно на трьох рівнях – загальнодержавному, 

макрорегіональному та регіональному – комплексно досліджено характер 

динамічних змін (за 1994 – 2015 рр.) та взаємозв’язки інфекційної 

захворюваності за класом І «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби» (A00-

B99) Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) та 

соматичної (за класами VIII «Хвороби шкіри та підшкірної клітковини» (L00-

L99), X «Хвороби органів дихання» (J00-J99), XI «Хвороби органів 

травлення» (K00-K93), XIV «Хвороби сечостатевої системи» (N00-N99)). 

Встановлено, що більший, порівняно з інфекційними хворобами, внесок 

соматичної патології (r≥0,8; р=0,05) у формування загальної захворюваності 

населення обумовлюється включенням до складу хвороб органів дихання (X 

клас) гострих респіраторних інфекцій та грипу, для яких притаманний сталий 

епідемічний процес, а також низки інфекційних станів (K23.0, K77.0, К93.0, 

L00-L08, N08.0) до інших класів МКХ-10.  

Кількісно оцінено ступінь впливу на епідемічний процес факторів 

середовища життєдіяльності людини (які є вторинними рушійними силами 

епідемічного процесу) та встановлено, що зміни в їхній динаміці сприяли 

збільшенню різниці між статистичними показниками інфекційної 

захворюваності, насамперед вперше виявленої, в регіональних сукупностях, 

що обумовило посилення мінливості показників, які її характеризують, в 

цілому по країні, особливо за окремими нозологіями (Vσ>33%). 

Встановлено, що на інтенсивність епідемічного процесу в сучасних 

умовах вплинули зміни в структурі циркулюючих збудників, наприклад, 

етіологічним агентом дизентерії перестали бути S. boydii та S. dysenteriae; в 
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структурі S. flexneri став домінувати серовар 2а (81,6–100%), а серед 

ідентифікованих S. sonnei до 14,3% зменшилась частка біовару IIg, який 

раніше переважав; зменшення обсягів специфічної профілактики 

вакциноконтрольованих інфекцій (з понад 90–97% охоплення щепленнями 

населення в попередні роки до менше 50% у 2013 р.); скорочення чисельності 

населення, насамперед дитячого, яке є групою ризику щодо інфекційної 

захворюваності (r≥0,8), міграційні процеси (0,5≤r≤0,9), екологічні зміни та 

соціально-економічні перетворення у країні (-0,7≤r≤-0,8; р≤0,05).  

Показано, що зниження зареєстрованої інфекційної захворюваності при 

сталих показниках потреби в стаціонарному лікуванні хворих (25,5±1,4%) та 

збільшенні після 2011 – 2012 рр. спалахової захворюваності є ознакою 

погіршення якості епідеміологічного нагляду, зокрема, через недосконалість 

нормативно-правової бази, яка урегульовує його проведення, а також 

скорочення кількості закладів і фахівців епідеміологічного профілю 

внаслідок розпочатого процесу реформування санітарно-епідеміологічної 

служби. За таких умов запорукою епідемічної стабільності в країні є 

проведення своєчасних та належним чином профінансованих 

профілактичних і протиепідемічних заходів (не менше 1056 грн на 1 хворого 

за розрахунками 2015 року).  

Результати дослідження імунопрофілактики як фактору впливу на 

кількісні і якісні показники епідемічного процесу та епідемічної ситуації 

засвідчили, що завдяки її застосуванню лише у м. Києві впродовж трьох 

останніх років досліджуваного періоду було попереджено більше 200 тис. 

випадків дифтерії, кору, епідемічного паротиту, кашлюку, краснухи та 

збережено 998,4 млн грн, що підкреслює важливу роль профілактичних 

заходів у забезпеченні не лише епідемічної, а й соціально-економічної 

безпеки країни. 

Розширено уявлення про значення вторинних рушійних сил 

епідемічного процесу, що стало підгрунтям для удосконалення системи 

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами й епідемічними 

ризиками задля забезпечення епідемічної безпеки в країні. Вперше 

обґрунтовано підходи до визначення індикаторів рівня епідемічної безпеки 

територій та оцінки сумарного впливу на епідемічний процес медико-

демографічних, економічних та екологічних чинників. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 

запропоновано методику розрахунку інтегрального показника для 

порівняльної оцінки рівнів безпеки регіонів за епідемічною ситуацією. 

Проведення ранжування регіонів за рівнем епідемічного ризику сприятиме 

оптимізації профілактичних заходів. 

Результати дисертаційної роботи враховано при підготовці 

Методичних рекомендацій «Порядок проведення дозорного 

епідеміологічного нагляду за тяжкими гострими респіраторними 

захворюваннями (ТГРЗ) та грипоподібними захворюваннями (ГПЗ)» (2010) 

для закладів охорони здоров’я України; наказу МОЗ України «Про 
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затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за кором, 

краснухою та синдромом вродженої краснухи» (від 23.04.2019 № 954); 

Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за 

принципом «Єдине здоров’я» на період до 2025 року та плану заходів її 

реалізації (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи використані при підготовці 

монографії (2018), посібника для епідеміологів та лікарів-інфекціоністів 

(2013); матеріалів для Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО 

України (2018, 2019); проекту Національної доповіді «Про стан здоров’я 

населення та ефективність функціонування системи охорони здоров’я в 

Україні» (2019).  

Методику розрахунку інтегрального показника для порівняльної 

оцінки рівнів епідемічних ризиків регіонів впроваджено у практичну 

діяльність Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України 

(акт впровадження від 17.10.2019), Головного управління 

Держпродспоживслужби у м. Києві (акт впровадження від 23.05.2019); у 

навчальний процес кафедри військово-профілактичної медицини Української 

військово-медичної академії (акт впровадження від 10.09.2019), кафедри 

гігієни, епідеміології та професійних хвороб Харківської академії 

післядипломної освіти МОЗУ (акт впровадження від 19.09.2019), кафедри 

медичної мікробіології, вірусології та імунології Донецького національного 

медичного університету МОЗУ (акт впровадження від 01.10.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою 

працею автора. Самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук за 

темою дисертаційного наукового дослідження та аналітичний огляд 

літератури; визначено напрямок наукового пошуку, окреслено мету і 

завдання роботи, проведено розрахунки, сформульовано висновки. 

Досліджено прояви епідемічного процесу 35 інфекційних захворювань з 

різним механізмом передачі збудника та динаміку окремих соматичних 

хвороб у розрізі 27 адміністративних територій України за 1994 – 2015 рр. 

Автором здійснено організаційно-методичну роботу по епідеміологічному 

нагляду за інфекціями з повітряно-крапельним механізмом передачі 

збудника, проведенню профілактичних щеплень, обліку випадків 

поствакцинальних реакцій та ускладнень, лабораторних досліджень, 

формуванню індикаторних груп для визначення імунного статусу населення 

у м. Києві за період 2003 – 2009 рр. Особисто проаналізовані місячні і річні 

звіти стосовно інфекційних хвороб та результатів лабораторних досліджень у 

м. Києві (у розрізі 10 районів міста) та Україні в цілому; 254 карти 

епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання та 

епідеміологічного спостереження за хворими на дифтерію (у м. Києві). 

Проведено аналіз форм звітності інформаційно-аналітичної комп’ютерної 

програми «УкрВак» (по Україні та м. Києву). За даними офіційної інформації 

Державної служби статистики України, Національних та регіональних 

доповідей про стан навколишнього природного середовища проаналізовано 
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екологічні, демографічні, медичні фактори. Основні теоретичні положення та 

розробки, що характеризують наукову новизну дослідження, теоретичне і 

практичне значення його результатів одержані дисертантом особисто. 

Самостійно розроблено методику розрахунку інтегрального показника для 

порівняльної оцінки рівнів безпеки регіонів за епідемічною ситуацією; 

обгрунтовано підхід до відбору факторів середовища життєдіяльності, які є 

епідемічними ризиками та вторинними рушійними силами епідемічного 

процесу, для подальшої інтегральної оцінки ризику їхнього сумарного 

впливу на епідемічну ситуацію. Персональний внесок автора у всіх 

опублікованих із співавторами працях наводиться за текстом дисертації та в 

авторефераті у списку наукових праць. 

Апробація результатів роботи. Матеріали, які увійшли до 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на семінарі 

«Региональный обучающий семинар по совершенствованию эпиднадзора за 

бактериальными менингитами» (м. Тбілісі, 2009 р.); конференції 

«Забезпечення благополуччя щодо високопатогенного пташиного грипу в 

Автономній республіці Крим та м. Сімферополь через покращення 

міжсекторальної взаємодії» (Ялта, 2010 р.); міжнародній зустрічі за участю 

МОЗ Бразилії (м. Бразилія, 2010 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Трансмісивні хвороби тварин: актуальні аспекти біобезпеки та 

контролю» (м. Алушта, 2012 р.); дванадцятому засіданні Міжвідомчої 

експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам 

розповсюдження зброї масового знищення, тероризму і захисту критично 

важливої інфраструктури (м. Київ, 2013 р.); щорічній науково-практичній 

конференції «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, 

діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» (м. Київ, 2015, 

2017 рр.).  

Публікації за темою дисертації. Матеріали дисертації відображені у 

37 публікаціях (11 одноосібно), зокрема 1 монографії, 1 навчальному 

посібнику. 20 статей розміщено у виданнях, що входять до переліку наукових 

фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, зокрема 5 в тих, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних; 3 статті розміщено в 

міжнародних виданнях, 3 – в інших наукових виданнях країни, 9 тез у збірках 

матеріалів науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 7 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 5 

додатків. Зміст роботи викладено на 392 сторінках друкованого тексту, з них 

293 основного. Робота ілюстрована 12 таблицями, 77 рисунками, 5 

формулами. Список використаних джерел містить 535 найменувань, з них 

394 кирилицею (у тому числі 165 зарубіжних) та 141 латиницею.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено її зв'язок із науковою діяльністю ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», представлено 

мету та задачі дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувача, наведено інформацію 

щодо апробації та публікації результатів дослідження.  

Проведений в «Огляді літератури» аналіз тенденцій розвитку 

епідемічного процесу інфекційних хвороб у країнах з різним рівнем 

соціально-економічного розвитку показав, що переважна більшість 

інфекційних хвороб, здатних до масового поширення, виявлялась у країнах 

Південно-Східної Азії, в Африканському регіоні та країнах Західної частини 

Тихого океану (60–90% всіх зареєстрованих випадків), тоді як в 

Європейському регіоні їхня частка не перевищувала 0,7–20% (за 

нозологіями). На Африканському континенті проживає більше 70% осіб з 

ВІЛ-інфекцією (25,7 млн), з яких специфічним лікуванням охоплено менше 

37%, тоді як у країнах Західної Європи та США – 51%. Близько 70% випадків 

туберкульозу (з 9,6 млн вперше виявлених) та 95% випадків смерті від нього 

реєструвались у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема, 

розташованих у Південно-Східній Азії і Західній частині Тихого океану. На 

Африканському континенті і Західній частині Тихого океану проживає 

більше 68% хворих на вірусний гепатит В (175 з 257 млн). У регіоні Східного 

Середземномор'я значна поширеність вірусного гепатиту С (інфіковано до 

2,3% населення). Шість з десяти країн з найвищою смертністю від 

ротавірусної інфекції розташовані на Азіатському континенті (109 тис. 

летальних випадків, 1,4 млн госпіталізацій). Щорічно в країнах Африки 

виявляється до 2,4 млн випадків шкірного лейшманіозу (237 на 100 тис. 

населення), тоді як в Америці та Європі – 282–275 тисяч (27–30 на 100 тис. 

населення). Серед населення Європейського регіону (Ісландії, Данії, Норвегії, 

Швеції, Великобританії, Фінляндії) зросла поширеність інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, наприклад, хламідійної інфекції – до 263–650 

випадків на 100 тис. населення, однак причиною цього є легко доступне 

добровільне тестування в цих країнах та стратегія контролю хламідійної 

інфекції на основі активного скринінгу, зокрема, серед 15–24-річних осіб. 

Зріс показник поширеності кору – до 25 випадків на 1 млн населення в 4 з 6 

регіонів ВООЗ, що свідчить про те, що він знову стає ендемічним 

захворюванням. Важливим чинником, який міг би суттєво вплинути на 

інфекційну захворюваність, є охоплення населення профілактичними 

щепленнями, але в багатьох країнах вони не застосовуються в необхідному 

обсязі через високу вартість та проблеми з логістикою. Хоча ситуація в 

країнах Африки в останні роки дещо покращилась, зокрема, 1-у дозу вакцини 

проти кору отримує до 70% дітей (у 1994 р. – 56%), 2-у – 18–25% (у 2000 р. – 

5%). Проти дифтерії та правця вакцинується 72% дітей першого року життя 
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(у 1994 р. – 55%.), проти вірусного гепатиту В – 72% (у 1994 р. – 0%), 

поліомієліту (3 дози) – 70–71% (у 1994 р. – 55%).  

