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АНОТАЦІЯ 

Булавінова К. О. Обґрунтування удосконаленої системи управління 

імунізацією населення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина. – Івано-

Франківський національний медичний університет МОЗ України. – Івано-

Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік. 

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 
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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 раза 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). 
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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. 

Виявлено 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 
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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; регіональний експерт 

(відповідальний менеджер) з вакцинації; стратифіковані на різні цільові 

аудиторії комунікаційні стратегії; трирівневий підхід до формування у 

медичних працівників знань і комунікативних навичок консультування 

населення з імунопрофілактики. Ефективність моделі 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 формування у 

медичних працівників знань і 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 
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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 (менеджера) 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. 

 

ANNOTATION 

Bulavinova К. О. Justification of improved population immunization 

management system. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 22 

Healthcare, specialty 222 Medicine. – Ivano-Frankivsk National Medical University 

of the Ministry of Health of Ukraine. – Ivano-Frankivsk, 2021. 

The thesis defense will take place in the Specialized Scientific Council of 

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2021. 

The study is presented in six consistent stages. 
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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 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 
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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 
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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, regional expert (responsible 

manager) on vaccination; control of immunization implementation; communication 

strategies stratified for different target audiences; three-level approach of to the 

formation of medical workers’ knowledge and communicative skills of counseling 

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; 
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- 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 (manager) 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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Імунізація – найбільш 

ефективний засіб боротьби з інфекційними хворобами та їх негативними 

наслідками для здоров’я [1-3]. Завдяки щепленням вдалося зупинити, а в 

деяких випадках повністю ліквідувати, більшість інфекційних хвороб, і 

суттєво продовжити тривалість життя сучасної людини [2]. За оцінками 

експертів, у світовому масштабі вакцинація щороку допомагає уникнути від 2 

до 3 мільйонів смертей серед усіх вікових груп, а її внесок у збільшення 

середньої тривалості життя зріс з менш ніж 50 років у ХVІІІ ст. до понад 80 

років на сьогодні [4, 5].  

Особливий вплив імунізація має на рівень дитячої захворюваності та 

смертності, що важливо не тільки з медичної, а й із соціальної перспективи [6, 

7].  

Вакциновані діти рідше страждають від наслідків хвороб, менше 

заражають старших членів родини. Здорові діти регулярніше відвідують 

дошкільні заклади та школу, а батьки мають можливість працювати й уникати 

фізичного, емоційного та фінансового навантаження, невідворотного при 

догляді за хворою дитиною [8].  

Зниження захворюваності вакцинованих знижує соціально-економічний 

тягар на системи охорони здоров’я, збільшує доступність медичної допомоги, 

а в країнах з низьким та середнім рівнем доходу – сприяє зниженню бідності і 

нерівності, дозволяє уникати соціальних та політичних потрясінь, зберігати 

сім’ї тощо [1, 4, 9]. Яскравим прикладом, якої шкоди усім сферам суспільного 

життя може завдати інфекційна хвороба за  відсутності вакцин, стала пандемія 

COVID-19 [10-12]. 

Саме тому, щеплення на сьогодні розглядають у якості вигідних 

інвестицій у систему охорони здоров’я та комплексний розвиток держави [13-

15], а стабільно високе охоплення населення імунопрофілактикою є важливим 
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завданням систем громадського здоров’я [1-3, 16-17], яке реалізується у 

більшості країн світу через програми обов’язкової імунізації [18-20]. 

Попри очевидні успіхи вакцинації, вона досі має невикористаний 

потенціал для поліпшення рівня здоров’я і благополуччя людей. За 

очікуваннями науковців, ще близько 1,5 мільйонів смертей щороку можна 

уникнути у країнах з низьким та середнім рівнем доходу за умови збільшення 

масштабів імунізації наявними у світі вакцинами через комплекс заходів: 

розширення національного календаря щеплень, поліпшення систем доставки 

вакцин, запровадження стратегій нарощення охоплення населення 

імунопрофілактикою [5, 21-23] та запобігання антивакцинальним настроям 

[24-27]. Тобто, система охорони здоров’я зобов’язана забезпечити 

організаційно наявність вакцин, їх доступність, зручність отримання щеплень, 

і комунікаційно – отримання населенням інформації про щеплення [28, 29]. 

Основним ресурсом такої інформації залишаються медичні працівники, в 

першу чергу первинної медичної допомоги, а тому їх знання повинні 

базуватись на засадах доказової медицини і підкріплюватися активною 

провакцинальною позицією [24, 25, 30-32]. 

Названі бар’єри досягнення високого рівня імунізації наявні і в Україні. 

Зокрема, національний календар щеплень від 2018 року (МОЗ України, 2018) 

[33] включає лише 10 вакцин, у порівнянні із іншими країнами Європи: 

Польща, Хорватія – 11, Італія – 14, Греція – 15, Велика Британія – 16 тощо [18, 

19, 35, 36]. Організаційні та комунікаційні недоліки вітчизняної системи 

профілактики вакцинокерованих захворювань яскраво проявив як спалах кору 

в Україні 2017-2019 рр. [3, 28, 37-40], так і пандемія COVID-19 [10-12]. 

Причому, за прогнозами ВООЗ та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в період 

панування коронавірусної хвороби негативна ситуація з рутинною 

імунопрофілактикою може суттєво погіршитися (WHO, 2020; UNISEF, 2021) 

[6, 10-11]. 

Сказане підкреслює важливість системного, стратегічного підходу до 

подолання сучасних викликів у сфері імунізації в Україні. Проте комплексних 
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наукових робіт, присвячених обґрунтуванню шляхів їх вирішення все ще 

недостатньо. 

Таким чином, відсутність в державі комплексної моделі удосконалення 

системи імунопрофілактики з урахуванням сучасних світових вимог та 

рекомендацій, обумовила актуальність дослідження, визначила його мету і 

завдання. 

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом наукової 

тематики кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-

Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи: «Обґрунтування стратегій і технологій 

поліпшення стану здоров’я та забезпечення потреб населення у якісній 

медичній допомозі» (терміни виконання 2017-2021 рр., № державної реєстрації 

0117U001669), у яких авторка є співвиконавцем. 

Мета дослідження: науково обґрунтувати та розробити функціонально-

організаційну модель удосконаленої системи управління імунізацією 

населення. 

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали: 

1. Провести системний аналіз та узагальнення інформації щодо 

організації та управління імунізацією населення. 

2. Проаналізувати стан захворюваності на вакциноконтрольовані 

інфекції. 

3. Провести системний аналіз національної нормативно-правової бази 

щодо державного регулювання організації імунізації населення. 

3. Вивчити рівень охоплення населення профілактичними щепленнями 

співвідносно із забезпеченістю вакцинами, частотою протипоказань і відмов 

від вакцинації. 

4. Проаналізувати ставлення та обізнаність медичних працівників з 

питань організації вакцинації населення. 
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5. Науково обґрунтувати і розробити функціонально-організаційну 

модель удосконаленої системи управління імунізацією населення. 

6. Оцінити ефективність запропонованих інновацій. 

Наукова база дослідження: заклади охорони здоров’я Івано-

Франківської, Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей, Івано-

Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, Івано-

Франківський національний медичний університет. 

Об’єкт дослідження: організація та управління імунізацією населення. 

Предмет дослідження: захворюваність на вакциноконтрольовані 

інфекції; нормативно-правова база регулювання імунізації населення;  

ставлення та обізнаність медичних працівників з питань організації вакцинації 

населення; функціонально-організаційна модель удосконаленої системи 

управління імунізацією населення. 

Методи дослідження: 

системний підхід та системний аналіз – для комплексної оцінки 

об’єкту, предмету дослідження, їх системних взаємозв’язків і виявлення 

проблем організації та управління імунізацією населення; 

бібліосемантичний – для аналізу світового і вітчизняного досвіду 

організації імунопрофілактики населення; 

епідеміологічний – для вивчення рівнів і динаміки показників 

захворюваності на вакциноконтрольовані інфекції; 

соціологічний – для вивчення ставлення та рівня обізнаності медичних 

працівників з питань організації вакцинації населення; 

медико-статистичний – для збору, обробки та аналізу отриманої під час 

дослідження інформації; 

моделювання – для розробки функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення; 

організаційного експерименту – для апробації основних елементів 

запропонованих інновацій;  

експертних оцінок – для оцінки доцільності та прогностичної 
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ефективності запропонованих за результатами дослідження нововведень. 

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 і 

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 формування у 

медичних працівників знань і комунікативних навичок консультування 

населення з імунопрофілактики; 

- науково обґрунтовано, розроблено і доведено доцільність та 

прогностичну ефективність функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої 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. 

Теоретичне значення роботи полягає в доповненні теорії соціальної 

медицини та громадського здоров’я в частині вчення про здоров’я населення 

та  управління охороною здоров’я, зокрема організації імунізації населення. 

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 
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суспільства і трансформації системи громадського здоров’я; 

- пропозиції формування електронного реєстру осіб, що підлягають 

профілактичній імунізації, і контролю її реалізації; 

- пропозиції призначення відповідального експерта (менеджера) з 

імунізації населення у регіональних центрах контролю та профілактики 

хвороб; 

- рекомендації удосконалення освітніх програм підготовки медичних 

працівників на до- та післядипломному рівні. 

Їх впровадження реалізовано: 

а) на державному рівні шляхом використання результатів дослідження 

при розробці наказів МОЗ України (додаток Б): 

- від 24 грудня 2020 року № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з 

впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у 

відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 – 2022 роках»; 

- від 4 червня 2021 року № 1107 «Про введення в дію Рішення 

оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на 

ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом 

вакцинації»; 

б) на регіональному рівні  

- шляхом впровадження окремих елементів запропонованих нововведень 

у практичний діяльності закладів охорони здоров’я Івано-Франківської та 

Донецької областей (акти впровадження – 4 од., додатки В. 1-4); 

- у навчальному процесі Дніпровського державного медичного 

університету, Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Івано-

Франківського національного медичного університету, Національного 

університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, Полтавського державного 

медичного університету, Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського, Ужгородського національного 

університету, Харківського національного медичного університету (акти 
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впровадження – 7 од., додатки В. 5-14). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто 

виконаною науковою працею автора. Авторкою самостійно: визначені мета і 

завдання дослідження; розроблена його програма, обрані методи дослідження; 

проаналізовано стан проблеми; розроблено анкету вивчення ставлення 

медичних працівників до імунопрофілактики (додаток Д) і карту експертної 

оцінки запропонованих нововведень (додаток Е); організований збір 

матеріалів, власноруч сформована база даних з первинної медичної 

документації; здійснена статистична обробка, аналіз та інтерпретація 

отриманих результатів. Статистична обробка отриманих даних здійснювалася 

за допомогою ліцензованого програмного забезпечення МS Excel. Авторкою 

особисто здійснені медико-соціальне обґрунтування моделі удосконалення 

системи управління імунізацією населення, її розробка і впровадження в 

діяльність закладів охорони здоров’я та заклади вищої медичної освіти. 

Авторкою власноруч написані всі розділи дисертації, підготовлені таблиці і 

рисунки, сформульовані основні положення, висновки та рекомендації. Внесок 

авторки у публікації, написані в співавторстві, є визначальним. Запозичень 

ідей або розробок співавторів не було. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у 

дисертації, доповідались та обговорювались на: Зимовій школі «Громадське 

здоров’я в Україні» (Одеса, лют, 12-17, 2018); Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського 

здоров’я» (Полтава, трав, 24-25, 2018); Зимовій школі «Комунікації в 

громадському здоров’ї (Одеса, бер, 18-22, 2019); науково-практичній 

конференції з нагоди святкування першої річниці створення НСЗУ 

«Трансформація країни. Як втримати курс в зоні турбулентності: «Від сильних 

промов до сильних інституцій» (Київ, квіт, 6, 2019); науково-практичній 

конференції «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику 

охорони здоров’я» в рамках VIII Міжнародного медичного конгресу (Київ, 

квіт, 17-19, 2019); щорічна четвертій конференції дитячого фонду ООН 
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(ЮНІСЕФ) в Україні «Вакцинація та спалахи в Україні. Вакцинація в 

контексті реформи охорони здоров’я 2019-2020» (Київ, груд, 16, 2019); форумі 

«Прогрес реформи первинної ланки і координація зі спеціалізованою 

медичною допомогою у 2020. Вакцинація як показник якості на первинці. Роль 

первинки у відповіді на COVID-19» (Київ, бер, 12, 2020); онлайн-конференціях 

«COVID-19 і первинка: виклики і дієві рішення. Вакцинація під час пандемії» 

(Київ, жовт, 30, лист, 19, 2020).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць, у 

тому числі 5 статей, з них 2 у фахових наукових виданнях, регламентованих 

ДАК України, 2 – у закордонних виданнях, індексованих у науковометричній 

базі Scopus, 1 – у закордонному виданні країни ЄС (Польща); 2-х тезах у 

збірках матеріалів наукових конгресів та конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 250 сторінках 

друкованого тексту (основний текст – 168 сторінок), складається із вступу, 

шести розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел (всього 218 найменувань, із них кирилицею – 67, 

латиницею – 151) і додатків. Робота ілюстрована 12 таблицями та 72 

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІМУНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

 

Вивчення та аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел за темою 

дисертаційного дослідження надали нам можливість окреслити декілька 

важливих аспектів проблеми, що вивчається, та організаційних шляхів її 

вирішення, згрупованих нами за відповідними ознаками, такими як: медико-

соціальне значення імунопрофілактики; чинники, що впливають на 

охоплення населення вакцинацією; організаційні форми та моделі управління 

імунізацією в світі та в Україні.  

