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Дослідження представлене шістьма послідовними етапами. 

Проведений на першому етапі критичний аналіз даних вітчизняної та 

зарубіжної літератури із застосуванням системного підходу та системного 

аналізу, бібліосемантичного методів дослідження надав можливість критично 

оцінити стан наукової проблеми, що вивчалась, визначити основні питання, які 

підлягали подальшому дослідженню.  

Використання системно-історичного та бібліосемантичного методу 

сприяло визначенню на другому етапі напряму, мети і завдань, обґрунтуванню 

об’єкту, предмету і обсягів дослідження, наукової бази і методичного 

інструментарію його проведення. 

Третій етап присвячувався аналізу десятирічних (за 2011-2020 рр.) 

трендів показників захворюваності на вакциноконтрольовані захворювання в 

Україні та Івано-Франківській області. Встановлено, що в Україні впродовж 

2011-2020 років зафіксовано декілька епідемічних спалахів та випадків 

смертельно небезпечних хвороб: гострого поліомієліту (2012-2013 рр. – 8 

випадків), дифтерії (2018-2019 рр. – 31 випадок сумарно), правця (2012-2013 

рр. – 39 випадків, 2017-2019 рр. – 52 випадки), гемофільної інфекції (2017-2019 

рр. – 124 випадки), а також висококонтагіозних кашлюка (2016 р. – 5,01,  

випадок на 100 тисяч населення, 2015-2019 рр. – 5,22-7,32%ооо) та корі (2012 р. 

– 27,95%ооо, 2017-2019 рр. – 125,50-135,69%ооо), рівні захворюваності на які в 



Івано-Франківській області були у 2-10 разів вищі, ніж загальноукраїнські.    

Метою четвертого етапу стало вивчення повноти охоплення 

щепленнями, забезпеченості вакцинами, частоти протипоказань і відмов від 

вакцинації населення України та Івано-Франківської області. Проаналізували 

відповідну нормативно-правову базу і дані інформаційної системи «УкрВак» 

за 2011-2020 роки. Встановлено, що вітчизняна нормативно-правова база, яка 

регулює організацію імунопрофілактики населення, відповідає сучасним 

доказовим даним, однак національний календар щеплень є коротшим, 

порівняно з економічно розвиненими країнами світу і включає охоплення 

вакцинацією всього від 10 інфекційних хвороб. 

Виявлено, що охоплення населення обов’язковими профілактичними 

щепленнями за останні десятиріччя носило безсистемний характер і не 

забезпечувало належного для формування суспільного імунітету рівня 

імунопрофілактики населення, особливо у 2014-2016 роки (0-40% від 

потреби), що прямо корелювало із найнижчими рівнями забезпеченості 

вакцинами у цей період часу (rxy = 0,47-0,78) і могло бути безпосередньою 

причиною епідемічних спалахів та випадків у наступні після низького 

охоплення імунопрофілактикою роки. Охоплення вакцинацією після спалахів 

зростало, на тлі зниження частоти відмов. 

З’ясовано, що критерії протипоказань до імунізації вимагають 

нормативного врегулювання, про що свідчать значні коливання за останнє 

десятиріччя частоти протипоказань до щеплення дітей вакциною АКДП (2,3-

11,5%) в Україні, значно нижчі рівні та тенденція до зниження в Івано-

Франківській області, прямий кореляційний зв’язок із наявністю вакцини (rxy = 

0,46), у 15,1 рази більша (у порівнянні із довготривалими) частота тимчасових 

протипоказань та їх сезонний характер, пряма взаємозалежність низького 

охоплення дітей до 7 місяців життя повним курсом вакцинації від кашлюка, 

дифтерії, правця (52,5% в Україні та 33,0% на Прикарпатті у 2020 році) із 

частотою протипоказань до щеплень ( rxy =0,56). 



Наступним завданням і п’ятим етапом дослідження став аналіз 

ставлення та обізнаності медичних працівників з питань вакцинації населення 

шляхом проведення соціологічного дослідження за спеціально розробленою 

програмою. Опитали 1384 медпрацівники закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської областей.  