Аналіз тенденцій розвитку епідемічного процесу інфекційних хвороб у 

світі показав, що природні та соціально-економічні умови продовжують 

обумовлювати відмінності в його характеристиках на різних територіях, 

позначаючись на еволюційних та коеволюційних процесах у паразитарних 

системах. Чим нижчий рівень соціально-економічного розвитку суспільства, 

тим вищі епідемічні ризики і тяжчі наслідки їхнього негативного впливу на 

соціально-економічний стан країн. Натомість підвищення соціальних 

стандартів сприяє зменшенню тягаря інфекційних хвороб, хоча через стрімке 

старіння населення, урбанізацію та збільшення міграційних процесів вони 

продовжують залишатись актуальними. Ситуація ускладнюється 

глобалізацією епідемічного процесу, формуванням та поширенням 

емерджентних та реемерджентних збудників. Зазначене вимагає проведення 

комплексного дослідження існуючих епідемічних ризиків, визначення 

їхнього сумарного впливу на епідемічний процес, пошуку шляхів 

удосконалення системи епідеміологічного нагляду в Україні, насамперед, її 

інформаційної складової.  

Матеріали, методи та обсяги досліджень. Обсяг проведених 

досліджень визначався завданнями роботи. Застосовані методи 

епідеміологічного аналізу дозволили здійснити вивчення якісних та 

кількісних характеристик епідемічного процесу в Україні та її регіонах за 

1994 – 2015 рр. Для епідеміологічного дослідження було використано 

державну статистичну звітність з питань охорони здоров’я: дані форми № 2 

«Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання (річні)» (44 звіти); 

форми № 1 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання (місячні) 

(528 звітів); форми 85-грип «Звіт про рух захворювань на грип та інші гострі 

респіраторні інфекції» (22 звіти); форми № 12 «Звіт про захворювання, 

зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-

профілактичного закладу, за 20__ рік» (річна) (22 звіти); форми № 17 «Звіт 

про медичні кадри за __ рік» (22 звіти); форми № 20 «Звіт лікувально-

профілактичного закладу за __ рік» (22 звіти); форми № 5 «Звіт про 

профілактичні щеплення» (піврічна) (18 звітів); форми № 6 «Звіт про 

контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних 

захворювань» (річна) (22 звіти); форми № 70-здоров «Звіт про профілактичні 

щеплення (піврічні)» (18 звітів); форми № 71-здоров «Звіт про профілактичні 

щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями» (18 звітів). 

Показники галузевої статистичної звітності: форми 40-здоров «Звіт про 

роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції» (44 

звіти по Україні та м. Києву). Дані комп’ютерної програми «Укрвак» (144 

щомісячні звіти по Україні та м. Києву); форми № 357/о «Карта 

епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання» (254 

карти) та епідеміологічного спостереження за хворими на дифтерію (254 

карти). Проаналізовано 76 звітів Державної служби статистики України, 8 
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Національних та регіональних доповідей про стан навколишнього 

природного середовища, 10 щорічних доповідей про стан здоров'я населення 

України та санітарно-епідеміологічну ситуацію, 5 Національних доповідей 

про стан техногенної та природної безпеки в Україні, дані Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи щодо регіонального 

людського розвитку (за 2004 – 2014 рр.), 15 статистичних бюлетенів мережі 

EpiNorth (щодо інфекційних хвороб в Північно-Східній Європі), 60 

Міжнародних директив з питань інфекційної захворюваності, 

епідеміологічного нагляду за ними та охорони довкілля, статистичні звіти 

окремих країн (наприклад, Німеччини, США) та інформаційні бюлетені 

ВООЗ стосовно інфекційної захворюваності, смертності та епідемічної 

ситуації в різних країнах світу.  

У роботі проаналізовано результати лабораторних досліджень, 

статистичних звітів лікувально-профілактичних закладів та установ 

санітарно-епідеміологічної служби, зокрема ті, що укладались автором 

особисто в Київській міській санітарно-епідеміологічній станції, ДУ 

«Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України», 

ДНУ «Державний центр інноваційних біотехнологій». Було зроблено акцент 

на вивченні та порівнянні показників інфекційної захворюваності різних 

статистичних форм звітності, затверджених для лікувальної мережі МОЗ та 

санітарно-епідеміологічної служби України. 

Для оцінки динаміки та інтенсивності епідемічного процесу 

аналізувався показник первинної захворюваності, який відображав кількість 

уперше зареєстрованих випадків захворювань за звітний рік та показник 

поширеності хвороб, який відображав кількість всіх випадків захворювань, 

зареєстрованих станом на кінець звітного року. Стан здоров’я населення 

України зі встановленням його вікових та територіальних особливостей 

досліджувався за показниками первинної захворюваності та поширеності 

хвороб за всіма класами хвороб МКХ-10, Класу І «Деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби» (A00-B99), Класу XIV «Хвороби сечостатевої системи» 

(N00-N99), Класу VIII «Хвороби шкіри та підшкірної клітковини»(L00-L99), 

Класу X «Хвороби органів дихання» (J00-J99), Класу XI «Хвороби органів 

травлення» (K00-K93). 

У розрахунках використовувались дані Державної служби статистики 

України щодо вікової структури населення: категорія «діти» включала осіб  

0 ‒ 17 років; «особи дорослого віку» – населення 18 років і старше; 

«працездатного віку» – населення 16 – 59 років; «похилого та старечого віку» 

– старше 60 років; а також показники, які відображали смертність населення 

(за роками, віком та причинами смерті). 

Аналіз захворюваності та факторів середовища життєдіяльності 

людини проводився на трьох рівнях: в цілому по країні, у розрізі 5 

макрорегіонів (Баштанник, 2000), а також за 27 регіонами, які в наукових 

джерелах ототожнюються з поняттям «область» (згідно адміністративно-

територіального устрою проголошеного Конституцією України, ст. 133).  
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Епідеміологічний метод, застосований для аналізу тенденцій 

інфекційної захворюваності, включав низку статистичних досліджень, що 

проводились з використанням методик, ефективних для вивчення 

демографічних, епідеміологічних та соціальних явищ. Ретроспективний 

епідеміологічний аналіз передбачав статистичну обробку абсолютних 

величин з обчисленням інтенсивних (на 100 тис. населення) та екстенсивних 

(у відсотках) показників захворюваності. Для оцінки кількісно-просторово-

часових параметрів медико-демографічних, соціально-економічних, 

екологічних перетворень в Україні та її регіонах будувались динамічні ряди. 

Для оцінки мінливості показників інфекційної та соматичної захворюваності 

(у цілому по країні, за регіонами і макрорегіонами) використовувались 

методи варіаційної статистики.  

За допомогою методу простого ранжування визначалась пріоритетність 

адміністративних територій та макрорегіонів за такими критеріями, як 

чисельність населення, щільність його проживання, частка міських жителів, 

показники інфекційної та соматичної захворюваності, кількість викидів в 

атмосферне повітря та відходів життєдіяльності людини тощо.  

Для порівняння тенденцій динамічних змін інфекційної захворюваності 

та чинників середовища життєдіяльності людини (в цілому по країні та за 

регіонами) використовувався кореляційний аналіз, який дозволяв виявляти 

щільність зв'язку між досліджуваними явищами. Аналіз базувався на 

розрахунку коефіцієнтів кореляції для величин, що порівнюються (з 

використанням функцій пакету статистичного аналізу Microsoft Excel 2007).  

Визначення ступеня впливу різних факторів на інтенсивність 

епідемічного процесу проводилось з використанням методу множинної 

лінійної регресії. Для оцінки сили та значущості зв’язку між змінними, 

точності моделі та її оптимальності використовували коефіцієнт детермінації. 

Адекватність (відповідність реальним даним) регресійних моделей 

оцінювалась за критерієм Фішера з рівнем значимості p<0,05 (розрахунки 

проводились за допомогою пакету програм Microsoft Office Professional Plus 

2010). 

Розрахунок прогнозу щодо інфекційної захворюваності проводився з 

використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel «Тенденція» (з 

урахуванням рівняння лінії тренду) та по методу Хольта. За значенням 

коефіцієнту детермінації (R2) оцінювали достовірність апроксимації або 

наближення тренду до фактичних даних.  

На прикладі 3 пар областей, з використанням прямого методу 

стандартизації показників, оцінювався зв’язок вікової структури населення з 

ризиком виникнення інфекційних хвороб (Донецька – Львівська, Харківська 

– Дніпропетровська, Вінницька – Чернігівська, за 1994, 2013 рр.). Вибір та 

формування груп для порівняння обумовлено тим, що ці області розташовані 

в різних макрорегіонах України, відрізняються за чисельністю населення, 

щільністю його проживання, часткою міського населення, віковим складом 
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та показниками захворюваності, а також, рівнем розвитку промисловості, 

сільського господарства та природними умовами.  

Вивчався рівень популяційного імунітету, зокрема, на підставі оцінки 

результатів серологічних досліджень протидифтерійного, протикорового та 

протикраснушного імунітету населення м. Києва. Визначалась кількість та 

співвідношення осіб з різним рівнем захисту проти дифтерії, кору та 

краснухи (за вмістом специфічних антитіл). 

Проводились розрахунки фінансових витрат на різних рівнях надання 

медичної допомоги інфекційним хворим (Голяченко, 2010; Покровский, 

1982) та економічної ефективності проведення специфічної 

імунопрофілактики (Шаханина и др., 2004).  

У роботі визначались епідемічні ризики та досліджувалась проблема 

епідемічної безпеки (за допомогою комплексних характеристик, зокрема, 

інтегральних показників та індексів, які використовуються експертами ВООЗ 

для оцінювання та порівняння впливу різних факторів на здоров'я населення). 

Для здійснення інтегральної оцінки рівня епідемічної безпеки було 

сформовано масив даних (з показників включених у матеріали статистичних 

звітів МОЗ, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної 

служби статистики України). Підготовка обраних для аналізу показників, які 

мали різні величини виміру, здійснювалась шляхом приведення їх до єдиного 

стандарту (за умови збереження співвідношення між ними) та поділу на 

стимулятори і дестимулятори. Між узагальнюючим (інтегральним) 

статистичним показником та показником-стимулятором існує прямий 

зв’язок, а з дестимулятором – зворотний.  

Проведений аналіз різних методик стандартизації вихідних даних (на 

основі відхилень однорідних чи неоднорідних сукупностей, відношень та 

рангів) дозволив надати перевагу методиці стандартизації «на основі 

відхилень для неоднорідних сукупностей»:  

 

для стимуляторів:               Zij = 

 

                (1) 

 

для дестимуляторів:            Zij = 

 

               (2) 

де i – показник множини ознак; j – регіон, що досліджується;  

Хіmin – мінімальне значення і-го показника; Хіmax – максимальне значення і-го 

показника; Xij – значення i-го показника j-го регіона; Zij – стандартизоване 

значення i-го показника j-го регіона. 

Внесок кожного з обраних показників середовища життєдіяльності у 

формування інтегрального показника оцінювався за допомогою коефіцієнту 

впливу. При розрахунку якого враховували результати попередньо 

проведеного кореляційного аналізу між досліджуваними показниками та 

Xij – X1
min 

X1
max – X1

min 

X1
max– Xij 

X1
max – X1

min 
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рівнем поширеності інфекційних хвороб (як індикатора епідемічної ситуації). 

Коефіцієнт впливу приймав значення від 0,1 до 10. Застосування коефіцієнту 

динаміки (КД) дозволяло оцінювати характер змін досліджуваних 

регіональних показників. КД показника стимулятора розраховувався за 

формулою частки від ділення значення показника за останній рік на 

відповідне його значення у попередньому (порівнюваному) році.  

Після етапу стандартизації проводилось агрегування суми 

стандартизованих показників, для чого було використано метод визначення 

узагальнюючого статистичного показника на основі багатовимірної 

середньої, який передбачає стандартизацію на основі відхилень для 

неоднорідних сукупностей та застосування коефіцієнтів впливу і динаміки, 

оскільки такий метод є ефективним при порівнянні регіональних показників 

(Медведовська, 2002; Лехан, Крячкова, 2010). Процедура обчислень 

інтегрального показника проводилась за формулою:  

 

ІПj =            (3) 

 

де і – індекс показника; j – індекс регіону; Zij – стандартизоване значення і-го 

показника в j-му регіоні; КВi – коефіцієнт впливу і-го показника;  

КДij – коефіцієнт динаміки і-го показника в j-му регіоні; ІПj – інтегральний 

показник. 

Кінцеве значення інтегрального показника дозволило ранжувати 

регіони відповідно до рівня епідемічної безпеки. Інтегральний показник 

приймав значення від 0 до 1: чим ближче до 1, тим вищий рейтинг регіону. 

Результати інтегральної оцінки рівня епідемічної безпеки в регіонах стали 

підгрунтям для створення моделі епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами, а методичною основою – системний підхід, який передбачав 

визначення і формування порядку елементів моделі з встановленням 

взаємозв’язку та взаємодії між ними.  

Результати досліджень та їх обговорення. Для встановлення 

закономірностей епідемічного процесу на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку, зокрема пошуку причин зниження інфекційної 

захворюваності при посиленні територіальних і вікових відмінностей в 

показниках, що її характеризують, було відібрано та проаналізовано більше 

100 різних статистичних показників. Зокрема, з числа тих, що відображають 

інфекційну та соматичну захворюваність населення, фактори середовища 

життєдіяльності людини (демографічні, соціально-економічні, біологічні, 

екологічні) та показники медичного забезпечення інфекційних хворих в 

цілому по країні та за регіонами.  