 

1.1 Медико-соціальне значення імунопрофілактики 

 Вакцинація як невід’ємна частина системи громадського здоров’я 

проявила себе найефективнішим інструментом боротьби з інфекційними 

захворюваннями [1-3, 41, 42]. Наразі науковці не винайшли більш 

результативної інтервенції з подібною метою, ніж імунопрофілактика [43, 

44].  

За останнє століття імунізація призвела до значного поліпшення 

здоров’я суспільства [45, 46]. Завдяки впровадженню практики вакцинації 

середня тривалість життя збільшилася більше ніж на двадцять років з 

середини ХІХ століття дотепер. Водночас світові показники дитячої 

смертності за вказаний період зменшилися на дві третини [4, 8, 45-47]. 

Рятуючи близько 2,5 мільйонів життів щороку, вакцинація виступає 

важливою складовою частиною захисту здоров’я, що є одним із 

фундаментальних прав людини [45, 48, 49]. 

За останні два десятиліття спостерігається колосальний прогрес в 

охопленні імунізацією, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем 

доходу. У період з 2000 по 2018 рік у таких країнах завдяки використанню 

вакцин було попереджено 35 мільйонів смертей – 96% з них серед немовлят. 
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Ця інтервенція майже вдвічі зменшила кількість смертей від 

вакцинокерованих хвороб. У перспективі щонайменше 122 мільйони смертей 

можна запобігти за допомогою імунізації упродовж життя людей, 

народжених у період між 2000 і 2030 роками [4, 5, 15]. Ця статистика 

говорить про надзвичайний вплив вакцин. Імунопрофілактика є майже 

унікально успішною інтервенцією в охороні здоров’я: високоефективна, 

надзвичайно безпечна, в основному доступна за ціною та не вразлива до 

розвитку резистентності, як це відбувається з антимікробними препаратами 

[1-2, 42, 43, 50, 51]. 

Перед вакцинацією стоїть потрійне завдання. По-перше, вона 

спрямована на ерадикацію інфекційних хвороб, що означає відсутність 

передачі інфекції у всьому світі, а також зникнення її збудника. Другою 

метою активної імунізації є елімінація на значній території випадків 

інфекційної хвороби без можливості відновлення циркулювання збудника під 

час його завезення на цю територію. Такого ефекту можна досягти за рахунок 

зупинки передачі збудника від одного до іншого носія. Останнім, проте не 

менш важливим за значенням, є завдання зі зменшення розповсюдженості 

інфекції аж до мінімізації кількості випадків, або контролю інфекцій [44, 52]. 

Успішним прикладом викорінення інфекційної хвороби завдяки 

використанню вакцин є натуральна віспа, що доводить ефективність такої 

інтервенції [8, 44, 52, 53]. Для реалізації завдання викорінення інфекційної 

хвороби необхідно досягти високого рівня вакцинації населення у всіх 

регіонах світу упродовж тривалого періоду часу та забезпечити належний 

повсюдний епідемічний нагляд [52]. 

Вакцинація допомагає запобігти не лише інфекційним хворобам, а 

також і їх потенційним негативним наслідкам. Наприклад, ускладнення кору 

може призвести до втрати зору, у деяких випадках епідемічний паротит має 

зв’язок із подальшим погіршенням слуху, а внутрішньоутробна краснуха – зі 

зниженням когнітивних функцій [45].  
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До того ж імунопрофілактика сприяє зниженню рівня захворюваності 

на рак. Прикладом може стати рак шийки матки. Завдяки застосуванню 

вакцин від вірусу папіломи людини проти серотипів 16 та 18, що 

відповідають за понад 70% випадків цього виду раку у жінок, серед 

вакцинованих продемонстровано зменшення передракових уражень [13, 54, 

55]. 

Стабільне високе охоплення вакцинацією у довготривалій перспективі 

допомагає зменшити загальне навантаження на систему охорони здоров’я. Це 

відбувається завдяки тому, що здоров’я громадян поліпшується, вони рідше 

звертаються по медичну допомогу. Натомість спалахи інфекційних хвороб, 

провокуючи відкладення діагностики онкологічних хвороб, планових 

медичних втручань, збільшують тягар на сферу здоров’я країни [17, 42, 47, 56]. 

Серед переваг імунізації – її потенційний вплив на рівень дитячої 

смертності. Так, за інформацією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2018 році 

запалення легень стало причиною загибелі 1755 000 дітей. Відомо, що частина 

випадків пневмонії керована за допомогою вакцинації [9, 57].  

Чергова проблема в охороні здоров’я, на вирішення якої може мати 

вплив імунізація – антибіотикорезистентність. Наприклад, практика 

призначення антибіотиків для лікування пневмококу потенційно сприяє появі 

штамів, стійких до антибактеріальних препаратів. Натомість, профілактика 

пневмококової інфекції за допомогою щеплення вирішує одразу два виклики: 

захищає людину від захворювання і знижує ризик формування резистентного 

штаму [9,  57]. 

Вичерпний перелік переваг вакцинації не обмежується тільки 

клінічними, епідеміологічними параметрами підвищення рівня здоров’я. До 

нього також належить соціальна роль імунізації, доповнена позитивним 

економічним ефектом. Оскільки рівень здоров’я громадян – важливий 

критерій благополуччя суспільства, із перспективи соціальних переваг 

вакцинації її вплив на поліпшення здоров’я відображається на стані країни 

через повсякденну діяльність громадян. Здорове доросле населення схильне 
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більше і довше працювати, здорові діти та молодь частіше відвідують 

навчальні заклади, отримують вищі оцінки, краще сприймають та 

переробляють інформацію. До того ж здорове суспільство більше заощаджує, 

приваблює більший відсоток інвестицій, сприяючи технологічному прогресу, 

створенню робочих місць тощо [8, 45, 47]. 

Економічна вигідність вакцинації для здоров’я як на індивідуальному, 

так і на суспільному рівні встановлена дослідженнями ХХІ століття. 

Переваги вакцинації у фінансовому контексті включають зменшення витрат 

на медичну допомогу, збільшення продуктивності людини завдяки 

профілактиці хвороб та завдяки зміні поведінки особи внаслідок покращення 

власного здоров’я і здоров’я членів її родини. Також мають місце зовнішні 

позитивні наслідки для здоров’я та фінансового стану третіх сторін в громаді, 

які не вакциновані, через щеплення інших [8, 14, 45, 47, 58]. 

Розгляд вакцинації через призму економічної вигоди допомагає 

довести переваги імунізації частині управлінців, які приймають системні 

рішення: міністерство фінансів, національний банк, радники уряду і 

президента з економічних питань, керівники приватного сектору тощо. 

Натомість недооцінка практики вакцинації призводить до її 

недофінансування, відповідно, і до зменшення шансів досягти високого рівня 

охоплення щепленнями, подолавши основні перешкоди такої мети системи 

управління імунізацією населення [8, 45, 47]. 

Зі зростанням кількості щорічних світових авіаперевезень 

підвищується ризик зараження інфекційними хворобами закордоном. 

Туристи та інші люди, які подорожують, розповсюджують хвороби. 

Наприклад, поширення штамів менінгококів та зростання кількості випадків 

поліомієліту спостерігалося після повернення паломників із Саудівської 

Аравії. Найпоширенішими вакцинокерованими захворюваннями серед 

мандрівників є грип та гепатит А. Інші вакцини, які слід враховувати під час 

планування подорожей, включають сказ, гепатит В, тиф, холеру, жовту 

лихоманку, японський енцефаліт та кір. У випадку виїзду закордон багато 
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щеплень можна отримати за гнучким прискореним графіком для 

забезпечення раннього захисту [51, 52]. 

Для країн, що розвиваються, програми вакцинації є фундаментом 

первинної медико-санітарної допомоги. Інфраструктура та персонал, 

необхідні для запровадження ефективної та стійкої програми імунізації в 

країні, дають можливості для покращення послуг первинної медичної 

допомоги, особливо у критичний перинатальний та ранній період дитинства 

[59-62]. 

Вакцини мають очевидні переваги для малозабезпечених груп 

населення. Програми імунізації проти пневмококу у США тимчасово 

усунули расові та соціально-економічні диспропорції у захворюваності на 

інвазивні пневмококові захворювання. Водночас у Бангладеші вакцинація 

проти кору сприяла збалансуванню справедливості між більш та менш 

забезпеченими соціально-економічними групами [14, 52, 61]. 

 

1.2 Чинники, що впливають на охоплення населення вакцинацією  

Використання потенціалу вакцинації як простого, ефективного, 

вигідного способу покращення якості здоров’я та надання послуг у системі 

охорони здоров’я суттєво залежить від суспільного сприйняття цієї 

інтервенції. Попри доведену результативність використання 

імунопрофілактики та приналежність її до доказової медицини, існує 

феномен сумнівів споживачів щодо вакцинації. Він перебуває переважно в 

умовах доступності послуг імунізації. Згаданий феномен сформувався 

базуючись на поєднанні соціальних, культурних, політичних, індивідуальних 

факторів впливу на прийняття рішення щодо вакцинації. Удосконалення 

систем управління імунізацією потребує розуміння цих факторів, їх природи 

задля подальшої розробки кроків з подолання подібних сумнівів [27, 46, 50, 

63-68]. 

 Першочергово існує частка людей, ставлення яких до вакцинації 

характеризують як впевненість щодо вакцинації (vaccination confidence). 
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Вони довіряють доказовій інформації про імунізацію, переконані в 

ефективності та безпеці вакцин. Така позитивна впевненість щодо вакцинації 

описує також стан системи імунізації населення, яка включає довіру до 

компетентних лікарів та медичних послуг. У цій системі також має місце 

провакцинальна позиція осіб, які впливають на прийняття політичних рішень 

[27, 67, 69]. 

Однак існують і ті, хто мають сумніви. Зокрема, одним із бар’єрів 

досягнення задовільного рівня вакцинованого населення виступає недооцінка 

та сумніви у важливості щеплень [46]. Не передбачаючи категоричної 

відмови від імунопрофілактики, ставлення до вакцин як до ненагальної 

медичної процедури (vaccination complacency) формується в умовах низького 

ризику зараження інфекційною хворобою [27, 28, 67, 69]. Пандемія COVID-

19 довела ненадійність подібного підходу до сприйняття практики 

вакцинації, оскільки безпечні та ефективні вакцини від COVID-19 є 

життєвонеобхідними для встановлення контролю над спалахом вірусу [10-12, 

49, 70]. Таке ставлення до імунопрофілактики може бути результатом 

відповідальності за певні аспекти життя чи здоров’я, які видаються для 

людини у конкретний момент часу більш пріоритетними, ніж щеплення [27, 

67]. 

Третій важливий фактор, який відіграє роль у формуванні сумнівів 

щодо імунізації – зручність вакцинації (vaccination convenience). Фізична 

доступність, фінансова змога дозволити процедуру та готовність платити, 

географічна доступність, здатність розуміти усю необхідну інформацію щодо 

вакцинації (наприклад, знання мови, щоб сприйняти письмові, усні 

рекомендації в контексті імунопрофілактики, обізнаність щодо базових 

потреб здоров’я людини) та привабливість послуг імунізації впливають на 

рішення людини скористатися ними. Якість послуги вакцинації (реальна 

та/або суб’єктивна) у поєднанні з рівнем, на якому вона була надана у 

конкретний момент часу в певному місці з урахуванням відповідного 

культурного контексту також впливає на рішення людини отримати 
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щеплення і може, зокрема, призвести до сумнівів щодо вакцинації [27, 67, 

69]. 

Стратегічна дорадча робоча група експертів з імунопрофілактики, яка з 

2012 року досліджує проблематику сумнівів щодо вакцинації, на основі 

результатів своєї діяльності визначила і згрупувала фактори впливу на 

вагання споживачів. Експерти виділяють три групи чинників: контекстуальні, 

індивідуальні та групові і фактори, які специфічно пов’язані з певною 

вакциною/вакцинацією [27, 71]. 