Встановлено що 87,6% опитаних медичних працівників в цілому 

позитивно ставляться до профілактичних щеплень, 80,7% вакцинують своїх 

дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень,  15,4% – з деякими 

відхиленнями від нього і тільки 12,7% здійснюють додаткову 

імунопрофілактику понад нормативний перелік. Виявлено, що, 17,5% 

медичних працівників самі не ревакцинуються від дифтерії та правця і ще 

7,9% роблять це рідше ніж раз на 10 років; 42,0% не щеплені від гепатиту В, 

13,1% – не отримали всіх доз вакцини; 43,3% не проводять собі щорічне 

щеплення від грипу і не переконують інших це робити. Прихильність 

медичних працівників до вакцинації зростає з віком, залежить від регіону та 

групи професійної діяльності (найменш прихильні лікарі-спеціалісти), а також 

від факту проходження навчання з організації імунопрофілактики. 

Встановлено прогалини у знаннях та переконаннях медичних 

працівників, пов’язаних з організацією вакцинації населення: менше половини 

респондентів розуміють, що щеплення проводять будь-якою сертифікованою 

вакциною, незалежно від країни-виробника; значна частка респондентів 

схильні призначати перед щепленням не рекомендовані міжнародними 

настановами обстеження (53,6%), антигістамінні (15,9%) та протизапальні 

(8,0%) лікарські засоби; не знають про можливість робити за один візит 

декілька щеплень (47,3%), і що порушення холодового ланцюга впливає на 

ефективність вакцини (52,4%). Найбільш обізнаними з питань організації 

імунопрофілактики населення виявились керівники медичних закладів і 

медпрацівники, які пройшли спеціальні тренінги з вакцинації, а найменш – 

лікарі-спеціалісти. 

Узагальнені результати попередніх етапів дослідження дали змогу на 



шостому, заключному, етапі за допомогою методів системного підходу і 

системного аналізу, бібліосемантичного та моделювання науково 

обґрунтувати і розробити функціонально-організаційну модель удосконаленої 

системи управління імунізацією населення, особливостями якої стало 

поєднання організаційних та комунікаційних стратегій. Основними 

інноваційними елементами моделі стали: електронний реєстр осіб, що 

потребують вакцинації, та контролю її виконання; стратифіковані на різні 

цільові аудиторії комунікаційні стратегії; схема трирівневого здобуття 

комунікативних навичок консультування населення з імунопрофілактики. 

Ефективність запропонованих нововведень підтверджена позитивними 

висновками незалежних експертів, що дозволяє рекомендувати її для 

впровадження у практику закладів охорони здоров’я України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

- системно представлені проблемні питання організації вакцинації 

населення України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

країни та трансформації системи громадського здоров’я; 

- виявлені регіональні та загальноукраїнські особливості динаміки та 

структури показників захворюваності населення на вакциноконтрольовані 

інфекції; 

- досліджено ставлення і охоплення вакцинацією та ревакцинацією 

медичних працівників як груп ризику за професійною ознакою, а також їх 

обізнаність з організації та проведення імунопрофілактики; 

- обґрунтовано та розроблено схему трирівневого здобуття 

комунікативних навичок консультування населення з імунопрофілактики; 

- науково обґрунтовано, розроблено і доведено доцільність та 

прогностичну ефективність функціонально-організаційної моделі 

удосконалення системи управління імунізацією населення, яка є комплексною, 

інтегральною, сформованою на принципах поєднання організаційних та 

комунікаційних стратегій, стратифікованих на різні цільові аудиторії. 

Удосконалено науково-методологічний підхід до формування 



прихильності медичних працівників і населення до вакцинації.    