З метою оцінки сучасного стану здоров’я населення України (за 

показниками інфекційної та соматичної захворюваності) було здійснено 

ретроспективний аналіз статистичних даних державної статистичної 
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звітності МОЗ та встановлено, що впродовж 1994 – 2015 рр. середній 

багаторічний показник поширеності хвороб за всіма класами МКХ-10 

становив 163301±4953,5, а вперше виявлених – 67125,7±801,8 на 100 тис. 

населення; хвороб органів дихання – 35069,5±383,2 та 25278,8±912,5 на 100 

тис. населення; хвороб органів травлення – 15460,2±539,9 та 2686,4±32,8 на 

100 тис. населення; хвороб шкіри та підшкірної клітковин – 4838,9±32,5 та 

4009,8±31,2 на 100 тис. населення; хвороб нирок – на рівні 243,9±4,9 на 100 

тис. населення. З числа зазначених хвороб у структурі загальної 

захворюваності найбільшою була частка хвороб органів дихання, яка 

складала у середньому (37,7±1,3)% серед всіх зареєстрованих та (21,7±0,6)% 

серед вперше виявлених випадків; хвороби органів травлення – (9,4±0,1)% та 

(4,0±0,03)%; хвороби шкіри та підшкірної клітковин – (3,2±0,1)% та 

(5,9±0,1)% відповідно; хвороби нирок – (0,4±0,01)%. Зростання вперше 

виявленої загальної захворюваності (Тр.=103,4%, Тпр.=3,4%) та виражена 

тенденція зростання поширеності хвороб (Тр.=142,9%, Тпр.=42,9%) за всіма 

класами МКХ-10 свідчать про погіршення стану здоров’я населення. 

Зокрема, за рахунок збільшення поширеності хвороб органів травлення 

(Тр.=156,6%, Тпр.=56,6%), хвороб шкіри та підшкірної клітковини 

(Тр.=189,1%, Тпр.=89,1%) та стабільно високий рівень поширеності хвороб 

органів дихання (Тр.=103,2%, Тпр.=3,2%).  

Щорічно виявлялось у середньому 1974199±45516,5 випадків хвороб, 

що входять до класу І «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99) 

МКХ-10, зокрема 1331854,2±35688,7 вперше виявлених. Кількість випадків 

зареєстрованих інфекційних хвороб за ці роки скоротилась на 36,4% (з 2,2 до 

1,4 млн) (рис. 1).  
 

 

Рис. 1 Первинна загальна та інфекційна захворюваність населення України та 

їхня поширеність у динаміці за 1994 – 2015 роки 
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Темп зниження поширеності інфекційних хвороб стосовно 1994 р. 

складав 76,9%, а спаду – 23,1% (з 4350,7 до 3347,6 на 100 тис. населення), а 

вперше виявленої інфекційної захворюваності – 72,2% (Тзн.) та 27,8% (Тсп.) (з 

3043,4 до 2680,9 випадків). Темпи спаду прискорились, починаючи з 2014 р. 

(Тсп.≥25,6%) Середньорічний (∆сер.) абсолютний спад первинної 

захворюваності становив за роки спостереження 42,3, а поширеності – 50,2 

випадки на 100 тис. населення. Середньорічний темп зниження і спаду 

первинної інфекційної захворюваності за досліджуваний період складав 

(91,6±1,3)% та (8,4±1,3)%; а поширеності – (94,7±1,4)% та (5,3±1,4)% 

відповідно. До 2013 р. включно ці процеси були менш вираженими як 

стосовно первинної захворюваності (Тсп.=4,2%), так і поширеності хвороб 

(Тсп.=2,4%). 

Внаслідок зазначених вище динамічних змін зменшилась частка 

інфекційних хвороб у структурі загальної захворюваності населення за всіма 

класами МКХ-10 (з 5,0 до 3,5%), складаючи в середньому (4,2±0,1)%. 

Одночасно намітилась тенденція уповільнення середньорічного темпу цих 

змін (Тзн.) – з 92,1% в 2013 р. до 88,8% в 2015 р. Серед усіх поширених 

хвороб на інфекційну патологію припадало у середньому (2,6±0,1)%. І хоча 

ця частка зменшилась (з 3,6 до 2,0%), темп її зниження заповільнився 

(Тзн.=82,4%). 

Встановлено, що сильніший, порівняно з інфекційною, внесок 

соматичної патології (r≥0,8; р=0,05) у формування загальної захворюваності 

населення зумовлюється включенням до класу хвороб органів дихання грипу 

та гострих респіраторних інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів (J00-

J06, J09-J18, J20-J22), для яких притаманний сталий епідемічний процес. 

Адже частка цих нозологій у структурі хвороб цього класу (Х МКХ-10) 

перевищує 70%. До інших досліджуваних класів також включено низку 

інфекційних станів (K23.0, K77.0, К93.0, L00-L08, N08.0). Хоча згідно 

санітарного законодавства України, грип та гострі інфекції верхніх 

дихальних шляхів множинної або неуточненої локалізації включно до 2015 

року входили до переліку інфекційних хвороб, статистичний облік яких 

здійснювався у закладах санітарно-епідеміологічної служби країни 

(починаючи з 2011 р. – Держсанепідслужби). Ці інфекційні хвороби. 

складаючи у середньому (96±2,4)% всіх зареєстрованих випадків, найбільше 

(r=0,9; р=0,05) впливали на формування загальних показників інфекційної 

захворюваності, за якими оцінювали епідемічну ситуацію фахівці 

епідеміологічного профілю. 

Порівняння тенденцій динаміки інфекційної захворюваності за двома 

статистичними формами державної звітності показало, що в 2015 р. щодо 

1994 р. темп змін показників інфекційної захворюваності (включно з ГРІ 

(J06) і грипом (J10-J11)) за даними форми № 2 був удвічі меншим 

(Тсп.=13,9%), а без них – удвічі більшим (Тсп.=61,5%), ніж за даними форми 

№ 12 щодо поширеності інфекційних хвороб (Тсп.=23,1%) та первинної 

інфекційної захворюваності (Тсп.=27,8%) за класом І МКХ-10 (рис. 2). 
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Рис. 2 Інфекційна захворюваність населення України в динаміці  

за 1994 – 2015 роки (за даними санітарно-епідеміологічної служби України)  
 

Встановлено, що помірна тенденція (0,3<R2<0,4) до зниження 

інфекційної захворюваності притаманна всім віковим групам населення, але 

найбільше ці зміни торкнулись дітей віком 0 – 17 років. Однією з причин 

стало зменшення їхньої чисельності на 41,1% (з 12,9 до 7,6 млн осіб) та 

частки в структурі населення (до 17,8%) внаслідок демографічних 

перетворень (зменшення народжуваності до 770 осіб при зростанні 

смертності до 1660 осіб на 100 тис. населення в 1994 – 2001 рр.; збільшення 

народжуваності до 1140 при зменшенні смертності до 1450 осіб на 100 тис. 

населення у 2008 – 2012 рр.; зменшення народжуваності до 1070 та зростання 

смертності до 1490 осіб на 100 тис. населення в 2013 – 2015 рр.). Незважаючи 

на загальну тенденцію до зниження, серед дитячого населення продовжували 

реєструватись високі показники інфекційної захворюваності, зокрема 

первинної (до 4558,3–7358,3 на 100 тис. відповідної вікової групи) (рис. 3).  

Середній багаторічний показник первинної дитячої захворюваності 

(5809,7±141,6 на 100 тис. населення) удвічі перевищував показник 

притаманний дорослому населенню старшому 18 років (2116,4±31,3) та в 5 

разів – особам старшим 60 років (1126,4±16,1 на 100 тис. населення 

відповідної вікової групи). Але якщо серед дорослого населення (старше 18 

років) спостерігалась виражена тенденція спаду первинної інфекційної 

захворюваності (Тсп= 0,93%), то серед дитячого населення віком 0 – 17 років 

вона удвічі слабша (Тсп.= 0,47%).  
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Рис. 3 Первинна інфекційна захворюваність та поширеність інфекційних 

хвороб серед дитячого та дорослого населення України за 1994 – 2015 роки 
 

Тенденція щодо поширеності інфекційних хвороб серед дорослого 

населення була більш стабільною (Тсп.=0,5%, при середньому показнику 

3584,8±47,2 на 100 тис. населення) і ще помірнішою стосовно дитячого 

(Тсп.=0,4%, при середньому показнику 6647,2±132,1 на 100 тис. населення). 

Привертає увагу зростання (Тпр.=0,5%) первинної інфекційної 

захворюваності серед осіб старших за 60 років при одночасному зменшенні 

поширеності хвороб (Тсп.=1,2%), що опосередковано вказує не лише на 

зміщення інфекційної захворюваності на старші вікові групи населення, а й 

недосконалість статистичного обліку цих хворих. 

Зважаючи на важливу роль дитячого населення у підтриманні 

епідемічного процесу було проаналізовано їхній внесок у формування 

показників захворюваності за окремими нозологіями. Встановлено, що 

частка дітей у середньому складала (54,7±1,4)% – від (63,5±1,5)% серед 

хворих на шигельоз, (42,9±3,4)% на кір, (55,2±1,2)% на гострі респіраторні 

інфекції та (42,4±1,8)% на грип, (2,3±1,2)% на туберкульоз до (93,1±0,8)% у 

випадку ротавірусної інфекції чи (97,3±0,2)% кашлюку (рис. 4). Високі 

показники інфекційної захворюваності дітей пов’язані з їхньою 

сприйнятливістю до збудників інфекційних хвороб і вираженою 

маніфестністю перебігу захворювання. Водночас, вони опосередковано 

свідчать про рівень поширеності інфекційних хвороб серед дорослого 

населення, яке часто переносить захворювання у безсимптомній формі і не 

потрапляє до офіційної статистики. Зокрема, серед хворих на ротавірусну 

інфекцію частка дітей перевищує 90%, хоча в 30% дорослих хворих 
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зустрічається асимптоматична форма клінічного перебігу, що в сукупності з 

даними про рівні виділення ротавірусу (у 1,0–4,1% обстежених практично 

здорових осіб, у 10% контактних осіб в домашніх осередках та 36% під час 

спалаху) (Солодовников и др., 1989) свідчить про те, що дорослі хворі або 

зовсім не потрапляють до офіційної статистики, або їм встановлюється інший 

діагноз. У випадку гепатиту А ситуація протилежна: за даними ВООЗ (2019), 

у країнах з середнім або низьким рівнем доходів, більшість дітей (до 90%) у 

віці до 10 років встигає інфікуватись збудником, але без виражених клінічних 

проявів. В Україні за офіційною статистикою ситуація інша: серед дітей 

гепатит А реєструється рідко, їхня частка складає, у середньому (33,1±1,0)%, 

що опосередковано свідчить про те, що частина інфікованих осіб 

залишається невиявленою. 
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Рис. 4 Частка дітей серед хворих на різні інфекційні хвороби в Україні 

(середній показник за 1994 – 2015 роки) 
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Незважаючи на те, що для значної частини інфекційних хвороб 

притаманне зниження інтенсивності епідемічного процесу (Тсп.=97,0% щодо 

1994 року), спостерігався підйом захворюваності на такі соціально значущі 

захворювання як ВІЛ-інфекція (Тр.=46250,0%, Тпр.=46150,0%) та туберкульоз 

(Тр.=160,8%, Тпр.=60,8%). Зросла захворюваність на ротавірусну інфекцію 

(Тр.=3608,8%, Тпр.=3508,7%), хворобу Лайма (Тр.=6633,3%, Тпр.=6533,3%) та 

інфекційний мононуклеоз (Тр.=412,9%, Тпр.=312,9%). Збільшення кількості 

хронічних гепатитів (Тр.=139,3%, Тпр. = 39,3%) на тлі зниження показників 

захворюваності на гострі гепатити В (Тзн.=13,5%, Тсп.=86,5%) і С (Тзн.=49,8%, 

Тсп.=50,2%) вказує на те, що частині хворих в гострому періоді не 

встановлювався відповідний діагноз. Водночас, незважаючи на річні 

коливання показників гастроентероколітів невстановленої етіології (від -22,1 

до +21,1% при порівнянні суміжних років) та сальмонельозу (від -23,9 до 

+30,5%), суттєвих змін у їхній динаміці не виявлено (R2<0,3), що 

опосередковано свідчить про постійну циркуляцію збудників цих інфекцій 

серед населення на рівні, достатньому для підтримання сталого епідемічного 

процесу.  

Таким чином, впродовж досліджуваного періоду на формування 

загального (сумарного) показника інфекційної захворюваності (за даними 

санітарно-епідеміологічної служби) найбільший вплив мали ГРІ, грип та кір 

(0,8≤r≤0,9, р=0,05); дещо менший – шигельоз, лептоспіроз, вірусний гепатит 

В (0,4≤r≤0,5); а також інфекційний мононуклеоз, ротавірусна інфекція, ВІЛ-

інфекція та хвороба Лайма, однак напрямок їхнього впливу мав зворотний 

характер (-0,4≤r≤-0,6). Відсутність вираженого зв’язку з низкою хвороб, 

зокрема кашлюком і гастроентероколітами невстановленої етіології, 

опосередковано вказує на проблему з їхнім виявленням та диференційною 

діагностикою.  

Застосування методів варіаційної статистики дозволило не лише 

визначити характер змін загальнодержавних показників захворюваності у 

багаторічній динаміці, а насамперед, кількісно оцінити рівень мінливості 

(розсіювання) показників у річних сукупностях. Виявлено, що збільшення 

варіабельності річних показників первинної інфекційної захворюваності (з 14 

до 20% за коефіцієнтом варіації) та поширеності хвороб (з 12 до 21%) в 

цілому в країні стало наслідком посилення мінливості регіональних 

показників, насамперед, первинної інфекційної захворюваності (з 10 до 17%) 

(рис. 5).  