Перша група чинників – контекстуальних – ті, що виникли під впливом 

історичних, соціально-культурних, економічних, політичних аспектів, 

елементів системи охорони здоров’я і навколишнього середовища. До них 

віднесені наступні конкретні приклади, які допомагають зрозуміти суть 

контекстуальних факторів сумнівів щодо вакцинації: комунікація та медіа-

простір; особи чи групи осіб, які впливають на громадську думку, 

охороняють основні положення програм імунізації в країні, анти- або 

провакцинальні лобі; ефект історичних подій; 

релігія/культура/гендер/соціально-економічні впливи; політика та 

стратегічний курс держави; географічні бар’єри; сприйняття фармацевтичної 

галузі [27, 71]. 

Фактори індивіда або групи походять із суб’єктивного сприйняття 

вакцинації чи впливів соціального середовища. Ця група містить особистий, 

сімейний досвід отримання щеплення або випадок вакцинації члена певної 

соціальної групи, в тому числі пережиті больові відчуття під час процедури; 

переконання стосовно того, що корисно для здоров’я і належить до 

профілактичних заходів; знання, обізнаність про практику імунізації; довіра, 

особистий досвід взаємодії з надавачами медичних послуг, системою 

охорони здоров’я; сприйняття співвідношення ризиків вакцинації відносно її 

переваг (суб’єктивне і статистично очевидне); надання переваги одній із 

позиції щодо імунопрофілактики: як соціальної норми або 

непотрібної/шкідливої інтервенції [24, 27, 71]. 
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Завершує категоризацію факторів впливу на сумніви щодо імунізації 

група чинників, специфічно пов’язаних з певною вакциною/вакцинацією. 

Серед них Стратегічна дорадча робоча група експертів виділила епідемічно і 

науково доведені ризики та вигоди імунізації; введення в обіг нової вакцини, 

рецептури, рекомендації до наявного продукту; спосіб введення; засади 

програми з імунізації (до прикладу, рекомендована програма або масова 

кампанія з вакцинації); надійність вакцини та постачальника продукту, 

обладнання для процедури; розклад імунізації; ціна продукту; рівень знань 

медичних працівників щодо вакцинації, їх особисте ставлення до 

імунопрофілактики і ступінь наполегливості, з яким вони рекомендують 

пацієнту щепитися [27, 71]. 

Разом із запровадженням такої інтервенції, як вакцинація, у системах 

громадського здоров’я країн світу з’явилася також загострена форма сумнівів 

щодо імунізації – антивакцинаторський рух. Він охоплює всі регіони світу. 

Сьогодні недоказова інформація, яку поширюють прибічники руху, 

розповсюджується дуже швидко через використання мережі Інтернет. 

Антивакцинатори створюють організовані групи та залучають до своєї 

діяльності політиків, часто прагнуть змінити закони, які обмежують 

невакцинованих осіб відвідувати державні установи, наприклад, школи. Рухи 

противників імунізації також набирають членів, які можуть допомогти 

провести агітацію за відповідних політичних кандидатів, пожертвувати 

кошти на їх діяльність [46, 50]. 

Найчастішою причиною, яку називають споживачі у якості відмови від 

імунізації, є безпека вакцин. Перестороги щодо безпечності продукту 

стосуються усіх типів вакцин, усіх вікових груп пацієнтів, незалежно від 

інфекційної хвороби, імунітет до якої вони забезпечують. Учасники 

опитувань про особисте ставлення до вакцинації повідомляють про 

недостатню кількість інформації та фактичних даних щодо вакцин. Також їх 

турбують розбіжності між експертами з питань безпеки вакцин. До того ж 
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існують думки, що вакцини не працюють або мають короткий термін захисту 

організму від інфекції [26, 46, 56, 63-65, 70, 72, 73]. 

Значним бар’єром для поширення імунізації визначають перестороги 

громадян щодо можливих так званих побічних реакцій на вакцину. 

Причиною цього називають переконання людей у тому, що фармацевтична 

галузь розробляє вакцини дуже швидко. Особливо це стосується 

імунопрофілактики грипу, а останньо – і коронавірусної хвороби. Така 

ситуація спричиняє у свідомості населення страх перед довгостроковими 

реакціями на щеплення, оскільки складається враження, що вони пройшли 

недостатньо клінічних випробувань на великих групах піддослідних [71-74]. 

Іншим аспектом пересторог щодо безпеки вакцин є реакції на продукт, 

які схожі на симптоми хвороби, від якої вона формує імунітет. Тобто люди 

бояться захворіти на ту чи іншу інфекційну хворобу внаслідок вакцинації 

[72]. 

Окремо виділяють таку категоризацію споживачів вакцинації як 

батьки, які несуть відповідальність за прийняття рішення не лише про власну 

імунізацію, але і про щеплення дітей. Серед них є 5 різних груп: беззаперечні 

провакцинатори; зважені прибічники вакцинації; батьки, які мають сумніви 

щодо щеплень; група, яка відкладає вакцинацію або робить її вибірково; 

батьки, які відмовляються від усіх типів щеплень [46, 64].  

Вакцинація дітей ставить перед системою імунізації в країні вищий 

рівень складності реалізації через перестороги та упередження батьків щодо 

імунопрофілактики, викликані емоційними переживаннями за здоров’я дітей. 

Наприклад, батьки (найчастіше матері) з яскраво вираженими, нав’язливими 

практиками батьківства стосовно здоров’я дітей, такими як тривале грудне 

вигодовування, споживання виключно органічної їжі, контроль над 

«зовнішніми» збудниками інфекцій тощо, частіше входять до категорії 

батьків, які відмовляються прищепити дитину. Вони намагаються замінити 

потребу у вакцинації здоровим способом життя або «природним» способом 
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набуття антитіл після перенесення інфекційної хвороби, що на їх думку 

достатньо підвищує імунітет дитини [65, 68, 72, 73].  

З іншого боку існують також не пов’язані з емоціями причини відмови 

батьків від щеплень дітей: скептичне ставлення до вакцин, недовіра до 

продукту та державної політики з імунізації [24, 32, 46]. До прикладу, у 

Сполучених Штатах Америки через вибір батьків не вакцинувати дитину 

спостерігається незадовільна кількість щеплень у кожної восьмої дитини 

віком до двох років. До того ж американські педіатри доповідають 

щонайменше про одну відмову від імунізації дитини щомісяця [46, 67, 68, 

73]. 

Окрім пересторог щодо безпеки вакцин існують також інші причини 

низьких охоплень щепленнями дітей. Серед них батьки називають 

відсутність з різних причин належної логістики для відвідування центрів 

вакцинації  незважаючи на згоду прищепити дитину. Інша група батьків не 

мають бажання вакцинувати дітей через неадекватне надання цієї медичної 

послуги [46]. 

Доступ до інформації про вакцини із низки ресурсів має вплив на 

прийняття рішення про особисте щеплення та вакцинацію дітей [46]. 

Комунікація імунопрофілактики виступає одним із інструментів 

забезпечення задовільного рівня охоплення щепленнями. Вона не є окремим 

чинником, який впливає на формування сумнівів щодо вакцинації, проте 

нестача комунікації може спричинити значний рівень вагань стосовно цієї 

практики у громадському здоров’ї, особливо під час певної кризової ситуації. 

Ця проблема стосується навіть високорозвинених країн, які мають більше 

ресурсів та довшу історію розробки системи управління імунізацією в 

державі. Невдала комунікація імунопрофілактики може мати негативний 

ефект на прийняття суспільством цієї практики. У країнах з низьким та 

середнім рівнем доходу ресурси, які вони можуть інвестувати у комунікацію, 

малочисельні, що зі свого боку лімітує їх можливості побороти міфи, 



34 

 

дезінформацію про вакцинацію. Це є однією з перешкод для досягнення 

суспільної підтримки програм імунізації [1, 2, 27, 68, 75-77]. 

Основоположним аспектом для усіх вказаних вище бар’єрів високих 

охоплень вакцинацією є довіра. Питання довіри в цьому контексті описують 

як прогалину у переконанні стосовно вакцин (vaccine-confidence gap). Кілька 

факторів визначають, чи довіряє громадськість людині і установі, яка 

здійснює промоцію або надає послуги вакцинації. Першочергово відіграє 

роль надійність джерела інформації, яким може бути фармацевтична 

промисловість, уряд, постачальник медичних послуг або навіть представник 

громади, впливає на достовірність фактів. Наприклад, дехто скептично 

ставиться до фармацевтичних компаній, відповідно, вважаючи вакцини 

призначеними для отримання прибутку за рахунок безпеки цього продукту 

чи справжньої потреби у щепленні [24, 46]. 

Важливими промоутерами прийняття вакцин споживачами є медичні 

працівники. Незважаючи на доступність інформації з широкого кола 

ресурсів, постачальники цієї медичної послуги залишаються найважливішим 

фактором, який дозволяє прогнозувати сприйняття вакцини населенням. 

Нещодавні дослідження підкреслили важливість наполегливих рекомендацій 

щодо імунопрофілактики від медичних працівників. Вони повинні бути 

готові спілкуватися з пацієнтами щодо конкретних проблемних питань, які 

постають перед споживачами. Особливо це стосується запитань від батьків 

про вакцинацію дітей. Варто враховувати, що питання та сумніви щодо 

вакцин можуть виникнути у медичного персоналу, особливо стосовно нових 

продуктів фармацевтичної галузі. Якщо самі постачальники вакцинації 

вагаються, вони рідше заохочують своїх пацієнтів робити щеплення. Медичні 

працівники також не завжди мають змогу протистояти дезінформації та 

міфам, які розповсюджують антивакцинатори, оскільки мають прогалини у 

знаннях про імунопрофілактику. Одна із головних причин цього в Україні – 

недостатня кількість літератури, яка присвячена питанням вакцинації, 

ефективної комунікації [25, 30, 44, 46, 58, 72, 78]. 
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Медсестри можуть проводити адвокацію імунізації та допомогти 

запобігти спалахам вакцинокерованих хвороб. У наукових дослідження 

встановлено, що позитивні стосунки між медсестрами та їх пацієнтами, 

засновані на принципах довіри, поліпшують стан здоров’я пацієнтів, 

підвищують їх здатність підтримувати здоров’я самостійно. Медсестри 

повинні надавати важливого значення цим стосункам, забезпечуючи пацієнта 

фактичними, обґрунтованими даними про переваги вакцин. Також вони 

мають сприймати позицію пацієнта щодо імунізації, зміцнюючи довіру між 

ними, та адаптувати інформаційні матеріали для них так, щоб відповідати на 

запитання споживача про його перестороги стосовно безпеки щеплень [1, 50, 

78, 79]. 

Зокрема, медсестри можуть проводити адвокацію вакцин різними 

шляхами: 

- надавати кваліфіковану допомогу на засадах доказової медицини; 

- підвищувати обізнаність пацієнтів щодо власного здоров’я (оча 

взаємозв’язок між медичною грамотністю та прийняттям вакцин 

залишається незрозумілим, просвітництво пацієнтів необхідне для того, 

щоб допомогти їм оцінити ризики та переваги імунізації, розрізнити 

надійні джерела інформації від тих, які поширюють дезінформацію про 

імунопрофілактику, зробити обґрунтований вибір стосовно щеплення); 

- бути залученими до ініціатив у галузі громадського здоров’я [50]. 

Завдяки своєму впливу на прийняття пацієнтом рішення щодо 

вакцинації, медичним сестрам варто дотримуватися відповідних 

рекомендацій під час їх роботи, окрім стратегій, за,значених вище. 

Найпершим важливим аспектом у діяльності медсестри повинна стати 

поведінка, яка допомагає подолати сумніви щодо вакцинації. Наступним 

кроком вони мають уникати в комунікації з пацієнтом двозначностей 

стосовно імунопрофілактики, сенсів, які можуть бути некоректно 

розтлумачені споживачем [50]. 
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З іншого боку, медичні працівники належать до групи ризику через їх 

професію, адже вони першими взаємодіють з пацієнтами, які потенційно 

можуть переносити інфекційні хвороби. Невакциновані лікарі та медсестри 

наражають на небезпеку інфікування не тільки себе, але і людей, з якими 

вони перебувають у тісному контакті, до прикладу, членів сім’ї. Попри це, 

охоплення щепленнями серед цієї групи ризику залишається незадовільним. 

Наприклад, в Англії незважаючи на запровадження щорічних добровільних 

схем та національних цілей вакцинації проти грипу, відсоток вакцинованих 

лікарів та медсестер низький: під час кампаній імунізації 2013 – 2014 та 2014 

– 2015 років лише 55%, які безпосередньо опікуються хворими, отримали 

сезонну вакцину. [30, 31, 50, 58, 78, 80-83]. 