Набули подальшого розвитку знання про взаємозв’язок між охопленням 

вакцинацією, наявністю вакцин, протипоказань та відмов від щеплень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

стали підставою для: 

- розробки рекомендацій з удосконалення системи управління 

імунізацією населення в сучасних соціально-економічних умовах розвитку 

суспільства і трансформації  системи охорони здоров’я; 

- пропозиції формування електронного реєстру осіб, що підлягають 

профілактичній імунізації, і контролю її реалізації; 

- пропозиції призначення відповідального експерта з імунізації 

населення у регіональних центрах контролю та профілактики хвороб; 

- рекомендації удосконалення освітніх програм підготовки медичних 

працівників на до- та післядипломному рівні. 

Ключові слова: імунізація, громадське здоров’я, профілактика, 

організація охорони здоров’я, система управління. 
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The study is presented in six consistent stages. 

The critical analysis of the data of Ukrainian and foreign literature was 

conducted at the first stage. Usage of a systematic approach and systematic analysis, 



bibliosemantic research methods provided an opportunity to critically assess the 

status of the studied scientific problem, identify key issues studied further. 

At the second stage system-historical and bibliosemantic methods helped to 

determine the direction, objective and tasks, justification of the object, subject and 

scope of research, scientific base and methodological tools for its implementation. 

The third stage was devoted to the analysis of trends in the incidence of 

vaccine-controlled diseases in Ukraine and Ivano-Frankivsk region in 2011 - 2020. 

It is found there were several epidemic outbreaks and cases of life-threatening 

diseases  in Ukraine during 2011 - 2020: acute poliomyelitis (2012 - 2013 - 8 cases), 

diphtheria (2018 - 2019 - 31 cases in total), tetanus (2012 - 2013 - 39 cases, 2017 - 

2019 - 52 cases), haemophilus influenza (2017 - 2019 - 124 cases), as well as highly 

contagious pertussis (2016 - 5.01, the case per 100 thousand population, 2015 - 2019 

- 5.22 - 7.32% ooo) and measles (2012 - 27.95% ooo, 2017-2019 - 125.50 - 

135.69% ooo). The incidence rate for mentioned diseases was 2 - 10 times higher 

through Ivano-Frankivsk region than average for the rest of Ukraine.    

The purpose of the fourth stage was to learn the completeness of vaccination 

coverage, vaccine availability, frequency of contraindications and refusals to get a 

vaccine by population of Ukraine and Ivano-Frankivsk region. The relevant 

regulatory and legal framework, data of the UkrVak information system for 2011 - 

2020 were analyzed. Revealed that Ukrainian legal framework regulating the 

organization of immunoprophylaxis among the population corresponds to modern 

evidence dase. However, the National Immunization Schedule is smaller compared 

with economically developed countries, including vaccination coverage of only 10 

infectious diseases. 

It was found that the coverage of the population with mandatory vaccinations 

in recent decades was unsystematic and did not provide adequate level for 

community immunity, especially in 2014-2016 (0-40% of demand). Described 

situation directly correlated with the lowest levels of vaccine availability during this 

period (rxy = 0.47-0.78) and could be a direct cause of epidemic outbreaks and 

infection cases in the years following low immunoprophylaxis coverage. 



Vaccination coverage after outbreaks has increased with declining refusal rates. 

It was revealed that the criteria of contraindications to immunization require 

legal regulations. Some evidence for that are: significant frequency fluctuations of 

contraindications to vaccination of children with the DPT vaccine (2.3-11.5%) 

during the last decade in Ukraine, significantly lower levels and a downward trend 

in Ivano-Frankivsk region, a direct correlation with the presence of the vaccine (rxy 

= 0.46), 15.1 times higher (compared to long-term) frequency of temporary 

contraindications and their seasonal nature. More evidence is present with direct 

interdependence of low coverage of children under 7 months of age with a full 

course of vaccination against pertussis, diphtheria, tetanus (52.5% in Ukraine and 

33.0% in Prykarpattia in 2020) with the frequency of contraindications to 

vaccinations (rxy = 0.56). 

The next task and the fifth stage of the study was an analysis of attitude and 

awareness of health professionals on vaccination of the population by conducting a 

sociological survey based on a specially designed program. 1384 medical workers of 

healthcare facilities of Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Donetsk, Poltava regions 

and participants of the Summer School "Transformation of health care systems" 

(2018) were interviewed.  