Найвищі показники поширеності та первинної захворюваності 

реєструвались у Південному макрорегіоні (5719,6±734,3 та 4177,8±461,2 на 

100 тис. населення), насамперед, за рахунок АР Крим (8464,7 та 3826,2 на 100 

тис. населення). Тоді як у Північному та Центральному макрорегіонах 

різниця між максимальними та мінімальними зареєстрованими показниками 

була незначною (1446,3±231,6 та 1041,7±145,5; 1515,1±464,1 та 1344,5±209,0 

на 100 тис. населення), як і мінливість показників. Досягнутий рівень 

достовірності дозволив вважати розраховані середні показники для регіонів 
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та макрорегіонів істотними, а отримані результати порівняння статистичних 

даних вагомими та придатними для епідеміологічного аналізу (рис. 6). 
 

Рис. 5 Рівень мінливості сукупностей річних показників первинної 

інфекційної захворюваності та поширеності інфекційних хвороб 

в Україні за 1994 – 2015 роки 
 

Найменшою була мінливість показників вперше виявленої інфекційної 

захворюваності в АР Крим, Волинській, Дніпропетровській, Івано-

Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській 

та Харківській обл. (до 4–7%), а найбільшою – у Донецькій, Полтавській, 

Сумській, Запорізькій, Луганській, Чернівецькій обл. та м.Севастополі (до 

12–19% за коефіцієнтом варіації). Більш однорідними за поширеністю 

інфекцій були Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Сумська області та 

мм. Севастополь та Київ (4–6%), а найменше – АР Крим, Донецька, 

Закарпатська, Луганська, Тернопільська, Херсонська та Чернівецька області 

(11–14%) (рис. 6, 7).  

Сукупностям загальнодержавних показників за окремими нозологіями 

притаманна ще вираженіша мінливість (рис. 8). Різниця між 

загальнодержавними щорічними показниками складала від 13–24% при 

туберкульозі до 48–135% при кору, що зумовлюється високим ступенем 

мінливості в регіональних сукупностях показників – від 10% у Сумській до 

29% у Херсонській при туберкульозі, від 78% у Хмельницькій до 149% у АР 

Крим при кору. Що можна пояснити відмінностями в регіональних 

показниках факторів середовища життєдіяльності (демографічних, соціально-

економічних, екологічних), які визначають умови проживання населення, 

стан його здоров’я, а також рівень та структуру захворюваності. 
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Рис.6 Показники первинної інфекційної захворюваності  

в регіонах України за 1994 – 2015 роки 
 

 

 
 

Рис. 7 Рівень мінливості сукупностей показників первинної інфекційної 

захворюваності та поширеності інфекційних хвороб  

в регіонах України за 1994 – 2015 роках 
 

 



21 
 

 

 
 

Рис. 8 Рівень мінливості показників інфекційної захворюваності за окремими 

нозологіями у регіонах України за 1994 – 2015 роки 

 

Аналіз смертності від інфекційних хвороб показав, що сумарно за 2005 

– 2015 рр. (коли стали окремо виділятись причини смертності по Класу І 

«Деякі інфекційні та паразитарні хвороби») від них померло 159,1 тис. осіб, 

що склало 2,1% від кількості смертей за всіма чинниками (7679,6 тис. осіб). 

Кількість померлих від інфекційних хвороб за цей період зменшилась у 1,7 

разів (з 17,2 до 9,9 тис. осіб), зокрема, через відсутність після 2014 р. даних з 

АР Крим та частини Донецької і Луганської обл. На 24,3% зменшилась 

частка померлих від інфекційних хвороб у загальній структурі, а показник 

смертності – з 36,4 до 23,1 на 100 тис. населення. Встановлено, що 

провідними в структурі смертельних випадків були такі соціально значущі 

хвороби як туберкульоз та ВІЛ-інфекція, хоча й спостерігалося зменшення 

показника смертності від туберкульозу з 25,3 до 6,6 на 100 тис. населення 

(при середньому показнику 15,9±2,5), від ВІЛ-інфекції – з 11,7 до 8,0 на 100 

тис. населення (при середньому показнику 9,9±1,04). Це призвело до 

наступних змін – частка смертей обумовлених туберкульозом зменшилась з 

48,9 до 28,5% (при середньому показнику (36,2±0,9)%), а ВІЛ-інфекцією – 

зросла (з 21,0 до 40,7%, при середньому показнику (34,6±0,9)%).  

Таким чином, застосування методів варіаційної статистики дозволило 

не лише визначити характер змін загальнодержавних показників 

захворюваності у багаторічній динаміці, а насамперед, кількісно оцінити 

рівень мінливості показників в річних сукупностях та довести, що причиною 

збільшення варіабельності річних загальнодержавних показників стало 

збільшення різниці в регіональних показниках через посилення впливу 

факторів середовища життєдіяльності людини, притаманних кожній 

конкретній території. Результати кореляційного аналізу виявили сильний 
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зв’язок загальної смертності від всіх інфекційних хвороб з динамікою 

показників смертності від туберкульозу (r=0,9; р<0,05). 

Виявлені розбіжності в рівнях первинної інфекційної захворюваності 

та поширеності хвороб у розрізі регіонів та макрорегіонів країни обумовили 

пошук факторів ризику стосовно зазначеного класу хвороб в Україні. Для 

цього було проаналізовано загальнодержавну та регіональну динаміку більше 

100 соціально-економічних, медико-демографічних і екологічних показників. 

Встановлено, що регіони відрізнялись за чисельністю населення: у 

Донецькій обл. проживало до 9,6–10,2% населення від їхньої загальної 

чисельності в країні, у Дніпропетровській – 7,3–7,6%, у Харківській – 6,0–

6,4%, у м. Києві – 5,1–6,7% (від 5 до 3 млн осіб на кожній з територій), тоді 

як у Чернівецькій та Кіровоградській обл. – 1,8–2,1% (менше 1 млн осіб). 

Чисельність населення скоротилась у всіх регіонах, але найбільше – в 

Чернігівській (-32,2%) та Луганській (-29,4%) обл., а зростання 

спостерігалось лише у м. Києві (+6,8%). Після 2014 р. зі статистичного 

обліку вилучено дані з АР Крим, де проживало більше 5% населення і 

реєструвались високі показники інфекційної захворюваності. Різною була 

щільність проживання населення: від 33,8 у Чернігівській обл. до 112,1 у 

Чернівецькій, 165,0 у Донецькій обл. та 3404,8 осіб на км2 у м. Києві. Висока 

міграційна активність при переважанні прибулих осіб була притаманна 

Вінницькій обл. (5,2% з числа всіх мігрантів у країні); Київській (6,7–4,7 %); 

Львівській (5,9–5,8%); Харківській обл. (7,6–6,9%) та м. Києву (8,6–6,3%), 

тоді як у Дніпропетровській обл. переважали вибулі особи (7,0–7,5%). 

Найменш активні міграційні процеси спостерігались у Закарпатській та 

Херсонській обл. – менше 2,9–3,0% з числа всіх мігрантів всередині країни. 

Міграційні процеси (особливо внутрішні) корелювали (r≥0,9; р<0,05) з 

динамікою інфекційної захворюваності.  

Для з’ясування зв’язку місця проживання населення (міські чи сільські 

поселення) з рівнем інфекційної захворюваності було проаналізовано частку 

міських жителів серед населення областей України та проведено ранжування 

територій за цим показником. Встановлено, що в 2015 р. порівняно з 1994 р. 

частка міського населення змінилась несуттєво (з 67,9 до 69,1%). Однак 

регіони суттєво відрізнялись за цим показником: найвагомішою була частка 

містян у Донецькій (90,6%), Луганській (86,8%) та Дніпропетровській 

(83,5%), а найменшою – в Тернопільській (44,2%), Івано-Франківській 

(43,2%), Чернівецькій (42,5%) та Закарпатській обл. (36,8%), тобто удвічі 

меншою. При цьому частка міських мешканців у 2015 р. проти 1994 р. 

зменшилася лише в Закарпатській обл. (на 2,9%). 

Таким чином, зниження інтенсивності епідемічного процесу 

інфекційних хвороб в Україні відбувалось на тлі демографічних змін, 

обумовлених скороченням чисельності населення, насамперед дитячого. До 

факторів, які формують умови життєдіяльності людини у регіонах і 

обумовлюють різницю в рівнях інфекційної захворюваності, належать: 
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щільність проживання населення, співвідношення міських і сільських 

мешканців та активність міграційних процесів.  

Виявлено, що в країні поступово зменшувалась кількість інфекційних 

лікарень для дорослого (-16,7%) та дитячого населення (-33,3%), що призвело 

до скорочення в 2,3–2,5 разів ліжкового фонду (до 4 на 10 тис. населення). 

Зменшилась кількість кабінетів інфекційних захворювань для дорослих (на 

21%) та дітей (33%); на 17,5% – лікарів-інфекціоністів. Водночас 

погіршувався матеріально-технічний стан госпітальної бази (до 40% 

стаціонарів потребували капітального ремонту / реконструкції або нового 

будівництва, не мали централізованих стерилізаційних, не були підключені 

до систем централізованого каналізування, в 70% відсутні очисні споруди та 

хлораторне обладнання), менше 40% закладів обладнані боксованими 

ліжками, а бокси з негативним тиском взагалі відсутні. Встановлено, що 

незважаючи на зменшення зареєстрованої інфекційної захворюваності, 

ситуація з госпіталізацією цієї категорії хворих суттєво не змінилась, зокрема 

з діагнозами, встановленими вперше: частка стаціонарно пролікованих 

хворих складала в середньому (25,5±1,4)% з числа вперше виявлених (до 

45,6% в роки епідемічних підйомів захворюваності на ГРІ та кір) та 

(17,1±0,9)% з числа всіх звернень (до 30% в окремі роки). Стала тенденція 

(R2≤0,1) в динаміці госпіталізованих хворих свідчить про те, що кількість 

осіб із тяжким перебігом суттєво не змінюється, а отже радикальне 

скорочення ліжкового фонду не є обґрунтованим.  

Таким чином, скорочення кількості фахівців та спеціалізованих 

закладів, а також їхній незадовільний матеріально-технічний стан знижують 

доступність медичної допомоги інфекційним хворим та підвищують рівень 

епідемічної небезпеки. 

З іншого боку, на рівнях поширеності низки інфекційних хвороб та 

тяжкості їхнього клінічного перебігу позначились зміни в етіологічній 

структурі деяких інфекцій: етіологічним агентом дизентерії перестали бути  

S. boydii та S. dysenteriae, до 14,3% зменшилась частка біовару IIg серед 

ідентифікованих S. sonnei, а серед S. flexneri домінуючим став серовар 2а 

(81,6–100%; r=0,9). Тісний зв’язок (r=0,9; р=0,05) виявлено між динамікою 

захворюваності на сальмонельоз та збільшенням в структурі збудників 

частки сальмонел серогрупи D (до 63–84%). Серед розшифрованих 

гастроентероколітів зменшилась частка ентеропатогенної кишкової палички, 

протею та стафілококу, а ротавірусів збільшилась (до 26,6%). Прямий 

кореляційний зв'язок встановлено між кількістю хворих з проявами 

менінгококової інфекції та виділеними менінгококами серогрупи В (r=0,9; 

р=0,05), які стали домінуючими в структурі ідентифікованих менінгококів 

(55,6%). Кількість бактеріологічно підтверджених випадків дифтерії 

збільшувалась до 2000 р. (90%), а пізніше суттєво зменшилась (до 2,3% у  

м. Києві в 2007 р.). До 1996 р. серед C. diphtheriae, виділених від хворих, 

переважали токсигенні штами (82,6–53,6%), насамперед біовар gravis (83,0–

95,5%). Однак в останні роки зросла частка нетоксигенних штамів (до 80,8% 
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у 2005 р.) і частіше виділявся біовар mitis (87,5% у 2008 р.). Серед збудників, 

виділених від хворих на ангіну та обстежених осіб з груп ризику, частка 

нетоксигенних штамів сягала 100%. Незважаючи на зміни в структурі 

циркулюючих збудників, зменшення обсягів охоплення профілактичними 

щепленнями населення до 52,2–42,4% (вакцинацією) та 61,7–15,5% 

(ревакцинацією) в 2010 – 2015 рр. (проти 90% у попередні роки) загрожує 

інтенсифікацією епідемічного процесу дифтерії та збільшенням кількості 

випадків з тяжким перебігом (частка яких серед нещеплених осіб була удвічі 

більшою, ніж серед щеплених) та летальними наслідками (14 померлих з 273 

захворілих (5,1%) у 2006 – 2015 рр.). 

У 2015 р. значною була частка населення, незахищеного проти кору: 

серед дітей 5–17 років вона сягала у різних вікових групах 27–65%, зокрема 

серед дітей 1–4 років (>15%), 5–9 років (>10%), 10–14 та 15 – 17-річних 

(>5%), що стало наслідком зменшення обсягів специфічної профілактики цієї 

інфекції з 97% в попередні роки до 64–47% у 2013 р, а це свідчить про 

високий ризик епідемічного підйому захворюваності в наступні роки. 