Імовірні причини небажання медичних працівників робити добровільну 

вакцинацію включають: страх, що після щеплення можна заразитись 

інфекційною хворобою, проти якої вакцина утворює імунітет; уявлення про 

те, що хвороба, наприклад, сезонний грип, є легким захворюванням; 

недотримання щорічної схеми вакцинації на відміну від отримання 

одноразової ін’єкції; важкий доступ до вакцини або незручний час імунізації; 

недостатня обізнаність щодо імунопрофілактики [30, 31, 58, 84]. 

Як і у випадку з вакцинацією інших груп населення, імунопрофілактика 

серед медичних працівників породжує питання етичності запровадження її як 

обов’язкової процедури [31, 58, 66]. 

В цілому, описують три основних способи, якими система охорони 

здоров’я може впливати на прийняття вакцин споживачем, що у свою чергу 

допоможе збільшити охоплення імунізацією:  

1. Розробка та впровадження рекомендацій щодо імунізації;  

2. Санкції щодо невакцинованих (наприклад, політика, яка дозволяє 

ходити до школи тільки вакцинованим учням); 

3. Моніторинг безпеки вакцин [46]. 

Як приклад для першого пункту вкладу системи охорони здоров’я 

можемо навести Сполучені Штати Америки, де усі рекомендації щодо 
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імунізації розробляє орган, який є складовою частиною Центрів з контролю 

та профілактики захворювань (CDC) – Консультативний комітет з практики 

імунізації. Комітет передає важливі повідомлення як для надавачів медичних 

послуг, так і для споживачів. Система охорони здоров’я також служить для 

просвітництва громадян про щеплення, вакцинокеровані інфекції та 

гарантування безпеки цього продукту [1, 46, 66, 85]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я та Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ) відіграють важливу роль у збільшенні охоплення вакцинацією 

населення світу. Керівні принципи ВООЗ забезпечують основу для 

національних програм, і це визначає рівень успіху програми, забезпечуючи 

стандарти, яких слід досягти. Для цього країни застосовують стратегії 

управління у відповідності до рекомендацій міжнародних програм [42, 86, 

87]. 

 

1.3 Організаційні форми та моделі управління імунізацією 

населення в світі та в Україні 

У більшості країн світу розроблені та працюють національні програми 

вакцинації за рахунок державних інвестицій. Як і у випадку з іншими 

програмами, які фінансуються з податків, їх слід систематично оцінювати, 

щоб переконатись в ефективному розпорядженні коштами (best value for 

money) та використанні найкращих практик. Постійна оцінка безпеки та 

ефективності програм імунізації є першочерговою для підтримання високого 

рівня довіри та прийняття громадськістю. Необхідний ретельний моніторинг 

безпеки вакцин для виявлення будь-яких рідкісних несприятливих подій 

після імунопрофілактики, які стають очевидними під час щеплення великої 

групи людей або при повторному введенні вакцини. Також це допомагає 

спростувати помилкові співпадіння вакцинації у часі зі сторонніми 

несприятливими подіями та побоювань пацієнтів. Регулярні дослідження 

щодо охоплень населення новими вакцинами дозволяють виявити потреби в 
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більшій увазі до просвіти громадськості чи змін маркетингової стратегії [62, 

88-92]. 

Стратегічний курс і політичні кроки в контексті вакцинації варіюють 

серед країн світу з різними внутрішніми процесами та результатами в кожній 

з них. Вони відображають різну епідеміологію, а також різницю в системах 

охорони здоров’я, рівень фактичних даних, які доводять необхідність 

вакцинації, сприйнятність вакцин в суспільстві та їх фінансування. 

Незважаючи на те, що національні стратегії імунізації традиційно орієнтовані 

на немовлят та дітей, політичні лідери все більше прагнуть захистити усе 

населення від інфекційних захворювань [36, 53, 93-98]. 

У 2013 році у світі налічувалося 145 країн зі стратегічним 

національним планом імунізації на період 3 – 5 років [87]. 

Переходячи до прикладів конкретних країн, Канада серед інших 

стикнулася з політичним аспектом труднощів для впровадження програми 

імунізації. Політична система, в якій 13 провінцій та територій несуть 

індивідуальну відповідальність за охорону здоров’я, призвела до багатьох 

відмінностей між їх програмами імунізації. Окрім прерогатив 

провінцій/територій, у країні просто неможливо оцінити належним чином 

безліч різноманітних вітчизняних програм. Єдиний взаємоузгоджений графік 

імунізації та уніфіковані програми було б набагато легше (і дешевше) 

оцінити поглиблено. Водночас порівняння кількох альтернативних програм 

може бути корисним для демонстрації переваг однієї чи іншої [41, 91, 99]. 

Канада зіткнулася на фоні політичного устрою з фінансовими 

викликами програми імунізації населення країни. Ані федеральні, ані 

установи охорони здоров’я провінцій не мають достатнього фінансування 

для оптимального оцінювання таких програм та досліджень. Багато 

адміністративних територій зазнали труднощів із придбанням нових вакцин 

та їх оцінки. Бар’єром для оптимальної оцінки програм стала також проблема 

нестачі кваліфікованих фахівців в канадських державних закладах охорони 

здоров’я та наукових колах для її проведення [41, 99]. 
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Незважаючи на прийняття Плану дій з вакцинації державами-членами 

Європейського Союзу (ЄС), організація, фінансування та надання медичної 

допомоги є особистою відповідальністю кожної з держав ЄС. Жодну з країн 

не варто виділяти як найкращу модель програм вакцинації та контролю за 

здоров’ям населення в контексті інфекційних захворювань [1, 36, 100-104]. 

Більшість країн використовують Національні технічні групи експертів з 

питань імунопрофілактики (НТГЕІ) для оцінки доказової бази стосовно 

вакцин та консультування своїх урядів щодо політики імунізації (наприклад, 

вибору нових вакцин, коригування наявних стратегій та графіків щеплень). 

До прикладу, НТГЕІ працює в Австрії, Бельгії, Франції, Іспанії, водночас 

Нідерланди заснували НТГЕІ у 2017 році, а Румунія розформувала таку групу 

експертів у 2015 році. У деяких країнах НТГЕІ не залежать від органів з 

оцінки медичних технологій, тоді як інші є їх частиною. Оцінка медичних 

технологій зазвичай відіграє роль в оцінці фармацевтичних препаратів та 

приладів для потенційного використання в певній країні. Частиною роботи 

НТГЕІ є раннє виявлення та оцінка нових технологій або загроз у сфері 

вакцинації (horizon scanning), головним чином для надання інформації 

політичним лідерам, які визначають стратегічні кроки в галузі [36, 86, 93, 

103, 105-110]. 

Національні календарі щеплень країн Європи містять різну кількість 

вакцин. Деякі з них рекомендовані для масової вакцинації. У Польщі таких 

налічується 18, Австрії – 17, Бельгії – 16. Проте не всі програми з 

імунопрофілактики передбачають їх виключне державне фінансування [111]. 

Бельгія, рекомендуючи низку вакцин, зі свого боку фінансує або реімбурсує 

лише 3 [36]. 

Важливим аспектом програм вакцинації у країнах є орієнтація на групи 

ризику за віком [112]. Загалом, рекомендовані (які включають обов’язкові) 

вакцини для імунізації дітей до 18 років фінансуються урядом або третіми 

сторонами. Вакцини для масової імунопрофілактики, рекомендовані 

вагітним, це грип та дифтерія, правець та кашлюк. Механізми фінансування 
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різняться в залежності від країни [113]. Рекомендується вакцинація проти 

грипу у всіх країнах, крім Болгарії та Нідерландів. Дифтерія, правець та 

кашлюк нормативні та повністю фінансуються в Бельгії, Греції, Італії, 

Іспанії, Швейцарії та Великобританії [36, 53, 94, 103, 114-118]. 

Масова вакцинація дорослих включає дифтерію, правець, кашлюк та 

гепатит В (лише Польща передбачає придбання цих вакцин за власний 

рахунок пацієнта). Дифтерія, правець та кашлюк рекомендовані у всіх 

країнах Європи, крім Хорватії, Нідерландів, Румунії та Великобританії, з 

повним фінансуванням у більшості цих держав. Імунопрофілактика для 

людей віком від 65 років налічує вакцини проти грипу, оперізувального 

герпесу, пневмококової інфекції, дифтерії, правця та кашлюку. Усі вони 

рекомендовані для масової імунізації в Австрії (за власний кошт споживача) і 

повністю фінансуються в Греції та Італії. У Німеччині щеплення від герпесу 

не рекомендується на національному рівні, проте має місце в окремих 

федеральних землях (наприклад, у Саксонії) [1, 36, 94, 103, 111, 119]. 

Як програмний (тобто, високо централізований підхід до прийняття та 

реалізації рішень, що підтримується та координується державним або 

регіональним органом охорони здоров’я), так і децентралізований підхід 

(наприклад, відповідно до рішення НТГЕІ) до реалізації національної 

стратегії щеплень, створюють високий рівень охоплення 

імунопрофілактикою [36, 120-122]. 

У 2012 році Міністерство охорони здоров’я Італії видало Національний 

план профілактики імунізації на 2012 – 2014 роки з метою уніфікації 

стратегій вакцинації в країні та забезпечення рівного доступу до 

профілактики інфекційних захворювань для всіх громадян. План визначав 

стандарти імунізації, яким повинні відповідати всі регіони. Національний 

план імунізації вперше запровадив підхід до вакцинації з точки зору 

розуміння та мінімізації ризиків для здоров’я упродовж усього життя людини 

(life course approach). Задекларувавши такий підхід на інституційному рівні, 
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він став важливим етапом для імунопрофілактики в італійському курсі в 

охороні здоров’я [2, 35, 36, 66].  

Однак рівень охоплення вакцинами немовлят протягом останніх років 

зменшується, як і імунізація проти грипу серед людей похилого віку. 

Покриття вакцини проти ВПЛ зростає серед усіх вікових груп, але все ще 

набагато нижче цілей, встановлених планом. Цілі Національного плану в 

Італії були досягнуті лише частково через кілька факторів, зокрема 

збільшення сумнівів споживачів щодо вакцин. За оцінками експертів, новий 

план імунопрофілактики повинен запровадити нові вакцини та поширити 

програми імунізації на інші цільові групи населення на основі найновіших 

наявних наукових даних [36, 55]. 

Покриття дитячої вакцинації в Європі зростає протягом десятиліть, і 

кільком країнам вдалося досягти мети 95% охоплення. Однак за останні роки 

ця тенденція зменшилась у багатьох країнах чи регіонах. За даними 

Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, численні 

європейські країни переживають безпрецедентні спалахи вакцинокерованих 

захворювань [52, 123-125]. 

Франція також належить до переліку країн, у яких присутній феномен 

сумнівів населення щодо вакцинації. Країна реалізувала у рамках програми 

імунізації конкретні дії для подолання викликів вагання споживачів стосовно 

імунопрофілактики, розширення позитивного сприйняття цієї інтервенції. 

Наприклад, в контексті вакцинації вікової групи дітей Франція реалізувала 

стратегію «кокону» (cocooning) для профілактики кашлюку в немовлят, за 

якої прищеплюють усіх людей, хто перебуває в тісному контакті з дитиною. 

Цей підхід призвів до збільшення охоплення імунізацією як у матерів, так і в 

батьків новонароджених [71, 115]. 

Французька кампанії з вакцинації, спрямована на медичних 

працівників, збільшила рівень вакцинованих у деяких містах країни. 

Організація зустрічей з медичним персоналом до початку кампанії для 

комунікації науково доведеної інформації про важливість вакцинації, 
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викорінення сумнівів щодо щеплень за допомогою відповідей на запитання 

лікарів, медсестер, сприяла формуванню позитивного ставлення до 

вакцинації [71]. 

Інструмент під назвою “Vaxisenior”, розроблений для використання 

лікарями, був створений у Франції для покращення сприяння вакцинації 

серед людей похилого віку. Він складався зі слайдів, записаних на компакт-

диск. Слайди містили загальні відомості про імунізацію, її важливість та 

національний графік імунізації [71]. 

У Франції, яка сформувала в системі охорони здоров’я низку страхових 

фондів і визначила за мету гарантувати високий рівень якісної медичної 

допомоги, більшість рекомендованих вакцин доступні з доплатою через 

приватне страхування. Така ж система працює для деяких щеплень в Австрії, 

Польщі та Румунії [36, 114, 126]. 

Для кожної країни важливо переглядати програму з імунопрофілактики 

задля її оптимізації [112, 127-133].  