It was found, 87.6% of respondents generally have positive attitude to 

immunization, 80.7% vaccinate their children according to the National 

Immunization Schedule, 15.4% - deviate from the Schedule, and only 12.7% carry 

out additional immunization over listed in the Schedule. The survey revealed, 17.5% 

of healthcare workers do not revaccinate themselves against diphtheria and tetanus 

and another 7.9% revaccinate against diphtheria and tetanus less than once in 10 

years; 42.0% are not vaccinated against hepatitis B, 13.1% are not fully vaccinated; 

43.3% do not get an annual influenza shot and do not persuade others to do so. 

Adherence to vaccination increases with age of healthcare workers, depending on 

the region and a group of professional practice (specialized medical care doctors 

have the lowest adherence) and attendance of trainings on vaccination. 



Gaps in the knowledge and beliefs of health professionals associated with the 

organization of vaccination are determined: less than a half of respondents 

understand that immunization is carried out with any certified vaccine, regardless of 

the country of origin; a significant proportion of respondents tend to prescribe drugs 

not recommended by international guidelines (53.6%), antihistamines (15.9%) and 

anti-inflammatory (8.0%) drugs before vaccination; some of interviewees do not 

know about the possibility of doing several vaccinations in one visit to healthcare 

facility (47.3%), and that the violation of the cold chain affects the effectiveness of 

the vaccine (52.4%). Heads of healthcare facilities and health workers who attended 

training on  vaccination appeared to be the most informed about the organization of 

immunoprophylaxis of the population, the least informed are specialized medical 

care doctors. 

The generalized results of the previous stages of the research made it possible 

to scientifically substantiate and develop a functional-organizational model of an 

improved immunization of population management system on the last, sixth, stage. 

Methods of system approach and system analysis, bibliosemantic and modeling 

were used. Feature of the model is a combination of organizational and 

communication strategies. The main innovative elements of the model are: 

electronic register of people who require vaccination, control of immunization 

implementation; communication strategies stratified for different target audiences; 

scheme of three-level acquisition of communicative skills of counseling the 

population on immunoprophylaxis. The effectiveness of the proposed innovations is 

confirmed by the positive conclusions of independent highly experienced experts, 

allowing recommending it for practical implementation in Ukrainian healthcare 

facilities. 

Scientific novelty. The thesis results are the first to: 

- problematic issues of organization of Ukrainian population vaccination at 

the present stage of socio-economic development of the country and transformation 

of the public health system are systematically presented; 

- regional and all-Ukrainian features of dynamics and structure of population 



morbidity on vaccine-controlled infections indicators are revealed; 

- attitude and coverage of vaccination and revaccination of medical workers as 

risk groups on an occupational basis, as well as their awareness of the organization 

and conduct of immunoprophylaxis is studied; 

- scheme of three-level acquisition of communicative skills of counseling of 

the population on immunoprophylaxis is substantiated and developed; 

- scientifically substantiated, developed and proved the expediency and 

predictive efficiency of the functional-organizational model of improving population 

immunization management system which is complex, integrated, formed on the 

principles of combining organizational and communication strategies stratified for 

different target audiences. 

The scientific and methodological approach to the development of healthcare 

workers and population adherence to vaccination is improved.    

Knowledge of the connection between immunization coverage, vaccine 

presence and availability, contraindications and vaccination refusals is further 

developed. 

Practical significance of the thesis results derive from the fact that they are 

the basis for: 

- development of recommendations for improving the population 

immunization management system in modern socio-economic conditions of society 

development and transformation of the health care system; 

- proposals for the establishment of an electronic register of people who 

require immunization and control of its implementation; 

- proposals for the appointment of a responsible expert on population 

immunization in the regional centers of disease control and prevention; 

- recommendations for improving educational programs for healthcare 

workers at the undergraduate and postgraduate levels. 

Key words: immunization, public health, prevention, health care 

management, management system. 
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