Впродовж досліджуваного періоду спостерігалися зміни в 

екологічному стані регіонів, насамперед, завдяки зменшенню удвічі кількості 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Хоча викидам була 

притаманна значна регіональна відмінність в обсягах ‒ від 2,5–3,9 в 

Чернівецькій та Закарпатській до 1172,1–2136,5 тис. т на рік в 

Дніпропетровській та Донецькій обл. Змінилась структура викидів (зросли 

викиди неметанових летких органічних сполук (у 2,3), аміаку (у 2,4), свинцю 

(в 1,6), міді (у 8,2), нікелю (у 10,6), арсену (у 3,5), ртуті (у 24,5 разів). 

Найбільше з загальнодержавними показниками викидів корелювали 

аналогічні показники АР Крим, Донецької, Луганської, Рівненської обл. 

(r≥0,9), Волинської, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернівецької обл. (r≥0,8). За 

результатами порівняння в 40 парах показників, які відображали інфекційну 

захворюваність та динаміку різних речовин-забруднювачів атмосферного 

повітря було встановлено, що захворюваність найбільше співпадала з 

динамікою загального обсягу зважених часток, зокрема від стаціонарних 

джерел (r≥0,9), викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 

розміром 2,5-10 мкм (r=0,9), обсягів парникових газів, таких як оксид азоту 

від стаціонарних джерел (r≥0,8), оксиду вуглецю (r≥0,8).  

Незважаючи на скорочення у 2,8 разів впродовж періоду 

спостереження обсягів загального відведення стічних вод, разом з ними в 

оточуюче середовище продовжували потрапляти різноманітні забруднювачі, 

що при зменшенні потужності очисних споруд (в 1,5 разів) та капітальних 

інвестицій у очищення цих вод (у 4,6 разів) загрожує погіршенням 

екологічної ситуації. Найбільші обсяги стічних вод притаманні промисловим 

регіонам України, зокрема Київській обл., де частка стоків складала 12,2–

13,7% від загального обсягу по країні, м. Києву (10,2–11,6%), 

Дніпропетровській (13,5–13,1%), Донецькій (15,2–15,0%) та Запорізькій обл. 
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(17,1–18,9%). Серед досліджених 32 речовин-забруднювачів, які потрапляють 

до природних водойм достовірний зв'язок (r≥0,5) із динамікою поширеності 

та первинної захворюваності мали 18 хімічних речовин: цинк, хром 6+, фтор, 

фосфати, феноли, синтетичні поверхнево-активні речовин, олово, нікель, 

нафтопродукти, нітрати, завислі речовини, сухий залишок, сульфати, 

хлориди, азот амонійний, мідь, миш'як, марганець, магній, кобальт, карбамід, 

кальцій, калій, залізо, жири, масла, алюміній. Це дозволяє припустити 

наявність їхнього опосередкованого впливу на рівні інфекційної 

захворюваності. 

При дослідженні характеру зв’язку в 14 парах показників, які 

характеризували інфекційну захворюваність, використання свіжої води та 

обсяги утворених стічних вод, було встановлено тісні прямі зв’язки з 

обсягами забраної (0,6≤r≤0,8) та спожитої свіжої води (0,5≤r≤0,7), загальним 

відведенням зворотних (стічних) вод (0,6≤r≤0,8), у тому числі забруднених 

(r≥0,7). На зростаючу роль водного фактору в поширенні інфекцій вказує 

збільшення відсотку проб води, які не відповідають гігієнічним нормативам 

(з 8,5 до 24,3% за санітарно-хімічними та з 9,2 до 22,5% за бактеріологічними 

показниками).  

Встановлено, що кількість відходів від домогосподарств не мала 

значного впливу на інфекційну захворюваність, тоді як кількість відходів І-ІІІ 

класів та IV класу небезпеки корелювала з динамікою поширеності ІХ-10 

(0,3≤r≤0,4; р<0,05), і в 2013 р. цей зв’язок посилився (r=0,5). Динаміка 

кількості відходів співвідносилась з їхнім регіональним розподілом (r=0,9; 

р<0,01), а низький або середньої сили взаємозв’язок в масштабах країни 

обумовлюється нівелюванням впливу кількості утворених відходів на 

інфекційну захворюваність через нерівномірність розташування підприємств 

та організацій, що генерують відходи (різного обсягу та класу небезпеки). 

Адже в розрізі регіонів частка відходів І-IV класів складала від 0,01–0,03% у 

Чернівецькій до 15,7–67,5% у Дніпропетровській обл.  

Аналіз динаміки низки економічних показників показав зростання 

матеріального забезпечення населення (в 9–10 разів), хоча регіони суттєво 

відрізнялись за рівнем доходів. Найбільший середній багаторічний наявний 

дохід у розрахунку на одну особу був у Донецькій, Запорізькій, 

Дніпропетровській обл. та м. Києві (16138,6-31356,5 грн), а найменший – у 

Закарпатській обл. та АР Крим (10528,2 та 10886,0 грн). При порівнянні 

інфекційної захворюваності та окремих економічних показників (у 22 парах) 

зворотний характер кореляційних зв’язків виявлено з динамікою сумарного 

доходу регіонів, наявного доходу на одну особу (-0,7≤r≤-0,8), заробітної 

плати (r≥-0,8).  

Таким чином, зниження інфекційної захворюваності в країні 

відбувалось на тлі покращення добробуту населення та зменшення 

забруднення довкілля. Однак регіонам притаманна відмінність в показниках, 

які відображають соціально-економічну і екологічну ситуацію та визначають 

умови проживання населення. 
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Фактором ризику щодо інфекційної захворюваності стала ліквідація 

Державної санітарно-епідеміологічної служби, що призвело до руйнації 

налагодженої системи епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами: до 2015 р. кількість лікарів санітарно-епідемічної групи 

зменшилась у 6 разів (до 1605 осіб), а в перерахунку на 10 тис. населення – у 

4,8 разів (до 0,4). Зменшилась кількість спеціалістів, задіяних у 

лабораторному супроводі епідеміологічного нагляду: порівняно з 1994 р., 

коли в установах санітарно-епідеміологічної служби працювали 1849 

бактеріологів та вірусологів, у 2011 р. їхня кількість зменшилась до 1588 осіб 

(-14,1%), а в 2015 р. – до 346 (-81,3%) осіб. Така кількість фахівців, до того ж, 

розпорошених між різними відомствами та закладами (громадського 

здоров’я, лабораторних центрів МОЗ, Держпродспоживслужби та ін.), не 

здатна в масштабах країни виконувати системну повсякденну роботу, 

спрямовану на забезпечення епідемічної безпеки. Про це свідчить збільшення 

у 2,5 рази кількості спалахів гострих кишкових інфекцій (до 93) та в 1,6 разів 

постраждалих від них (до 1304 осіб) при зменшенні кількості підконтрольних 

харчових об’єктів (до 150 тисяч у 2015 р.) та частки обстежених (до 3,3%). Це 

також обумовлено існуванням прихованої інфекційної захворюваності 

внаслідок прогалин у статистичному обліку, епідеміологічному нагляді та 

самолікуванні певної частини хворих. Скорочення обсягів досліджень із 

діагностичною та профілактичною метою супроводжувалось одночасним 

зменшенням їхньої результативності (у 2,5 рази стосовно коринебактерій 

дифтерії, до 0,01-0,03%), відсотку лабораторно підтверджених клінічних 

діагнозів, наприклад, менігококової інфекції (до 25–14%) при збільшенні до 

понад 80% частки нерозшифрованих гнійних бактеріальних менінгітів. 

Отримані результати свідчать про необхідність комбінування різних методик 

та впровадження сучасних методів діагностики, наприклад, полімеразно-

ланцюгової реакції, яка суттєво підвищує результативність лабораторних 

досліджень.  

Таким чином, зміни (в бік зниження) у динаміці інфекційної 

захворюваності були тотожніми з виявленими тенденціями в медичному 

забезпеченні інфекційних хворих та епідеміологічного нагляду: кількості 

кабінетів інфекційних захворювань (r≥0,9), спеціалізованих ліжок (0,7≤r≤0,8), 

фахівців-інфекціоністів (0,6≤r≤0,9), епідеміологів (0,8≤r≤0,9) та лікарів 

лабораторної ланки (0,7≤r≤0,8; р<0,05). Хоча це більше свідчить про 

обмеження доступності населення до медичної допомоги, погіршення 

діагностичного процесу та контролю за поширенням інфекцій, ніж про дійсне 

зниження інтенсивності епідемічного процесу. Було встановлено, що за того 

рівня інфекційної захворюваності, який реєструвався у 2015 р., потреба у 

витратах на епідеміологічне обстеження осередків становила не менше 9 млн 

грн.; бактеріологічне обстеження контактних – 1 млн грн.; проведення 

дезінфекційних заходів – 2,8 млн грн.; специфічну профілактику – до 13 млн 

грн. Ці витрати необхідно враховувати при плануванні видатків на медичну 
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допомогу інфекційним хворим (не менше 1056 грн на 1 зареєстрованого 

інфекційного хворого за даними 2015 р.).  

Результати прогнозування розвитку епідемічного процесу інфекційних 

хвороб на 6–10 років наперед показали, що при загальній тенденції зниження, 

до 2012 р. достовірно вищими були фактичні показники захворюваності, а 

пізніше – прогнозні (за рівнянням поліноміальної лінії тренду); аналогічно з 

використанням методу Хольта (в 2015 р. на 2,2% та 3,1%, а в наступні роки 

на 2,1–20,4% та 4,4–9,6%). Ці результати не лише свідчать про очікувані 

показники захворюваності, а також опосередковано вказують на погіршення 

виявлення та обліку інфекційних хворих, що хронологічно співпадає з 

початком реформування системи охорони здоров'я, зокрема Державної 

санітарно-епідеміологічної служби.  

Зважаючи на те, що регіонам притаманні різні природно-кліматичні, 

соціально-економічні, медико-демографічні та екологічні умови проживання 

населення, а також нестабільність показників інфекційної захворюваності 

(максимальний показник поширеності інфекцій перевищував мінімальний у 

Луганській обл. у 4,9, Донецькій - у 2,6, Закарпатській – у 2,1, Вінницькій – у 

2 рази; максимальний показник первинної інфекційної захворюваності 

перевищував мінімальний у Луганській обл. 5,2, Донецькій – у 3, 

Чернівецькій – у 2,1 Полтавській – у 2 рази), було здійснено оцінку кожного з 

27 регіонів за рівнем епідемічної безпеки. Методика базувалась на 

інтегральній оцінці 17 показників відібраних за результатами соціально-

гігієнічного моніторингу та вище зазначеного комплексного дослідження 

факторів середовища життєдіяльності: регіональні демографічні показники 

(народжуваність, природний приріст, частка дітей віком 0-17, частка міського 

населення, міграційний приріст / скорочення), коефіцієнти смертності; 

показники поширеності хвороб органів дихання, травлення та інфекційних 

хвороб; показники діяльності медичних установ (кількість лікарів) та 

соціально-економічні фактори (дохід населення, об'єми використання свіжої 

води, обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення, відходів І-ІІІ та IV класів 

небезпеки). Для підвищення об’єктивності рейтингової оцінки було 

проаналізовано характер взаємозв’язків між 16 різними медико-

демографічними, екологічними та економічними чинниками та поширеністю 

інфекційних хвороб, виходячи з того, що, якщо показник народжуваності 

розглядався за напрямком його впливу на інтегральний показник рівня 

громадського здоров'я чи індексу людського розвитку як стимулятор, то за 

впливом на епідемічну безпеку – як дестимулятор, оскільки ріст чисельності 

населення сприяє збільшенню когорти осіб, сприйнятливих до збудників 

інфекційних хвороб (аналогічно як міграційні процеси, частка дитячого чи 

міського населення) (табл. 1). При дослідженні впливу поширеності 

інфекційних хвороб на інтегральну оцінку стандартизовані показники 

зіставлялись з середніми багаторічними регіональними показниками (для 

нівелювання впливу «вискакуючих» варіант). Після поділу зазначених 



28 
 

 

показників за характером їхнього внеску у формування узагальнюючого 

(інтегрального) показника (стимулятори і дестимулятори), процедури 

стандартизації показників (табл. 2), розрахунку та застосування коефіцієнтів 

впливу і динаміки, агрегації отриманих результатів, ранжування регіонів за 

інтегральним показником, було визначено рівень епідемічної безпеки в 

регіонах країни. 