До прикладу, календар імунізації в Сербії протягом років змінювався та 

розширився відповідно до потреб населення та нових викликів викорінення 

інфекційних хвороб, посилення спроможності системи охорони здоров’я за 

допомогою вакцинації. Проаналізувавши дані з імунопрофілактики в Сербії у 

2015 році можна виявити, що частка вакцинованих в рамках програми 

обов’язкової імунізації становила понад 80%. Вакцинація КПК у віці двох 

років та ревакцинація у віці семи років демонструють серед інших вакцин 

менш високий рівень охоплення – 84% та 87,5% відповідно. Водночас 

вакцини, включені до календаря імунізації Сербії як обов’язкові у 2005 

(гепатит В) та 2006 роках (Hib), мають першу дозу охоплення 91,5% та 95% 

відповідно [87]. 

Попри розробки систем управління імунопрофілактикою в кожній 

країні, повсюдно досі існують прогалини в охопленні вакцинацією. Для 

подолання вони потребують фінансових ресурсів та політичної волі [45, 134]. 



43 

 

Як уже зазначалось, сумніви щодо вакцинації є значним бар’єром для 

досягнення належного рівня охоплення населення щепленнями [135-136]. 

Найефективніші способи збільшення цього рівня містять кілька стратегій. 

Підвищення більше ніж на 25% спостерігається в результаті імплементації 

наступних з них [66, 137-141]:  

1. Безпосередня націленість на невакциновані або недовакциновані групи 

суспільств; 

2. Спрямованість на підвищення знань та обізнаності щодо вакцинації; 

3. Покращення ступеню зручності та доступу до імунізації; 

4. Спрямованість на конкретні цільові групи населення (наприклад, 

медичних працівників); 

5. Введення санкцій проти невакцинованих осіб; 

6. Залучення релігійних або інших впливових лідерів для сприяння 

підвищенню охоплення населення імунопрофілактикою. 

Інший важливий фактор в контексті імунізації – підвищення знань, 

обізнаності та формування позитивного ставлення до цієї медичної 

інтервенції. Збільшення рівня знань громадськості про імунопрофілактику 

більше ніж на 20% спостерігалося в рамках впровадження освітніх ініціатив. 

Особливо тих, які охоплюють набуття нових знань про рутинні процеси 

(наприклад, медичні процедури в лікарнях). Ключовим аспектом для 

ефективності зазначених вище стратегій є врахування контексту – 

пристосування загальної стратегії до визначених груп населення та їх 

конкретних викликів [1, 2, 21, 75, 138, 142-144]. 

Підвищення рівня вакцинованих на 10% можна очікувати від стратегій, 

які зосереджені на поліпшенні якості надання послуг в клініках (наприклад, 

удосконалення збору даних та моніторингу, подовжений час роботи закладу 

охорони здоров’я). Посилити процес покращення сервісу в медичних 

установах також можна пасивними стратегіями: передача достовірної 

інформації про вакцинацію через плакати, веб-сайти [1, 2, 21, 56, 138, 145]. 
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Загроза спалахів інфекційних хвороб з негативними наслідками для 

здоров’я населення вимагає від надавачів медичних послуг та людей, які 

впливають на прийняття політичних рішень у державі, подолати чинники, що 

перешкоджають високому охопленню вакцинацією [46, 146, 147]. 

Одним із викликів в системі надання послуг імунопрофілактики є 

нерівність: як доступу до вакцин, так і недостатня орієнтованість програми 

вакцинації на певну групу населення. Однакове ставлення до всіх людей в 

контексті вакцинації не обов’язково зменшить нерівність в імунізації серед 

різних груп населення. Немає єдиного способу «почати» вирішення цього 

виклику. В одних країнах може знадобитися розробка відповідної політики і 

кроків її реалізації, в інших – адаптація цієї медичної послуги, розробка 

системи для аналізу даних тощо. Усунення нерівності в імунопрофілактиці не 

є одноразовою дією, це зміна концептуального розуміння того, як надаються 

послуги, встановлюються цілі та завдання [14, 52, 61, 148-154]. 

Першим кроком у розумінні несправедливості в імунізації стає 

видимість нерівності. Чітке розуміння, хто не вакциновані, допоможе 

виявити, чому вони не щеплені. Якісні, надійні дезагреговані дані повинні 

мати можливість ідентифікувати, визначити географічне розташування та 

відстежувати частини населення, які постраждали від нерівності. Для кожної 

країни метою має бути аналіз даних про рівень імунізації, щоб виявити 

наявність або відсутність нерівності. Це вимагає розподілу даних про 

імунізацію за ключовими детермінантами нерівності: соціально-економічний 

статус, географічне положення, рівень освіти батьків та етнічна 

приналежність, створення національних Реєстрів вакцинації [13, 23, 61, 84, 

155-158]. 

На прикладі викликів програми імунізації Канади, науковці 

сформували шість основних рекомендацій для їх подолання. Відділивши 

специфічні пункти для адміністративно-територіального устрою Канади, 

залишимо узагальнені, які можуть стати корисними для усіх країн: 

необхідний механізм для пріоризації та координації оцінки програми 
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вакцинації населення; потрібен акцент на розвитку потенціалу та навчанні 

персоналу для роботи над формуванням і функціонуванням програми 

імунізації [41]. Важливість навчання персоналу підкреслюється в багатьох 

наукових дослідженнях [159, 160] 

Реалізовані ініціативи в галузі охорони здоров’я та, зокрема, 

імунопрофілактики, їх аналіз стають одним із головних ресурсів інформації 

про потреби у вдосконаленні державних і глобальних програм імунізації. 

Глобальний план дій щодо вакцин на 2011 – 2020 роки (ГПДВ) був 

розроблений і прийнятий 194 державами ВООЗ у 2012 році, щоб допомогти 

втілити бачення результату Десятиліття вакцин. Згідно з ним країни повинні 

спільно забезпечити усім людям та громадам життя без вакцинокерованих 

хвороб. У кінці Десятиліття Стратегічна дорадча група експертів з 

імунопрофілактики підвела підсумки прогресу, досягнутого в рамках ГПДВ. 

Отримані результати варто застосувати для розробки глобальної стратегії 

імунізації на наступні десятиліття [1, 5, 15, 19, 58, 145, 161, 162]. 

Хоча багато цілей ГПДВ не було реалізовано, упродовж Десятиліття 

вакцин було досягнуто значного прогресу в контексті імунопрофілактики. 

Щорічно вакцинується більше дітей, ніж будь-коли раніше. Такі регіони, як 

Південно-Східна Азія та багато країн з низьким та середнім рівнем доходу 

досягли успіхів у збільшенні охоплення імунізацією, а більшість з них до 

того ж запровадили використання принаймні однієї нової вакцини. Також 

смертність від вакцинокерованих інфекцій помітно зменшилась, особливо 

серед немовлят [1, 19]. 

Стратегічна група експертів з імунопрофілактики підготувала на основі 

аналізу ГПДВ рекомендації щодо стратегій для збільшення охоплення 

вакцинацією. Серед них є сім блоків практичних кроків для наступного 

Глобального плану дій, які можуть стати водночас технічними керівництвами 

для урядів держав. Першочергово рекомендовано створити поруч із 

наступним ГПДВ національні та регіональні плани дій з урахуванням 
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результатів ГПДВ 2011 – 2020, імплементуючи плани вчасно та у повному 

обсязі [19]. 

По-друге, фокусуючись на державному рівні група експертів 

рекомендує помістити країни в центр розробки та реалізації стратегії 

збільшення охоплення вакцинацією, щоб забезпечити конкретність та 

актуальність контексту кожної з них. Держави у цьому контексті також 

потребують посилення процесу прийняття рішень, базуючи їх виключно на 

фактах (посилити спроможності, можливості та залучення НТГЕІ). До того ж 

уряду кожної країни варто заохочувати активний пошук та розповсюдження 

інновацій для покращення продуктивності державної програми з імунізації, 

займатися промоцією досліджень у цій сфері [19]. 

Третя рекомендація групи стосується розуміння важливості для 

успішної програми щодо щеплень таких її характеристик, як стійкість і 

всеохопність. У цьому контексті йдеться про продовження роботи з 

досягнутими раніше цілями охоплень вакцинацією, посилення усіх аспектів 

національних програм імунізації (лідерства, розбудови кадрового потенціалу, 

надання послуги вакцинації з орієнтацією на споживача). Також 

невід’ємними для забезпечення високого рівня охоплення щепленнями з 

використанням багатогранності проблематики імунопрофілактики є 

генерування активної громадської підтримки таких програм, різнопланова 

доступність вакцин, сприяння фінансовій самодостатності держави. 

Водночас необхідно враховувати гуманітарні кризи, які спричиняють появу 

особливих груп ризику, наприклад, мігрантів, з новими вимогами до послуги 

вакцинації. Разом із цим група експертів додає рекомендації щодо посилення 

співпраці у галузі охорони здоров’я на всіх рівнях та укріплення зв’язку між 

національними програмами імунізації і ініціативами з елімінації хвороб [19, 

163]. 

Створення такої державної моделі, яка спроможна втілити стратегію в 

результативну інтервенцію, є четвертою групою рекомендацій. Для цього 

необхідно, з одного боку, чітко акцентувати розподіл ролей, внесків та 
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відповідальності за досягнення глобальних та національних цілей в державах. 

З іншого боку, розвивати більш тісне співробітництво урядів з міжнародними 

партнерами [19, 87]. 

Наступні три групи стратегій на основі ГПДВ охоплюють питання 

щодо досліджень та інновацій. Важливими аспектами є сприяння 

довгостроковому плануванню розробки та впровадження нових вакцин, 

інших імунопрофілактичних нововведень; використання доказових даних для 

спрямування стратегічних кроків, прийняття рішень у сфері імунізації; 

посилення моніторингу та оцінки на національному та субнаціональному 

рівнях [19]. 

Вдосконалення системи управління імунопрофілактикою з метою 

підвищення охоплення рівня вакцинації населення також повинне 

враховувати втрачені можливості імунізації (ВМІ) (missed opportunity for 

vaccination), тобто будь-який контакт зі охороною здоров’я з боку людини з 

правом на вакцинацію, який не призводить до отримання всіх належних доз 

вакцини. Причини ВМІ, як правило, поділяються на три широкі категорії: 

фактори, що стосуються знань, ставлення та практичних навичок медичних 

працівників щодо вакцинації (наприклад, помилкові переконання щодо 

протипоказів до вакцинації); фактори, обумовлені проблемами або 

обмеженнями системи охорони здоров’я (короткі робочі години пункту 

щеплення, недостатня кількість вакцин, незадовільно продуманий механізм 

ведення записів про проведення імунізації); виклики, пов’язані з попитом на 

щеплення (сумніви щодо імунопрофілактики, відсутність знань пацієнта про 

щеплення, які він отримав). Мінімізація ВМІ – це стратегія збільшення 

охоплення імунізацією за рахунок більш оптимального використання 

наявних пунктів надання щеплень (в медичних центрах, лікарнях, 

мобільними бригадами тощо). Зусилля щодо зменшення ВМІ можуть також 

сприяти підвищенню своєчасності вакцинації, покращенню надання 

медичних послуг загалом та сприянню синергії між лікувальними послугами 
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та профілактичними програмами на рівні закладу охорони здоров’я [19, 21, 

22, 145, 164, 165]. 

Оскільки медичні працівники мають вплив на пацієнта щодо рішення 

про особисту вакцинацію, щеплення дітей та самі перебувають в групі 

ризику, потребуючи неухильного дотримання щорічного плану імунізації, 

важливо адресувати проблему незадовільного їх охоплення вакцинацією. 

Реалізація обов’язкової політики вакцинації медичних працівників вимагає 

багатостороннього підходу. Він повинен включати зусилля у галузі освіти 

лікарів, медсестер, медичних керівників, легкий доступ до вакцин, промоцію 

вакцинації, підтримку від керівництва, послідовну комунікацію, яка 

підкреслює важливість гарантії безпеки пацієнтів через щеплений медичний 

персонал [25, 30, 31, 58, 75, 80, 108]. 

Українські науковці в галузі імунопрофілактики також займаються 

дослідженнями покращення системи вакцинації населення. Наприклад, 

кафедра вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика (тепер – Національний медичний університет охорони 

здоров’я імені П. Л. Шупика) було розроблено математичну модель, яка 

демонструє взаємозв’язок пневмоній, гострої респіраторної вірусної інфекції 

з грипом в якості ускладнень, викликаних цією інфекцією. Модель 

представляє цей зв’язок критерієм задовільного забезпечення громадян 

України вакцинами проти грипу. Цей механізм допомагає спрогнозувати 

кількість випадків ускладнень грипу у вигляді пневмоній, яких можна 

уникнути за допомогою вакцинації. Так, впровадження програми 

імунопрофілактики грипу значно впливає на зменшення кількості пневмоній 

в Україні [113]. 

У 2018 році Міністерство охорони здоров’я України сприяло 

розширенню національного Календаря профілактичних щеплень. Відтоді 

Календар охоплює 10 рекомендованих вакцин. Це був один зі стратегічних 

кроків до забезпечення підвищення рівня охоплення імунізацією в державі 

[33]. 
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У випадку українських реалій у сфері імунопрофілактики охоплення 

вакцинацією залишаються недостатніми для розкриття повного потенціалу 

вакцинації та повернення інвестованих ресурсів у систему імунізації [7,  37, 

166-169]. Наявні в системі охорони здоров’я країни принципи передбачають 

досягнення задовільних показників здоров’я населення такими двома 

способами:  

1) шляхом відтворення, збереження і зміцнення здоров’я;  

2) за допомогою лікування хвороб. 

Основний потенціал української системи охорони здоров’я, а саме 

професійні, економічні та матеріальні ресурси сфокусовані на другому 

шляху. Водночас вітчизняний та світовий практичний досвід свідчить про 

хибність такого підходу. Це породжує необхідність вдосконалення системи 

управління імунопрофілактикою як невід’ємною частиною громадського 

здоров’я та однією з найбільш ефективних інтервенцій збереження здоров’я 

людини [126]. 

 

Висновки до розділу 

Проаналізувавши відповідну літературу, яка стосується теми цієї 

наукової роботи, можна підтвердити актуальність дослідження 

вдосконалення системи управління вакцинацією громадян України. 

Заснована на доказовій медицині, вигідна державі та кожному 

громадянину, безпечна та ефективна процедура імунізації відіграє важливу 

роль у громадському здоров’ї країни. Для повного використання потенціалу 

вакцинації необхідно подолати виклики незадовільним охопленням 

щепленнями. Для цього уряду країни важливо звернути увагу на навчання 

медичних працівників, підвищення рівня їх знань про імунопрофілактику, 

формування навичок ефективної комунікації зі споживачем. 

Також важливо будувати державну програму імунізації відповідно до 

глобальних планів дій з вакцинації з урахуванням національного контексту, 
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критичної важливості переходу від кроку запровадження продуманих 

стратегій до реальних результативних дій. 

З метою втілення зазначеного вище потрібно мати сильну, стійку 

систему управління імунізацією громадян, пропозиції вдосконалення якої 

описані у наступних розділах цього дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Досягнення головної мети дослідження потребувало наявності 

спеціальної, розробленої на основі методики системного підходу та аналізу, 

програми (рис. 2.1), яка передбачала його виконання у шість послідовних 

етапів із використанням адекватних методів, на кожному з яких виконувались 

взаємопов’язані завдання, що дало можливість забезпечити системність 

підходу та отримати достатні дані для оцінки об’єкту дослідження.  

Реалізація завдань І етапу дозволила, на основі бібліосемантичного 

аналізу 218 світових та  вітчизняних наукових джерел, критично оцінити дані 

щодо особливостей епідеміології інфекційних захворювань в сучасних 

соціально-економічних умовах розвитку різних країн світу, чинників, що 

впливають на охоплення населення імунопрофілактикою, існуючі 

організаційні форми та моделі управління імунізацією населення в світі та в 

Україні, а також розкрити невирішені питання, які вимагають подальшого 

наукового дослідження. 

Використання системно-історичного та бібліосемантичного методу  

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

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

матеріалу для його проведення.  

План, програми, наукові баз та методи дослідження, його дизайн були 

розглянуті та отримали позитивне рішення Комісії з питань етики Івано-

Франківського національного медичного університету (протокол №98/17 від 

21.12.2017 р.). 

Об’єктом дослідження обрано організацію та управління імунізацією 

населення, що дозволило окреслити основні напрями його удосконалення.  

Епідеміологічна частина дослідження охоплювала Україну та Івано-

Франківську область, яка за більшістю характеристик (щільність населення,  
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IV етап 
Аналіз динаміки та повноти охоплення профілактичними щепленнями, 

забезпеченості вакцинами, частоти протипоказань та відмов від вакцинації 

населення України та Івано-Франківської області за 2011-2020 рр.   

Аналіз обізнаності медичних працівників з питань організації імунізації 

населення 

Обґрунтування, розробка та впровадження Оцінка ефективності 

Карти експертних оцінок (22 од.) 

Лист МОЗ України про участь в 

розробці нормативно-правових 

актів і документів 

Акти впровадження (14 од.) 

 

Обґрунтування, розробка та оцінка ефективності функціонально-

організаційної моделі удосконалення системи управління імунізацією 

населення 

Нормативно-правові документи, що регулюють організацію імунізації населення в Україні (31 од.); 

Звіти інформаційної бази даних УкрВак МОЗ України за 2011-2020 рр. (77 од ); 

 

Звіти про окремі інфекції і паразитарні захворювання» (ф. 1, 2 – 20 од.); 

Інформаційно-аналітичні матеріали Центру громадського здоров’я МОЗ України (2 од.) 

V етап 

VІ етап 

Методичне забезпечення дослідження 

1. Системного підходу і системного аналізу  

2. Бібліосемантичний  

3. Епідеміологічний  

4. Соціологічний  

5. Медико-статистичний  

6. Моделювання  

7. Експертних оцінок  

 

 

І-VІ 

І-VІ 

ІІІ, ІV 

V 

ІІІ, ІV, V 

VІ 

VІ 

Методи дослідження 

 

Етапи дослідження 

Анкети опитування медичних працівників щодо їх обізнаності з питань організації імунізації 

населення (1384 од.) 

 

7 публікацій, з них: 2 статті у закордонних виданнях, 

індексованих у науковометричній базі Scopus, 1 стаття у 

закордонному виданні країни ЄС, 2  статті у фахових 

виданнях ДАК України, 2 тез у збірках матеріалів  

конференцій та конгресів 

ІІ етап 

Аналіз вітчизняних та світових науково-інформаційних джерел, реферативних баз бібліотек, 

інформаційних медичних сайтів (всього 218 джерел із них: 67 кирилицею і 151 латиницею). 

Аналіз динаміки та рівнів захворюваності на вакциноконтрольовані інфекції в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Узагальнення результатів наукових досліджень щодо організації імунізації 

населення у різних країнах світу 

ІІІ етап 

Вибір напряму дослідження, формування програми з визначенням мети, 

завдань,  обґрунтування методів та обсягу дослідження 

Обґрунтування об’єкту і предмету вивчення, вибір 

методології, бази і методичного інструментарію 

дослідження  

 

Визначення обсягів досліджень і 

структури інформаційної бази даних 

 

І етап  

 

  

 

 

 

 

  

   

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

Рис. 2.1 Програма, матеріали, обсяги та методичний апарат дослідження 
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інфраструктура доріг, чисельність закладів охорони здоров’я,   

укомплектованість їх кадрами, наявність медичного університету та трьох 

медичних коледжів) має задовільну територіальну і функціональну 

доступність медичної допомоги. 

З метою визначення регіональних особливостей обізнаності медичних 

працівників з питань організації імунізації населення, соціологічну частину 

дослідження проводили, крім в Івано-Франківській області, також на базі 

закладів охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької та Полтавської 

областей.  

ІІІ етап присвячувався аналізу динаміки та рівнів захворюваності на 

вакциноконтрольовані інфекції в Україні та Івано-Франківській області за 

2011-2020 роки.  

Матеріалами вивчення слугували дані викопіювання із річних «Звітів 

про окремі інфекції та паразитарні захворювання (форма № 1 і 2 – 20 од.) 

Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ 

України та аналітично-статистичні матеріали центру громадського здоров’я 

МОЗ України про захворюваність на туберкульоз населення України (2 од.) 

[170, 171]. 

На основі програмних продуктів Microsoft Excel була створена база 

даних для епідеміологічного (емпіричного описового) аналізу показників 

захворюваності України та Івано-Франківської області на: туберкульоз, 

гострий поліомієліт, правець, дифтерію, кашлюк, гемофільну інфекцію, кір, 

краснуху, епідемічний паротит та гепатит В, а також невакциноконтрольовані 

в Україні, але ті, від яких вакцини існують – менінгококову інфекцію, вітряну 

віспу та грип. Показники захворюваності були розраховані на 100 тисяч 

відповідного населення та проаналізовані за десятирічний період часу (2011-

2020 рр.) в цілому по Україні та Івано-Франківській області. За даними Івано-

Франківської області обчислена вікова структура хворих за віком (до року, 1-4, 

5-9, 10-14, 15-17, 18 років і старші) та місцем проживання (місто, село). 

Метою ІV етапу стало вивчення за допомогою епідеміологічного 
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описового методу потенційно небезпечних для виникнення спалахів та 

епідемій чинників: повноти охоплення профілактичними щепленнями, 

забезпеченості вакцинами, частоти протипоказань і відмов від вакцинації 

населення України та Івано-Франківської області за 2011-2020 рр.  

Матеріалами вивчення стали: нормативно-правові документи, що 

регулюють імунізацію населення в Україні (9 од.), а також звіти інформаційної 

бази даних УкрВак МОЗ України за 2011-2020 рр. 

На основі програмних продуктів Microsoft Excel була створена 

відповідна база даних для обчислення та аналізу рівнів і десятирічних трендів 

показників: 

- повноти охоплення профілактичними щепленнями та нормативними 

ревакцинаціями проти туберкульозу, поліомієліту, кашлюка, дифтерії, правця, 

гемофільної інфекції, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В за 

2011-2020 рр.;  

- забезпеченості вакцинами: БЦЖ, ОПВ, АДП, Hib, КПК, Геп В за 2011-

2020 рр.; 

- частоти тимчасових і довготривалих протипоказань до щеплення 

АКДП-1-3 серед дітей до 6 місяців життя включно;  

- своєчасності охоплення дітей до 6 місяців життя щепленням АКДП-1-3; 

- частоти відмов дітей до 2-х років життя від вакцинації проти 

туберкульозу, поліомієліту, кашлюка, дифтерії, правця, гемофільної інфекції, 

кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В за 2012-2020 рр. (до 2012 

року така статистика не велась).  

Для перевірки гіпотез про взаємозв’язки між забезпеченістю вакцинами 

та повнотою охоплення щепленням, поширеністю протипоказань до них, 

своєчасністю вакцинації і частотою відмов від імунізації застосували парний 

кореляційно-регресійний аналіз Пірсона за допомогою програми 

STATISTICA.6. 

Наступним завданням і V етапом дослідження став аналіз обізнаності 

медичних працівників з питань організації імунізації населення. Це 
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потребувало організації і проведення оригінального медико-соціологічного 

дослідження за розробленою автором програмою (додаток Д).  

 Анкета включала як загальні питання щодо віку, статі, місця 

проживання, спеціальності, наявності кваліфікаційної категорії, стажу роботи 

в медицині, місця роботи, самооцінки власного матеріального благополуччя, 

наявності дітей, а також спеціальні питання стосовно особистого ставлення до 

вакцинації, застосування до себе і своїх дітей різних видів щеплень та 

ревакцинацій, організаційних та комунікаційних технологій, що 

супроводжують організацію і проведення вакцинації, факторів, що впливають 

на охоплення населення вакцинацією, джерел отримання спеціальних знань та 

потреби у них тощо. 

Збір даних проводився впродовж 2018-2019 років на базі закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської, а також Дніпропетровської, Донецької, 

Полтавської областей і серед учасників Літньої школи «Трансформація систем 

охорони здоров’я» (Чернігів, 2018). На опитування відгукнулись 1384 особи, з 

них: лікарі первинної медичної допомоги (ПМД) – 353 (25,5%), лікарі-

спеціалісти – 233 (16,8%), керівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) – 88 

(6,4%), молодші спеціалісти з медичною освітою (надалі – медичні сестри) – 

700 (50,6%), інші (журналісти, правники, соціологи тощо, пов’язані з органами 

охорони здоров’я) – 10 (0,7%). 

Анкети заповнювались респондентами самостійно. Обов’язковими 

передумовами цієї частини дослідження стали: поінформована письмова згода 

та інструктаж щодо відповіді на питання.  

 Розробка отриманого матеріалу проводилась шляхом формування баз 

даних на основі Microsoft Excel, де матеріали групувались за спеціальністю: 

лікарі ПМД, лікарі-спеціалісти, керівники ЗОЗ, молодші спеціалісти з 

медичною освітою; за віком (до 30 років, 30-39, 40-49, 50-59, 60 і старші), 

статтю (жінки, чоловіки); проходженням навчання на спеціальних тренінгах з 

організації і проведення вакцинації (проходили, не проходили). Відповіді 

медичних працівників наукової бази дослідження – Івано-Франківської 
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області, об’єднали у групу «Захід», решту – в групу «Схід». 