Таблиця 1 
 

Індикатори рівня епідемічної безпеки, напрямки та коефіцієнти їхнього 

впливу на інтегральну оцінку  

 

№п/п Індикатор 

Напрямок впливу 

на інтегральну 

оцінку 

Коефіцієнт 

 впливу 

1 Показник народжуваності (на 1000 осіб) Дестимулятор 8,5 

2 
Природний приріст  

(на 1000 осіб всього населення) 
Дестимулятор 2,2 

3 Частка дітей 0-17 рр. (%) Дестимулятор 5,0 

4 Частка міського населення (%) Дестимулятор 2,0 

5 
Міграційний приріст (скорочення)  

(на 10 тис. населення) 
Дестимулятор 0,4 

6 
Коефіцієнт смертності (A00-Y89 (на 1000 

населення) 
Дестимулятор 5,88 

7 
Поширеність захворювань за всіма класами МКХ-

10 (A00-Y89) (на 100 тис. всього населення) 
Дестимулятор 2,0 

8 
Поширеність хвороб органів дихання  

(на 100 тис. всього населення) 
Дестимулятор 2,0 

9 
Поширеність хвороб органів травлення  

(на 100 тис. всього населення) 
Дестимулятор 4,0 

10 
Поширеність деяких інфекційних та паразитарних 

хвороб (на 100 тис. всього населення) 
Дестимулятор 9,0 

11 Наявний дохід населення (млн грн) Стимулятор 0,7 

12 Дохід населення (на одну особу в грн) Стимулятор 0,2 

13 Кількість лікарів (тис.) Стимулятор 2,0 

14 Використання свіжої води (млн м³) Стимулятор 3,0 

15 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення (тис. т) 

Дестимулятор 7,0 

16 Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки (тис.т) Дестимулятор 4,0 

17 Утворення відходів IV класу небезпеки (тис. т) Дестимулятор 4,0 
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Таблиця 2 
Індикатори рівня епідемічної безпеки та їхні стандартизовані значення в розрізі регіонів України 
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АР Крим 0,67 0,27 0,69 0,59 0,58 0,55 1,0 1,0 1,0 0,25 0,16 0,18 0,24 0,44 0,93 0,98 0,992 
Вінницька 0,48 0,62 0,60 0,79 0,87 0,33 0,38 0,38 0,22 0,28 0,17 0,30 0,28 0,94 0,87 0,99 0,991 
Волинська 0,73 0,18 0,10 0,76 0,79 0,62 0,53 0,53 0,50 0,97 0,07 0,25 0,05 0,97 0,98 0,99 0,998 
Дніпропетровська 0,17 0,67 0,71 0,26 0,84 0,35 0,41 0,41 0,41 0,28 0,55 0,51 0,24 0,00 0,31 0,49 0,010 
Донецька 0,70 0,69 0,93 0,15 0,90 0,30 0,83 0,83 0,45 0 0,37 0,48 0,17 0 0 0,25 0,823 
Житомирська 0,95 0,62 0,49 0,66 0,87 0,24 0,74 0,74 0,61 0,21 0,11 0,23 0,06 0,90 0,96 0,99 0,998 
Закарпатська 0,53 0,07 0,08 1 0,92 0,77 0,77 0,77 0,30 0,54 0,08 0,02 0,13 1,0 0,97 0,97 1,0 
Запорізька 0,07 0,69 0,80 0,36 0,89 0,42 0,84 0,84 0,94 0,96 0,25 0,51 0,26 0,09 0,80 0,87 0,985 
Івано-Франківська 0,82 0,27 0,38 0,90 0,76 0,69 0,29 0,29 0,47 0,44 0,12 0,14 0,50 0,95 0,86 0,97 0,995 
Київська 0,50 0,54 0,59 0,60 0,26 0,32 0,31 0,31 0,22 0,50 0,22 0,49 0,13 0,37 0,84 0,83 0,992 
Кіровоградська 0,53 0,72 0,69 0,59 0,98 0,22 0,79 0,79 0,59 0,62 0,08 0,25 0,01 0,96 0,97 0,95 0,871 
Луганська 0,73 0,71 1,0 0,21 0,90 0,30 0,88 0,88 0,90 0,48 0,11 0,26 0,15 0,89 0,69 0,82 0,941 
Львівська 1,0 0,31 0,51 0,62 0,83 0,70 0,27 0,27 0,65 0,61 0,30 0,32 0,46 0,90 0,87 0,99 0,992 
Миколаївська 0,58 0,6 0,65 0,51 0,89 0,43 0,81 0,81 0,72 0,68 0,11 0,33 0 0,86 0,96 0 0,993 
Одеська 0,67 0,39 0,54 0,53 0,59 0,52 0,55 0,55 0,30 0,32 0,31 0,20 0,27 0,80 0,91 0,93 0,998 
Полтавська 0,50 0,79 0,82 0,61 0,79 0,22 0,82 0,82 0,33 0,26 0,17 0,46 0,26 0,86 0,90 0,14 0,981 
Рівненська 0,88 0,05 0 0,83 0,90 0,68 0,59 0,59 0,50 0,60 0,10 0,24 0,13 0,90 0,98 0,99 0,995 
Сумська 0 0,83 0,90 0,50 0,95 0,19 0,95 0,95 0,59 0,75 0,11 0,30 0,10 0,94 0,96 0,39 0,998 
Тернопільська 1,00 0,5 0,53 0,88 0,93 0,56 0,52 0,52 0,46 0,98 0,07 0,06 0,37 0,97 0,98 0,90 0,998 
Харківська 0,68 0,68 0,90 0,31 0,63 0,48 0,68 0,68 0,42 1,0 0,36 0,40 0,47 0,77 0,81 0,21 0,994 
Херсонська 0,90 0,55 0,58 0,62 1,0 0,07 0,78 0,78 0,52 0,48 0,09 0,17 0,03 0,21 0,97 0,41 0,999 
Хмельницька 0,62 0,58 0,59 0,70 0,89 0,33 0,80 0,80 0,42 0,52 0,13 0,27 0,16 0,96 0,96 0,99 0,997 
Черкаська 0,67 0,73 0,80 0,69 0,87 0,27 0,62 0,62 0,18 0,82 0,11 0,20 0,07 0,86 0,92 0,997 0,997 
Чернівецька 0,92 0,25 0,37 0,91 0,68 0,67 0,63 0,63 0,44 0,72 0,05 0 0,54 0,97 0,99 1,0 0,999 
Чернігівська 0,42 1,0 0,88 0,57 0,91 0 0,40 0,40 0,18 0,77 0,09 0,33 0,03 0,90 0,96 0,99 0,998 
м. Київ 0,98 0 0,70 0 0,21 1,0 0 0 0 0,77 1,0 1,0 1,0 0,58 0,86 0,92 0,997 
м. Севастополь 0,57 0,33 0,79 0,10 0 0,54 0,92 0,92 0,61 0,64 0 0,17 0,32 0,99 1,0 0,97 0,999 
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Результати інтегральної оцінки відобразили існуючі регіональні 

розбіжності в умовах проживання населення та стану його здоров’я, хоча їхні 

причини різні. З одного боку, на формування значення інтегрального 

показника вплинув рівень народжуваності та природного приросту, а з 

іншого – обсяги шкідливих викидів в атмосферне повітря та небезпечних 

відходів у довкілля. 

Як приклад, розрахунки проводилися за показниками 2013 р. До 

територій найменшого ризику з точки зору епідемічної безпеки було 

віднесено м. Київ (інтегральний показник – 0,8521), Тернопільську (0,7871), 

Чернівецьку (0,7824), Запорізьку (0,7711), АР Крим (0,7639), Харківську 

(0,7470), Черкаську (0,7351), а найбільшого – Івано-Франківську (0,5977), 

Херсонську (0,5866), Одеську (0,5649), Донецьку (0,5627), Закарпатську 

(0,5296), Вінницьку (0,4520), Дніпропетровську (0,4157) області (рис. 9).  
 

 
Рис. 9 Розподіл адміністративних територій за рівнем епідемічної безпеки  

(на прикладі 2013 року) 
 

Запропонований спосіб оцінки рівня епідемічної безпеки базується на 

дослідженні ризику сумарної дії провідних детермінант, які формують 

епідемічні ризики, на епідемічний процес. Впровадження такого методу до 

системи епідеміологічного нагляду сприятиме підвищенню її ефективності та 

оперативності реалізації управлінських рішень. Введення у розрахунки 

інтегрального показника теоретичних показників (з числа факторів 

середовища життєдіяльності) дозволяє моделювати ситуацію та оцінювати 

ступінь впливу потенційних змін на рівень епідемічної безпеки регіонів.  
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Аналіз існуючої в Україні та інших країнах світу системи 

епідеміологічного нагляду, її переваг та недоліків, дозволив виявити ті 

структурні елементи, які потребують оптимізації, і запропонувати алгоритм 

формування єдиного інформаційного простору щодо епідеміологічного 

нагляду та обліку інфекційних хвороб (рис. 10).  

Дослідження взаємозв’язків між різними державними структурами 

країни з погляду на їхню значущість у сфері забезпечення епідемічної 

безпеки дозволило запропонувати концептуальну модель їхньої взаємодії (за 

напрямками діяльності дотичними до вирішення цієї проблеми) (рис. 11). 

Зважаючи на те, що забезпечення епідемічної безпеки населення належить до 

провідних завдань держави, головним координуючим органом із питань 

контролю епідемічної ситуації пропонується визнати Кабінет Міністрів 

України. Зокрема шляхом створення постійно діючої Комісії з питань 

епідемічної та епізоотичної безпеки (наділеної правом прийняття 

управлінських рішень) з числа очільників міністерств, відповідальних за 

забезпечення епідемічної, епізоотичної, екологічної та економічної безпеки. 

Зі включенням до її складу представників силових структур та інших 

державних утворень, діяльність яких спрямована на забезпечення охорони 

громадського здоров’я та правопорядку, проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів, адекватних епідемічній ситуації. 

Таким чином, під час виконання дисертаційної роботи було 

встановлено, що незважаючи на певне зниження інтенсивності епідемічного 

процесу інфекційних хвороб, для низки соціально значущих захворювань 

притаманне зростання, що в умовах нестабільної соціально-економічної і 

екологічної ситуації вимагає посиленої уваги з боку структур та організацій 

дотичних до епідемічної безпеки. Покращенню взаємодії державних органів 

влади із забезпечення контролю епідемічних ризиків сприятиме створення 

при Кабінеті Міністрів України постійно діючої комісії, наділеної правом 

прийняття управлінських рішень, обов’язкових до виконання у сфері 

забезпечення епідемічної безпеки.  

Встановлено, що забруднення навколишнього середовища, зменшення 

кількості спеціалізованих медичних закладів та фахівців інфекційного й 

епідеміологічного профілю посилюють епідемічні ризики, а зменшення 

чисельності населення, насамперед, дитячого, зростання добробуту 

населення та посилення природоохоронних заходів – навпаки, прямо чи 

опосередковано впливають на зменшення інфекційної захворюваності. Тому 

ці напрямки діяльності держави потребують особливої уваги, насамперед, у 

фінансуванні та провадженні на територіях з підвищеним ризиком 

поширеності інфекційних хвороб та ускладення епідемічної ситуації. 

Запропонована методика інтегральної оцінки сумарного впливу 

вторинних рушійних сил на епідемічний процес дозволяє виявляти найбільш 

значущі епідемічні ризики та приймати адекватні епідемічній ситуації 

управлінські рішення. 
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Рис. 10 Алгоритм формування інформаційної бази даних про інфекційні 

хвороби (у разі надзвичайних ситуацій) 

 

Верховна Рада 

Територіальна 
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Рис. 11 Концептуальна модель взаємодії різних державних структур у сфері забезпечення епідемічної безпеки населення 

та окремі напрямки їхньої діяльності 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі надано нові підходи вирішення актуальної проблеми 

удосконалення контролю епідемічного процесу інфекційних хвороб із 

урахуванням комплексного впливу його вторинних рушійних сил і 

інтенсивності їхньої дії в умовах реформування медичної галузі та санітарно-

епідеміологічної служби. Інфекційна захворюваність може слугувати 

маркером доступності медичної допомоги та безпечності умов проживання 

населення через її чутливість до демографічних, медичних, соціально-

економічних та екологічних перетворень у суспільстві, які є вторинними 

рушійними силами епідемічного процесу. Інтегральна оцінка дозволяє 

визначати сумарний внесок цих епідемічних ризиків у формування 

епідемічної ситуації та оцінювати території за рівнем епідемічної безпеки, 

що важливо при плануванні оптимальних профілактичних заходів. 

 

1. Аналіз тенденцій розвитку епідемічного процесу інфекційних хвороб 

у світі показав, що 60-90% всіх випадків було виявлено в країних із середнім 

та низьким рівнем соціально-екномічного розвитку, тоді як високі соціальні 

стандарти (покращення санітарно-гігієнічних умов проживання, збільшення 

доступності медичної допомоги) у країнах зі сталою економікою стали 

запорукою зниження інфекційної захворюваності. Поява спалахів кору в 4 із 

6 регіонів ВООЗ вказує на те, що хвороби, керовані засобами специфічної 

імунопрофілактики, через послаблення уваги до їх профілактики та 

прогалини в імунізації населення знову можуть безперешкодно 

поширюватись навіть у країнах з розвинутими системами охорони здоров’я 

та відновлювати ендемічний потенціал. 

2. Зростання вперше виявленої загальної захворюваності (Тр.=103,4%) 

та виражена тенденція до збільшення поширеності хвороб (Тр.=142,9%) за 

всіма класами МКХ-10 свідчать про погіршення стану здоров’я населення, 

зокрема, за рахунок збільшення кількості хвороб органів травлення 

(Тр.=156,6%), шкіри та підшкірної клітковини (Тр.=189,1%) та стабільно 

високий рівень поширеності хвороб органів дихання (Тр.=103,2%). 

Скорочення на 36,4% кількості зареєстрованих інфекційних хворих призвело 

до зменшення у 1,9 разів їхньої частки в загальній структурі хвороб, хоча 

намітилась тенденція уповільнення середньорічного темпу цих змін (Тзн.) – з 

92,1% у 2013 р. до 88,8% в 2015 р. Темп зниження вперше виявленої 

інфекційної захворюваності та поширеності інфекційних хвороб складав 

72,2–76,9%, особливо ці процеси прискорились після 2013 р. (Тсп.≥25,6%).  