Статистична обробка отриманих категорійних (якісних) результатів 

анкетування проводилась шляхом розрахунку частоти поширення ознак, що 

вивчались, на 100 опитаних та похибки (±m) для відносних величин за 

загальновідомою формулою [172, 173], а оцінка достовірності їх різниці в 

різних групах порівняння та перевірка нульової гіпотези здійснювалась 

шляхом розрахунку критерію відповідності хі-квадрат (χ
2
) Пірсона [174-176]. 

Для представлення міри центральної тенденції кількісних даних (оцінок 

респондентами певних ознак у балах) використали інтервал (М±m, середня 

арифметична ± стандартна похибка середньої арифметичної), а перевірку 

нульової гіпотези в цьому випадку проводили з допомогою t-тесту Стьюдента 

для незалежних вибірок, оскільки більшість отриманих даних відповідала 

нормальному закону розподілу за W критерієм Шапіро-Уїлка (Shapiro-Wilk’s 

W test) [172, 173,176, 177]. 

Узагальнені результати попередніх етапів дослідження дали змогу на VІ, 

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 та оцінити її ефективність. 

Напрацьовані наукові обґрунтування результатів дослідження знайшли 

своє відображення в опублікованих у ході його виконання статтях і тезах, 

апробовані на міжнародному та вітчизняних конференціях і конгресах, а також 

використані на практиці для удосконалення організації вакцинації у медичних 

закладах Івано-Франківської області та в освітньому процесі низки вищих 

медичних закладів освіти України. 

Оцінка ефективності запропонованих нововведень проводилась шляхом 

опитування незалежних експертів за спеціально розробленою картою (додаток 

Е). У якості експертів залучили 22 високо досвідчених викладачі кафедр 

соціальної медицини та громадського здоров’я, інфекційних хвороб та 

епідеміології, терапії та сімейної медицини, з яких докторів медичних наук  
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36,4%, кандидатів медичних наук – 63,6%.  

На розгляд експертів було запропоновано оцінити окремі 

характеристики розробленої за матеріалами дослідження функціонально-

організаційної модель удосконаленої системи управління імунізацією 

населення. Кожен параметр запропонованого нововведення експерти 

оцінювали за 10-бальною шкалою (від 0 – не відповідає дійсності до 10 – 

повна відповідність). Для узагальнення одержаних результатів 

використовували середнє арифметичне значення (М) та його стандартну 

похибку (±m), а для вивчення узгодженості думок за кожним  напрямом 

оцінювали варіабельність оцінок за їх стандартним відхиленням (±σ) та 

коефіцієнтом варіації (Cv) [176]. 

Прогнозовані за даними експертних оцінок напрями змін (поліпшаться, 

залишаться без змін чи погіршаться) показників медичної, соціальної та 

економічної ефективності розраховували у відсотках до загальної суми 

відповідей із їх стандартними похибками (±m).   

Висновки експертів дозволили оцінити напрацювання і спрогнозувати 

медико-соціальну та економічну ефективність їх впливу на удосконалення 

системи управління імунізацією населення. 

 

Висновки до розділу 

Запропонована програма дослідження та її методичний апарат дозволили 

отримати репрезентативні дані, вирішити поставлені завдання на кожному з 

етапів, отримати достовірні результати, покладені в основу обґрунтування і 

розробки функціонально-організаційної моделі удосконаленої системи 

управління імунізацією населення. 

 



58 

 

РОЗДІЛ 3 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ВАКЦИНОКОНТРОЛЬОВАНІ 

ІНФЕКЦІЇ ЗА 2011-2020 рр. 

 

Найважливішими індикаторами ефективності національної системи 

імунопрофілактики є захворюваність на вакциноконтрольовані інфекції для 

вивчення її особливостей в динаміці за десятирічний період часу (2011-2020 

роки) проаналізували дані річних «Звітів про окремі інфекції та паразитарні 

захворювання» (форма № 1 і 2) та аналітично-статистичні матеріали центру 

громадського здоров’я МОЗ України [170,171]. 

Отже, згідно національного календаря щеплень 2018 року [33] в Україні 

здійснюються щеплення проти туберкульозу (вакцина БЦЖ), гострого 

поліомієліту (ОПВ), кашлюка, дифтерії, правця (АКДП, АДП), гемофільної 

інфекції (Hib), корі, епідемічного паротиту, краснухи (КПК) та вірусного 

гепатиту В (геп В). 

Попри те, що вакцина БЦЖ не захищає від захворювання на всі форми 

туберкульозу, є докази, що вона запобігає виникненню важких форм цієї 

небезпечної недуги у дітей.  

Як видно на рис. 3.1, захворюваність на туберкульоз усього населення 

України за останні десять років демонструє чітку тенденцію до зниження з 

максимального значення 77,4 випадки на 100 тисяч населення у 2012 році до 

60,1 %ооо у 2019 році і у 1,5 раза нижчого рівня в 2020 р. – 42,2 %ооо. На наш 

погляд, це навряд чи є демонстрація реального зниження захворюваності на 

туберкульоз, а швидше – недостатнього виявлення. Адже 2020 рік – рік 

пандемії COVID-19 та декількох локдаунів, внаслідок цього. Відповідно, 

пацієнти не звертались до лікарів без особливої потреби, щоб не заразитися 

коронавірусом в медичному закладі, а лікарі очевидно не мали достатньо часу 

і можливостей приділяти увагу профілактичним оглядам серед населення та 

його вразливих груп.  
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Рис. 3.1 Показники захворюваності на туберкульоз усього і дитячого 

населення (0-17 років) України та Івано-Франківської області за 2011-2020 рр. 

 

В Івано-Франківській області захворюваність усього населення на 

туберкульоз нижча, ніж в Україні, але з аналогічним трендом до зниження з 

60,6-63,4 випадків на 100 тисяч населення у 2011-2013 роках до 42,4 %ооо у 

2019 році і 29,2 % – у 2020 році.  

Захворюваність на туберкульоз дітей 0-17 років значно нижча, ніж 

усього населення, і в Івано-Франківській області уже не так сильно 

відрізнялась від показників по державі загалом. Частота нововиявлених 

випадків туберкульозу в Україні  незначно знижувалась з 11,7-12,0 випадків на 

100 тисяч населення у 2011-2012 рр. до 10,4-10,6 %ооо у 2018-2019 рр. і до     

7,2 %ооо – у 2020 р., а в області – з 10,2 %ооо у 2011 році до 9,4%ооо у 2019 та   

6,3 %ооо – у 2020 році. 

В показниках захворюваності на туберкульоз дитячого населення 

окремих вікових груп; 0-14 років та 15-17 років встановлено уже більш суттєві 

відмінності (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Показники захворюваності на туберкульоз дитячого населення 

(0-14 та 15-17 років) України та Івано-Франківської області за 2011-2020 рр. 

 

Захворюваність на туберкульоз дітей 0-14 років впродовж 2011-2019 

років в Україні незначно зростала з деякими коливаннями з 8,0 до 9,0 випадків 

на 100 тисяч відповідного населення і в 2020 році – знову суттєво знизилась до  

5,9 %ооо. В Івано-Франківській області рівні цього показника були дещо 

нижчими, ніж загальнодержавні і. коливаючись у різні роки. загалом також 

демонстрували тенденцію до незначного зростання з 6,1 %ооо у 2011 році до 

7,2 %ооо у 2019 та значно знизились у 2020 році – до 4,9 випадків на 100 тисяч 

населення. 

З переходом до підліткового віку рівні показника захворюваності на 

туберкульоз в Україні збільшились в 3-3,5 разу у порівнянні із дітьми 0-14 

років, але демонстрували чіткий тренд на зниження з 27,7-28,1 випадків на 100 

тисяч відповідного населення у 2011-2012рр. до 20,0 %ооо у 2019 році і до    

14,2 %ооо – в 2020 р. В області різниця у захворюваності дітей 0-14 та 15-17 

років не така значна, оскільки її рівні серед підлітків Прикарпаття у 2-2,5 рази 

нижчі, ніж в Україні, і в динаміці за десять років також знижувалась з 10,2 
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випадків на 100 тисяч відповідного населення у 2011 році до 9,4 %ооо у 2019 і 

до 6,3 %ооо – в 2020 році. 

Щодо захворюваності на гострий поліомієліт, то в Україні за останнє 

десятиріччя спостерігався один спалах – в 2014 році виявлено 7 випадків і в 

2015 – один, усі не в Івано-Франківській області. 

Важливими вакциноконтрольованими захворюваннями є такі смертельно 

небезпечні інфекції, як дифтерія та правець, щеплення від яких проводиться в 

ранньому віці разом з імунізацією від кашлюка (АКДП), а ревакцинація – у 

шкільному та дорослому віці (АДП). Саме тому, рівень захворюваності на 

кашлюк є індикатором напруженості суспільного імунітету та небезпеки 

спалахів дифтерії і випадків правця.  

Дані про захворюваність на правець, дифтерію та кашлюк в Україні і на 

Прикарпатті за останнє десятиріччя представлені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Захворюваність на правець, дифтерію і кашлюк в Україні та Івано-

Франківській області в динаміці за 2011-2020 роки  

Хвороба регіон А,

Р 

201

1 

2012 201

3 

201

4 

2015 2016 2017 201

8 

201

9 

202

0 

Правець Україн

а 

А 13 23 16 10 12 10 18 19 15 12 

Р 0,03 0,05 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 

област

ь 

А 1 3 1 1 1 - - - - - 

Р 0,07 0,22 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дифтері

я 

Україн

а 

А 8 5 6 4 2 4 - 10 21 - 

Р 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,05 0,00 

област

ь 

А - - 1 - - - - - - - 

Р 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кашлюк Україн

а 
А 

106

7 
2286 686 

147

1 
2426 3132 2480 

221

4 

231

4 

104

1 

Р 2,13 5,01 1,51 3,24 5,65 7,32 5,82 5,22 5,48 2,48 

област

ь 

А 106 179 53 116 183 220 164 106 101 50 

Р 7,70 
13,0

0 
3,84 8,41 

13,2

6 

15,9

5 

11,9

1 
7,71 7,37 3,66 

Примітка: А – абсолютні дані; Р – показник на 100 тисяч населення 

  

Як бачимо, в Україні щороку реєструється 10-23 випадки правця, що 

становить 0,02-0,05 %ооо. Водночас за розглянутий період часу спостерігалось 
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два піки захворюваності: у 2012-2013 рр. – 23 і 16 випадків та 2017-2019 рр. –

та 18, 19, 15 випадків, що складало 0,04-0,05 %ооо. В Івано-Франківський 

області за цей час зафіксовані поодинокі випадки правця впродовж 2011-2015 

років із максимальним їх числом (3 випадки, 0,22 %ооо) у 2012 році і 

відсутністю патології з 2016 по 2020 рік.  

Випадки правця у більшості зустрічались серед дітей. Однак те, що 

третина з них (28,6 %) зафіксовані у дорослих і ще близько 40 % (42,9 %) – у 

дітей старших 10 років, вказує на недоліки вакцинації та ревакцинації. 

Щодо дифтерії, то за розглянутий період її інцидентність коливалась від 

0-2 випадків у 2015-2016 і 2020 рр. (0,00 %ооо) до піку в 2019 році – 21 випадок 

(0,05 %ооо) і більшість з них (82,9 %) – серед дорослого населення. На 

Прикарпатті за останнє десятиріччя виявлено всього один випадок дифтерії.  

Натоміть, що стосується кашлюка, то захворюваність на нього значно 

вища і в державі загалом, і особливо – в Івано-Франківській області (рис. 3.3.). 

 

Рис. 3.3 Показники захворюваності на кашлюк в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки   

 

Так, в Україні рівні захворюваності за 2011-2020 роки коливались від 
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мінімального значення у 2013 році (1,51 випадків на 100 тисяч населення) до 

двох пікових: у 2011-2012 (6,42-5,01 %ооо) і у 2015-2019 роках (5,22-7,32 %ооо) 

з максимальним рівнем у 2016 р. і з подальшим до 2,48 %ооо в 2020 р. 

Аналогічні піки інцидентності зареєстровані і в Івано-Франківській 

області, тільки із рівнями у 2-3 рази вищими, ніж в Україні в цілому: 7,70-

13,00 %ооо у 2011-2012 рр. і 7,37-15,95 %ооо – у 2015-2019 рр. (максимум також 

припадав на 2016 рік). У 2020 році захворюваність в області знизилась до 

мінімальних 3,66 випадків на 100 тисяч населення.  