3. Виявлено, що офіційні дані не відображають реальну картину щодо 

ролі інфекційних хвороб у формуванні загальної захворюваності населення 

та оцінки стану епідемічного благополуччя, адже статистичні показники 

звітної форми МОЗ України (№ 12) у 6–7 разів нижчі за показники санітарно-

епідеміологічної служби (форма № 2), насамперед, через включення ГРІ і 
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грипу до класу X «Хвороби органів дихання» (J00-J99) МКХ-10 (серед яких 

їхня частка перевищує 70%).  

4. Зниження інфекційної захворюваності відбувалось в умовах 

демографічних змін, які призвели до зменшення на 17,6% загальної 

чисельності населення та на 41,1% – дитячого, роль якого була визначальною 

в підтриманні епідемічного процесу (r≥0,8, р<0,05). Діти переважали в 

структурі хворих (54,7±1,4%), а їхня захворюваність (5809,7±141,6 на 100 

тис. населення) у 2–3 рази перевищувала показники серед дорослих. 

Встановлено зв'язок між динамікою поширеності інфекційних хвороб та 

активністю внутрішніх міграційних процесів (r≥0,9, р<0,05).  

5. На тлі зниження інфекційної захворюваності загалом (Тсп.=97,0%) 

спостерігався її підйом на такі соціально значущі хвороби, як ВІЛ-інфекція 

(Тр.=46250,0%) та туберкульоз (Тр.=160,8%). Зросла захворюваність на 

ротавірусну інфекцію (Тр.=3608,8%), хворобу Лайма (Тр.=6633,3%) та 

інфекційний мононуклеоз (Тр.=412,9%). Збільшення кількості хронічних 

гепатитів (Тр.=139,3%) при вираженій тенденції зниження показників 

захворюваності на гострі гепатити В (Тзн.=13,5%) та С (Тзн.=49,8%) вказує на 

гіподіагностику їх гострих форм. Зниженню на 36,5% загального показника 

смертності від інфекційних хвороб (до 23,1 на 100 тис. населення) сприяло 

зменшення смертності від туберкульозу (з 25,3 до 6,6) та ВІЛ-інфекції (з 11,7 

до 8,0 на 100 тис. населення).  

6. Прогнозування епідемічного процесу на 6–10 років наперед виявило 

тенденцію подальшого зниження інфекційної захворюваності, хоча 

переважання у 2010 – 2013 рр. фактичних статистичних показників над 

прогнозними, а після 2014 р, навпаки, прогнозних, свідчить про 

недосконалість системи епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами, що в часі співпадає з початком реформування санітарно-

епідеміологічної служби. Водночас, зменшення більш ніж удвічі, порівняно з 

індикаторними показниками (95%), обсягів планових профілактичних 

щеплень створює потенційний ризик для інтенсифікації епідемічного 

процесу низки інфекцій. Зазначене потребує сталого фінансування 

профілактичних програм та протиепідемічних заходів (не менше 1056 грн на 

1 хворого за розрахунками на 2015 р.).  

7. Зміни в динаміці інфекційної захворюваності корелювали з 

тенденціями забезпечення медичною допомогою інфекційних хворих та 

належного епідеміологічного нагляду, зокрема зі скороченням кількості КІЗ 

(r≥0,9), спеціалізованих ліжок (0,7≤r≤0,8), фахівців-інфекціоністів (0,6≤r≤0,9), 

епідеміологів (0,8≤r≤0,9), лікарів лабораторної ланки (0,7≤r≤0,8; р<0,05). Це 

опосередковано свідчить про зниження ефективності інформаційної та 

діагностичної підсистем епідеміологічного нагляду, а не про дійсне зниження 

інтенсивності епідемічного процесу. Стала тенденція у динаміці 

госпіталізованих інфекційних хворих (в середньому (25,5±1,4)% з числа 

вперше виявлених) підтверджує той факт, що кількість тяжких клінічних 
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форм інфекцій суттєво не змінюється, а тому радикальне скорочення 

ліжкового фонду не є обґрунтованим.  

8. Виявлено посилення зв’язку інфекційної захворюваності та 

інтенсивності дії факторів середовища життєдіяльності, за якими регіони 

країни суттєво відрізняються між собою: у 4–4,9 разів за чисельністю, у 3,3-

4,9 разів за щільністю, віковою структурою населення, до 2,5 разів за 

часткою містян; обсягами шкідливих викидів (0,1–4% за регіонами), 

утворених відходів І–ІІІ (0,01–16,6%) і ІV класів небезпеки (0,1–66,7%) та 

кількістю підприємств, які їх генерують (1,1–25,4%); рівнем доходів регіонів 

(у 6,3-7,7 разів) і громадян (у 1,5-2,8 разів); динамікою зазначених 

показників. Дія цих вторинних рушійних сил епідемічного процесу 

проявилася посиленням неоднорідності регіональних показників інфекційної 

захворюваності, що зумовило збільшення мінливості в щорічних 

загальнодержавних сукупностях показників (Vσ>20%), сягаючи за окремими 

нозологіями 135–158%.  

9. За результатами комплексного аналізу більше 100 факторів 

середовища життєдіяльності (медичних, демографічних, соціально-

економічних, екологічних) та визначення серед них найбільш значущих щодо 

епідемічних ризиків обґрунтовано методику інтегральної оцінки їхнього 

сумарного внеску у формування показників поширеності інфекційних хвороб 

як індикатора рівня епідемічної безпеки. Аналіз засад існуючої системи 

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та результати 

інтегральної оцінки дозволили запропонувати концептуальну модель системи 

спостереження і контролю епідемічних ризиків.  

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У рамках проведення епідеміологічного нагляду для визначення ролі 

вторинних рушійних сил у розвитку епідемічного процесу та виявлення 

найбільш значущих епідемічних ризиків (з числа медико-демографічних, 

соціально-економічних, екологічних та інших чинників), а також 

характеристики територій за рівнем епідемічної небезпеки, науковим 

працівникам та практичним фахівцям епідеміологічного профілю 

рекомендується застосовувати «Методику розрахунку інтегрального 

показника для порівняльної оцінки рівнів епідемічної безпеки регіонів та 

виявлення провідних епідемічних ризиків», що ґрунтується на інтегральному 

аналізі ризику сумарної дії провідних детермінант, які формують епідемічні 

ризики, на епідемічний процес. 

 

 

 

 

 



37 
 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ,  

ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Маркович І. Г., Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. Інфекції, актуальні для 

людини та тварин: загрози і ризики, обумовлені ними: посібник. К., 2013. 

561с. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала 

посібник до друку) 

2. Маркович І. Г., Маркович І. Ф. Біологічна безпека, інтегральна оцінка 

факторів її ризику: монографія. Київ: Людмила, 2018. 277 с. (Дисертант 

сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала монографію до друку) 

3. Маркович І. Г., Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. Аналіз загроз та оцінка 

ризиків, пов’язаних із використанням біологічних агентів. Український 

медичний часопис. 2012. ІІІ/IV, № 2(88). С.41–45. (Дисертант сформулювала 

ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

4. Маркович І. Г., Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. Роль моніторингу за 

інфекціями спільними для людей та тварин, в забезпеченні біобезпеки 

населення України. Український медичний часопис. 2012. № 5(91). С. 11–114. 

(Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до 

друку) 

5. Маркович І. Г., Маркович І. Ф. Вплив факторів середовища 

життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб. 

Інфекційні хвороби. 2016. № 4(86). С. 13–20. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

6. Маркович І. Г., Задорожна В. І., Маркович І. Ф. Інтегральна оцінка 

рівня біологічної безпеки регіонів країни. Інфекційні хвороби. 2017. № 4 (90). 

С. 4–9 (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала 

роботу до друку) 

7. Маркович І. Г. Динаміка захворюваності та поширеності інфекційних 

хвороб в Україні. Інфекційні хвороби. 2015. № 2(80). С. 10–16. 

8. Маркович І. Г. Медична допомога та контроль за інфекційними 

хворобами в Україні. Інфекційні хвороби. 2015. № 3(81). С. 5–10. 

9. Маркович І. Г Динаміка інфекційних хвороб на тлі соціально-

економічних перетворень в Україні. Інфекційні хвороби. 2019. № 2. С. 4–15. 

10. Маркович І. Г. Вплив медико-демографічних показників на 

реформування медичної галузі, як складової системи біобезпеки країни. 

Україна. Здоров'я нації. 2013. № 4(28). С. 29–34.  

11. Маркович І. Г. Аналіз інфекційної захворюваності населення України. 

Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. 2013. № 2, том.1. 

С.106-107. 

12. Маркович И. Г., Гриневич А. И., Вержиховский А., Троцкий М. С. 

Анализ эпидемической и эпизоотической ситуации относительно инфекций, 

общих для человека и животных в Украине за 2011 – 2012 годы. 

Международный научно-практический журнал Клиническая инфектология и 



38 
 

 

паразитология. 2013. № 1(04). С. 60–68. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

13. Маркович И. Г., Гриневич А. И. Распространенность возбудителей 

некоторых острых респираторных заболеваний среди людей и животных в 

начале 2013 года. Международный научно-практический журнал 

Клиническая инфектология и паразитология. 2013. № 2(05). С. 17–28. 

(Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до 

друку) 

14. Маркович И. Г. Гемофильная инфекция в Украине и мире. 

Международный научно-практический журнал Клиническая инфектология и 

паразитология. 2014. № 1(08). С. 19–28.  

15. Красюк Л. С. Чудна Л. М., Маричев І. Л., Брижата С. І., Алаєва О. М., 

Колос Л. А., Маркович І. Г. Краснуха в Києві. Епідеміологічна 

характеристика (1992 – 2009 рр.). Профілактична медицина. 2010. № 2(10). 

С. 12–17. (Дисертант проаналізувала дані про захворюваність на краснуху в  

м. Києві) 

16. Маркович І. Г. Погляд на проблему епіднагляду за грипом та гострими 

респіраторними інфекціями у світі та в Україні. Профілактична медицина. 

2015. № 1-2(24). С. 98–103. 

17. Маркович І. Г. Аналіз стану захворюваності населення на інфекції з 

краплинним механізмом передачі на прикладі м.Києва. Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я України. 2011. № 3. С. 15–24. 

18. Маркович І. Г., Гриневич О. Й. Аналіз епідемічної ситуації щодо 

зооантропонозів в Україні у 2011 – 2012 роках. Україна. Здоров'я нації. 2013. 

№ 2(26). С. 125–129. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, 

підготувала роботу до друку) 

19. Гриневич О. Й., Маркович І. Г. Грип H1N1: уроки пандемії. 

Український медичний часопис. 2010. ІХ/Х, № 5(79). С. 28–32. (Дисертант 

сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

20. Гриневич О. Й., Маркович І. Г. Огляд епідемічного сезону грипу та 

гострих респіраторних інфекцій 2010 – 2011 рр. Український медичний 

часопис. 2011. ІХ/Х, № 5(85). С. 35–37. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

21. Колос Л. А., Кракович А. В., Рубан О. М., Клякіна Л. Д., Миколенко 

Н.І., Маринюк О. В., Медведь Л. В., Маркович І. Г., Костюк О. С., Кисляк І.І., 

Козлова І. А., Пономаренко А. М. Організація епідеміологічного нагляду за 

грипом та гострими вірусними респіраторними інфекціями в м.Києві. 

Україна. Здоров'я нації. 2011. № 4(20). С. 154–158. (Дисертант сформулювала 

ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

22. Маркович І. Г. Грип та гострі респіраторні інфекції в епідсезоні  

2009/2011рр. Військова медицина України. 2011. № 3. С. 137–143. 

23. Гриневич О. Й., Маркович І. Г., Гузик О. Й. Вірус Шмалленберг: 

проблеми та перспективи. Український медичний часопис. 2012. № 3(89). С. 



39 
 

 

30–32. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала 

роботу до друку) 

24. Гриневич О. Й., Маркович І. Г. Огляд епідемічної ситуації в світі щодо 

захворюваності на сезонний та пташиний грип на початку 2012 року. Сімейна 

медицина. 2012. № 1. С. 32–34. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

25. Гриневич О. Й., Маркович. І. Г. Коронавірус – проблеми та 

перспективи. Український медичний часопис. 2013. № 3(95). С. 45–48. 

(Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до 

друку) 

26. Маркович І. Г. До питання про епідеміологічний нагляд. Інфекційні 

хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, 

профілактика, біологічна безпека: матеріали наук.-практ. конф. Київ, 15-16 

жовтня 2015. С. 47–48. 

27. Маркович І. Г. Інтегральна оцінка, її використання для встановлення 

рівня біологічної безпеки. «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, 

епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека». 

матеріали наук.-практ. конф з міжнародною участю, присвяченої щорічним 

«Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 

річчя від дня його народження. Київ, 12-13 жовтня 2017. 

28. Козлова І. А., Колос Л. А., Кракович А. В., Маркович І. Г., Носенко 

Г.А., Головня О. М. Порівняльна характеристика захворюваності на 

дифтерію та напруженості імунітету населення м.Києва. Матеріали робочої 

наради-семінару з актуальних питань організації роботи бактеріологічних 

лабораторій. Хмельницький, 2005. С. 39−40. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

29. Чудна Л. М., Брижата С. І., Красюк Л. С., Алаєва О. М., Маркович І. Г. 

Епідемічна ситуація з кору в Україні у 2003 – 2005рр. Матеріали науково-

практичної конференції «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її 

безпека». Київ, 2006. С. 22–24. (Дисертант здійснила збір та аналіз 

епідеміологічних даних про хворих на кір у м. Києві) 

30. Красюк Л. С., Брижата С. І., Алаєва О. М., Глушкевич Т. Г., Маркович 

І. Г. Характеристика епідемічного процесу дифтерії в м.Києві на сучасному 

етапі. Матеріали науково-практичної конференції «Вакцинопрофілактика 

керованих інфекцій та її безпека». Київ, 2006. С. 86–88. (Дисертант здійснила 

збір та аналіз епідеміологічних даних про хворих на дифтерію у м. Києві) 

31. Колос Л. А., Кракович А. В., Маркович І. Г. Особливості 

популяційного імунітету проти дифтерії в м.Києві на сучасному етапі. 

Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека»: матеріали наук.-

практ. конф. Київ, 2006. С. 88–89. (Дисертант сформулювала ідею, 

проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

32. Колос Л. А., Кракович А. В., Маркович І. Г., Бакуліна Г. М. 

Особливості перебігу кору на сучасному етапі в м.Києві. Матеріали семінару 

з актуальних питань роботи епідеміологічних відділів і вірусологічних 



40 
 

 

лабораторій установ державної санепідслужби МОЗ України. Вінниця, 2006. 

С.65−66. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала 

роботу до друку) 

33. Гриневич О. Й., Маркович І. Г. Підсумки пандемії сезону 2009/2010рр. 

та  сучасний стан захворюваності на грип та ГРІ в Україні. Збірник матеріалів 

конференції «Забезпечення благополуччя щодо високопатогенного 

пташиного грипу в Автономній республіці Крим та м.Сімферополь через 

покращення міжсекторальної взаємодії», Ялта, 28-29 вересня 2010. С. 1–3. 

(Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до 

друку) 

34. Брижата С. І., Мухарська Л. М., Алаєва О. М., Маркович І. Г. 

Популяційний імунітет до кору серед населення України за 1985 – 2002 рр. 

Матеріали ХІV з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. Полтава, 

2005. С. 174. (Дисертант проаналізувала дані про захворюваність на кір 

населення м. Києва) 

35. Гриневич О. Й., Маркович І. Г., Сушко О. М., Осіпчук О. П., Найда 

С.В., Поліщук І. В., Чабан І. Д. Міжнародний досвід роботи Центрів грипу в 

сенсі протидії пандемії вірусу A(H1N1) 2009 року. Україна. Здоров'я нації. 

2012. № 1. С. 141–144. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, 

підготувала роботу до друку) 

36. Гриневич О. Й., Маркович І. Г., Завірюха Г. А., Поліщук І. В., Лукаш 

І.Д. Використання різних методів діагностики з метою вивчення 

інфекційного процесу на прикладі лейкозу великої рогатої худоби. 

Ветеринарна медицина України. 2012. № 11(201). С. 20–23. (Дисертант 

сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала роботу до друку) 

37. Маркович І. Г., Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. Епідеміологічний 

нагляд за інфекціями спільними для людей та тварин в Україні. Ветеринарна 

медицина-96, Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Харків. 2012. С. 

209–212. (Дисертант сформулювала ідею, проаналізувала дані, підготувала 

роботу до друку) 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Маркович І. Г. «Інтегральне оцінювання рушійних сил 

епідемічного процесу та удосконалення системи його контролю». – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.02.02 «Епідеміологія». – ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, 2019. 

Робота присвячена пошуку шляхів удосконалення епідеміологічного 

нагляду за інфекційними хворобами та інтегральній оцінці рівня епідемічної 

безпеки регіонів на підставі дослідження сучасного стану інфекційної 

захворюваності, а також встановлення впливу на її кількісно-просторово-
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часові параметри медико-демографічних, соціально-економічних, 

екологічних перетворень в Україні та її регіонах впродовж 1994 – 2015 років. 

Встановлено, що в Україні спостерігається зниження інфекційної 

захворюваності, зміни торкнулись всіх вікових груп населення, але 

найбільше дітей до 17 рр., насамперед, через зменшення на 41,1% їхньої 

чисельності. На формування загальних показників інфекційної 

захворюваності переважно впливали гострі респіраторні інфекції та грип, 

складаючи до 97% всіх випадків зареєстрованих санітарно-епідеміологічною 

службою, хоча в галузевих статистичних звітних формах МОЗ України вони 

віднесені до хвороб органів дихання. На тлі зниження інтенсивності 

епідемічного процесу більшості інфекцій, відбувся підйом захворюваність на 

такі соціально значущі хвороби як ВІЛ-інфекція (Тпр.=46250,0%) та 

туберкульоз (Тпр.=160,8%). Завдяки покращенню діагностичного процесу 

відбулось зростання зареєстрованої захворюваності на ротавірусну інфекцію 

(Тпр.=3608,7%), хворобу Лайма (Тпр.=6633,3%), інфекційний мононуклеоз 

(Тпр.=412,9%).  

Виявлена нерівномірність в регіональних показниках інфекційної 

захворюваності (11%≤Vσ≤19% за всіма та 10%≤Vσ≤149% за окремими 

нозологіями) спонукала до порівняння провідних характеристик епідемічного 

нагляду та соціально-гігієнічного моніторингу, що лягло в основу розробки 

методики розрахунку інтегрального показника для визначення рівнів 

епідемічної безпеки регіонів та оцінки сумарного впливу вторинних 

рушійних сил на епідемічний процес інфекційних хвороб (з виявленням 

найбільш актуальних епідемічних ризиків), а також розробки моделі системи 

спостереження за епідемічними ризиками і алгоритму формування єдиної 

інформаційної бази даних про випадки інфекційних хвороб задля 

удосконалення епідеміологічного нагляду за ними, що особливо важливо в 

умовах нестабільної соціально-економічної та екологічної ситуації в країні. 

Ключові слова: епідеміологічний нагляд, епідемічний процес, 

інфекційні хвороби, інфекційна захворюваність, епідемічна безпека, 

інтегральний показник рівня епідемічної безпеки. 

 

SUMMARY 

 

Markovych I. "Integral evaluation of the driving forces of the epidemic 

process and improvement of its control system." - The manuscript.  

Dissertation for the doctorate degree (Doctor of Medical Sciences, DMSc), 

specialisation 14.02.02 "Epidemiology". - State Institution “L.V. Gromashevsky 

Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine” (Kyiv, 2019). 

This work is devoted to finding ways to improve epidemiological 

surveillance of infectious diseases and to integrating evaluation of the 

epidemiological safety of regions based on the study of the current state of 

infectious morbidity, as well as establishing the impact on its quantitative-spatial-
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temporal parameters of medical, demographic, social, economic and ecological 

transformations in Ukraine and regions during 1994 - 2015. 

It has been established that a decrease in the infectious disease rate has been 

observed in Ukraine; changes affected all age groups, and especially children aged 

0 to 17, primarily due to a 41.1% reduction of their number. Acute respiratory 

infections and influenza, which account for up to 97% of all cases registered by the 

sanitary and epidemiological service, although they are classified as respiratory 

diseases in the sectoral statistical reporting forms of the Ministry of Health of 

Ukraine, had a strong influence on the formation of general infection rates. As the 

intensity of the epidemic process of most infections decreases the incidence of 

such socially significant diseases as HIV infection (Ti=46250.0%) and tuberculosis 

(Ti=160.8%) has increased. Due to the improvement of the diagnostic process 

there was an increase in the reported incidence of rotavirus infection 

(Td=3608.7%), Lyme disease (Td=6633.3%) and infectious mononucleosis 

(Ti=412.9%). 

The revealed unevenness of regional indicators of infectious morbidity  

(11% ≤Vσ≤19% for all and 10≤Vσ≤149% for individual nosologies) led to 

comparison of the main characteristics of epidemic surveillance and socio-hygienic 

monitoring that formed the basis to develop a methodology for calculating the 

integral index by determining the epidemic safety levels of regions and evaluate 

the total impact of the secondary driving forces on the epidemic process of 

infectious diseases (by identification of the most relevant epidemic risks), also 

developing a model system for epidemic risk surveillance and an algorithm for 

creating a single information database of the infectious disease cases to improve 

epidemiological surveillance, that is crucial in the context of an unstable socio-

economic and environmental situation in the country. 

Keywords: epidemiological surveillance, epidemic process, infectious 

diseases, infectious morbidity, epidemic safety, integral indicator of epidemic 

safety level  
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Маркович И. Г. «Интегральное оценивание движущих сил 

эпидемического процесса и усовершенствование системы его контроля». 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.02.02 «Эпидемиология». – ГУ «Институт 

эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН 

Украины », Киев, 2019. 

Установлено, что в Украине наблюдается снижение инфекционной 

заболеваемости, изменения коснулись всех возрастных групп населения, 

особенно детей 0–17 лет, прежде всего, из-за сокращения на 41,1% их 

численности. На формирование общих показателей инфекционной 

заболеваемости сильное влияние оказывали острые респираторные инфекции 
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и грипп, составляющие до 97% всех случаев зарегистрированных санитарно-

эпидемиологической службой, хотя они отнесены к болезням органов 

дыхания. На фоне снижения интенсивности эпидпроцесса большинства 

инфекций, наблюдается подъем заболеваемости на такие социально 

значимые болезни как ВИЧ-инфекция (Тпр.=46250,0%) и туберкулез 

(Тпр.=160,8%). Благодаря улучшению диагностического процесса состоялось 

увеличение зарегистрированной заболеваемости на ротавирусную инфекцию 

(Тпр.=3608,7% ), болезнь Лайма (Тпр.=6633,3%), инфекционный мононуклеоз 

(Тпр.=412,9%). 

Усиление изменчивости показателей отражающих первичную 

инфекционную заболеваемость (Vσ=20%) и их распространение (Vσ=21%) 

стало следствием увеличения разницы в региональных показателях 

первичной инфекционной заболеваемости (Vσ=17%). Наиболее 

неоднородными были совокупности показателей первичной инфекционной 

заболеваемости в Донецкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Луганской, 

Черновицкой обл. и г. Севастополе (12%≤Vσ≤19%), а относительно общей – 

в АР Крым, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Тернопольской, Херсонской 

и Черновицкой обл. (11%≤Vσ≤14%). Еще существеннее разница в ежегодных 

показателях инфекционной заболеваемости в разрезе отдельных инфекций – 

туберкулеза (13%≤Vσ≤24%) или кори (48%≤Vσ≤135%), как и во многолетней 

их динамике внутри каждого из регионов (10%≤Vσ≤29% в Сумской и 

Херсонской обл. относительно туберкулеза или 78%≤Vσ≤149% в 

Хмельницкой и АР Крым относительно кори), что свидетельствует о 

значительном влиянии на эпидемический процесс региональных условий. 

Динамика инфекционной заболеваемости соответствовала изменениям, 

проишедшим в общем объеме взвешенных частиц в атмосферном воздухе, в 

том числе от стационарных источников выбросов (r≥0,9), выбросов оксидов 

азота (r≥0,8), оксида углерода (r≥0,8), веществ в виде взвешенных твердых 

частиц размером 2,5-10 мкм (r=0,9) и 2,5 мкм и меньше (r=0,7); объемов 

добытой и употребленной свежей воды (0,5≤r≤0,8); количества сточных вод 

(0,6≤r≤0,8), их очистки (0,4≤r≤0,7); количества медработников 

инфекционного и эпидемиологического профиля (0,6≤r≤0,9). Обратная связь 

обнаружена с доходами регионов и отдельных лиц (-0,7≤r≤0,8), заработной 

платой (-0,7≤r≤-0,8), текущими инвестициями на природоохранные 

мероприятия (r=-0,8; р<0,05).  

Математическое моделирование эпидемического процесса 

инфекционных болезней на 6–10 лет вперед показало, что при общей 

тенденции к снижению, до 2012 г. наблюдалось превышение фактических 

показателей заболеваемости, а позже ‒ прогнозных (в 2015 г. на 2,2–3,1%, а в 

следующие годы на 2,1–20,4% и 4,4–9,6%, при εпр<10), что косвенно 

свидетельствует об ухудшении выявления и учета инфекционных больных, и 

по времени совпадает с началом реформирования системы здравоохранения, 

в частности, Госсанэпидслужбы. Установленная неравномерность в 

региональном распространении инфекционных болезней побудила к 



44 
 

 

сравнению ведущих характеристик эпидемиологического надзора и 

социально-гигиенического мониторинга, а также разработки методики 

расчета интегрального показателя для определения уровней эпидемической 

безопасности регионов и оценки суммарного воздействия вторичных 

движущих сил на эпидемический процесс инфекционных болезней (с 

выявлением наиболее актуальных эпидемических рисков), а также 

разработки модели системы наблюдения за эпидемическими рисками и 

алгоритма формирования единой информационной базы данных о случаях 

инфекционных болезней с целью усовершенствования эпидемиологического 

надзора за ними, что особенно важно в условиях нестабильной социально-

экономической и экологической ситуации в стране. 

Ключевые слова: эпидемиологический надзор, эпидемический 

процесс, инфекционные болезни, инфекционная заболеваемость, 

эпидемическая безопасность, интегральный показатель уровня 

эпидемической безопасности. 
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