При аналізі вікової структури сумарного числа осіб, що захворіли на 

кашлюк в Івано-Франківській області за 2011-2020 роки (рис. 3.4), 

встановлено, що більшість з них (99,1 %) – діти, причому молодших вікових 

груп: 33,0 % – до року, 39,0 % – 1-4 роки і ще 20,9 % – 5-9 років. Тобто, не 

тільки з огляду на те, що хвороба може викликати важкі наслідки для здоров’я, 

соціально-економічне значення проблеми підкреслює й те, що для догляду за 

такими дітьми батьки змушені зазвичай брати листок непрацездатності. 

 

Рис. 3.4 Вікова структура випадків кашлюка       

 

Слід також зазначити, що 66,7-67,0 % випадків правця, дифтерії та 
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кашлюку виявлялись у мешканців сіл, що, наш погляд, знову ж таки 

наштовхує на думку про можливі огріхи при організації та проведенні 

вакцинації (недотримання холодового ланцюга при транспортуванні, 

збереженні вакцин тощо). 

Гемофільна інфекція в Івано-Франківській області за останні десять 

років не зустрічалась жодного разу. Натомість, в Україні загалом (рис. 3.5) до 

2016 року фіксувалось від 4 до 11 випадків (0,01-0,02 на 100 тисяч населення) 

цієї патології. Проте у 2017 році їх вже було зафіксовано 24 випадки          (0,06 

%ооо), а у 2018 році максимум – 75 випадків (0,18 %ооо), з подальшим 

зниженням до 25 (0,06 %ооо) у 2019 і знову до 10 випадків (0,02 %ооо) у 2020 р. 

 

Рис. 3.5 Показники захворюваності на гемофільну інфекцію в Україні за 

2011-2020 роки  

 

З огляду на можливі серйозні наслідки для здоров’я вважливими 

вакциноконтрольованими захворюваннями є й кір, краснуха та епідемічний 

паротит, імунопрофілактика яких здійснюється однією вакциною КПК.  

Проте, як видно на рис. 3.6, ситуацію із кором навряд чи можна оцінити 

як контрольовану. 
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Рис. 3.6 Показники захворюваності на кір в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Впродовж 2011-2020 рр. зафіксовані два спалахи захворювання. Перший 

– у 2012 році, коли захворіло 12746 осіб в Україні, з яких 3821 (30,0 %) – 

мешканці Івано-Франківської області. Відповідно, в регіоні показник 

захворюваності на кір був удесятеро вищий, ніж в державі загалом: 277,41 

проти 27,95 випадків на 100 тисяч населення. 

Другий, значно потужніший, спалах кору спостерігався у 2017-2019 

роках із піком захворюваності в 2018-2019 році, коли загальне число хворих в 

Україні сягало 53219 та 57282 осіб відповідно, що становило 125,50 та 135,69 

випадків на 100 тисяч населення. В Івано-Франківській області пік припав на 

2018 рік – 5083 випадки, або у 3,5 рази вищий рівень показника 

захворюваності, ніж в державі загалом (419,63 %ооо). І хоча в 2019 році в 

регіоні інцидентність кору знизилась, рівень відповідного показника 

залишався вищим, ніж загальноукраїнський – 165,95 %ооо. 

Звертає на себе увагу, що останній спалах кору різко перервався у 2020 

році – 0,63 випадки на 100 тисяч населення в Україні в цілому і 0,44 %ооо в 
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Івано-Франківській області. Враховуючи високу контагіозність цієї інфекції, 

цьому, на наш погляд, значною мірою посприяли жорсткі протиепідемічні 

міри, запроваджені в державі у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби. 

Захворюваність на епідемічний паротит за останні десять років була 

невисокою, на Прикарпатті майже такою, як загальноукраїнська, і, як видно на 

рис. 3.7, мала виражену тенденцію до зниження з 2,09 випадків на 100 тисяч 

населення у 2011 році в Україні та 2,18 %ооо в Івано-Франківській області до 

0,39 %ооо та 0,29 %ооо у 2020 році відповідно. 

 

Рис. 3.7 Показники захворюваності на епідемічний паротит в Україні та 

Івано-Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Захворюваність на краснуху також демонструвала за розглянутий період 

часу чіткий низхідний тренд (рис. 3.8). При високих вихідних рівнях 

захворюваності у 2011 році – 8,01 випадків на 100 тисяч населення в Україні в 

цілому і удвічі вищому показнику в Івано-Франківській області (12,56 %ооо), їх 

значення поступово знизились до 0,09 %ооо та 0,00 %ооо відповідно у 2020 році. 
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Рис. 3.8 Показники захворюваності на краснуху в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки 

 

При аналізі вікової структури усіх виявлених за десять років випадків 

корі, краснухи та епідемічного паротиту в Івано-Франківській області (рис. 

3.9) встановлено, що кір та епідемічний паротит переважно уражали дітей 0-17 

років (74,3 % та 76,3 % відповідно). Проте дітей молодшого та молодшого 

шкільного віку (до 10 років) серед хворих на кір було менше половини 

(43,6%), а серед хворих на епідемічний паротит – трохи більше половини (54,2 

%). І ті факти, що на такі  дитячі інфекції, як кір та епідемічний паротит, 

хворіли значні частки дітей старшого шкільного віку (10-14 років – 17,0 % та 

13,7 % відповідно), підлітків (13,8 % і 8,4 %) та дорослих (25,7 % і 23,7 %), а 

також, що краснуха переважно уражала підлітків (46,5 %) та дорослих (42,8 %) 

і тільки 2,9 % дітей до 10 років вказують на суттєві недоліки в організації та 

проведенні імунопрофілактики серед населення. 
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Рис. 3.9 Вікова структура випадків корі, епідемічного паротиту та 

краснухи 

 

На епідемічний паротит переважно хворіли мешканці міст (75,3 %), на 

краснуху дещо більше в містах, ніж у селах (53,3 % та 46,7 % відповідно), а на 

кір – навпаки, частіше у селах, ніж в містах (56,0 % та 44,0 %), хоча, 

враховуючи дуже високу контагіозність корі, можна було б очікувати вищого 

ураження міст як більш густонаселених. 

Важливим доповненням національного календаря щеплень стало 

введення до нього у якості обов’язкової вакцинації дітей та груп ризику серед 

дорослих імунопрофілактики гепатиту В. 

За розглянутий період часу захворюваність на гострий гепатит В серед 

населення Івано-Франківської області була нижчою, ніж загальноукраїнські 

показники (рис. 3.10), і демонструвала тенденцію до зниження, як у регіоні (з 

2,90 випадків на 100 тисяч населення у 2011 році до 0,44 %ооо у 2019 і 0,22 %ооо 

в 2020 роках), так і в державі в цілому (з 4,80 %ооо до 3,11 %ооо та 1,74 %ооо 

відповідно). Як бачимо, показники захворюваності на гострий гепатит В у 

2020 році, і в області, і в Україні загалом, практично удвічі нижчі, ніж в 
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попередньому 2019 році, що, на наш, погляд пов’язане з обмеженням доступу 

до діагностики в час локдаунів, а не з істинним зниженням захворюваності. 

 

Рис. 3.10 Показники захворюваності на гострий і хронічний гепатит В в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Для захворюваності на хронічний гепатит В (тобто, коли  виявлення 

відбувається уже після більш як 6-місячного інфікування вірусом, на стадії 

клінічних проявів ускладнень гепатиту [178]) характерними були інші 

співвідношення і пропорції між загальноукраїнськими та регіональними 

показниками. Так, в державі в цілому захворюваність помірно зростала з 3,08 

випадків на 100 тисяч населення у 2011 році до 3,70 %ооо у 2019 році, а потім 

більш як удвічі знизилась (1,84 %ооо) в 2020 році, що, знову ж таки, швидше 

всього пов’язане із зниженням виявлення патології через обмеження 

доступності профілактичних послуг для пацієнтів в період карантинних 

обмежень при пандемії CОVID-19, а не із істинним зниженням 

захворюваності. В Івано-Франківській області, попри значні коливання 

показника (між 6,61 %ооо у 2017 році до 18,02 %ооо у 2019), рівні його були 

постійно вищими, ніж в Україні, в т. ч. у 2020 році.  
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Як на гострий, так і ще більш акцентовано на хронічний гепатит В 

хворіє, головним чином, доросле населення (89,0 % та 96,7 % відповідно). 

Гострий гепатит В в Івано-Франківській області дещо частіше виявляли у 

мешканців сіл (54,2 %), а хронічний – в містах (62,6 %). 

Крім названих захворювань, в багатьох країнах світу застосовують 

вакцинацію і від інших важких та соціально важливих хвороб. Зокрема, 

широко використовується вакцина проти такого важкого, із високою 

інвалідизацією та летальністю, захворювання, як менінгококова інфекція.  

Як видно на рис. 3.11, показники захворюваності на менінгококову 

інфекцію за період 2011-2020 років характеризувалась значними щорічними 

коливаннями (у межах 0,33-1,07 випадків на 100 тисяч населення в Україні), 

більш вираженими в Івано-Франківській області (0,29-11,45 %ооо), і в цілому 

низхідними трендами.  

 

Рис. 3.11 Показники захворюваності на менінгококову інфекцію в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 роки  

 

Проте це 300-400 щорічних випадків захворювання, яке вимагає 

величезних коштів на лікування, супроводжується значними фізичними, 
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психологічними стражданнями пацієнтів та членів їх родин, оскільки 

призводить до важких ускладнень, в т. ч. до смертельних наслідків та уражає 

переважно дітей (рис. 3.12). Так, за останні 10 років в Івано-Франківській 

області на менінгококову інфекцію захворіло разом 106 осіб, з них 76,4 % - це 

діти до 10 років. 

 

Рис. 3.12 Вікова структура хворих на менінгококову інфекцію 

  

Більшість хворих на менінгококову інфекцію були сільськими 

мешканцями (65,8 % проти 34,2 % міських). 

Ще однією дитячою інфекцією, від якої є вакцина, але це вид щеплення 

ще не включений в національний календар щеплень, є вітряна віспа. І хоча у 

більшості випадків захворювання перебігає в легкій формі та не вимагає 

стаціонарного лікування, висока частота показника захворюваності (рис. 3.13) 

та переважне ураження дітей (рис. 3.14), за якими хтось мусить доглядати при 

хворобі, навіть при амбулаторному лікуванні, підкреслює соціально-

економічне значення захворювання. 
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Рис. 3.13 Показники захворюваності на вітряну віспу в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки 

 

 

Рис. 3.14 Вікова структура хворих на вітряну віспу 
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Оскільки вітряна віспа не відноситься до вакциноконтрольованих і не є 

небезпечним захворюванням, не всі аналізовані нами річні звіти і дані Центру 

громадського здоров’я МОЗ України містили про неї відомості. Проте 

доступна інформація свідчить, що захворюваність на вітряну віспу в Україні у 

2013 році становила 440,64 випадки на 100 тисяч населення, а це понад 200 

тисяч хворих за рік (!) в абсолютних числах. В Івано-Франківській області 

захворюваність на вітряну віспу нижча і попри деякі річні коливання 

характеризувалась низхідним трендом з 313,98 випадків на 100 тисяч 

населення у 2013 році до 238,81 %ооо у 2019 та втричі нижчого показника 

(100,71 %ооо) у 2020 році. Хоча останнє суттєве зниження знову ж таки можна 

пояснити позитивним впливом жорстких протиепідемічних мір у зв’язку із 

пандемією коронавірусної хвороби.  

Дані, представлені на рис. 3.14 підтверджують, що вітряна віспа уражає 

переважно дитяче населення – 80,2 % хворих у віці 0-14 років, у т. ч. майже 

40% (37,1 %) – це 5-9 річні діти (час початку відвідування дитячих 

організованих колективів). Ще приблизно по 20% припадає на дітей 1-4     

(21,6 %) та 10-14 років (19,2 %). Звертає на себе увагу, що достатньо вагомі 

частки серед хворих на вітряну віспу становили підлітки (7,1 %) та дорослі 

(12,6 %). Зрозуміло, що частіше хворіють на це високо контагіозне 

захворювання у густонаселених містах – 62,9 % проти 37,1 % мешканців сіл 

серед хворих на вітряну віспу. 

Важливе соціально-економічне значення має й таке інфекційне 

захворювання, як грип. Після декількох важких епідемій та пандемій впродовж 

останнього століття, особливо після пандемії грипу H1N1 2009 року, дедалі 

популярнішою в багатьох країнах світу стає вакцинація від цієї сезонної 

інфекції, в першу чергу серед груп ризику. 

Динаміка захворюваності на грип в Україні та Івано-Франківській 

області  підтверджує хвилеподібний характер ураження інфекцією (рис. 3.15). і 

такий пік захворюваності за останні десять років спостерігався в Україні у 

2016 році – 171,30 випадків на 100 тисяч населення (73243 хворих). На наш 
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погляд, це все одно дуже занижені дані, оскільки в Україні обмежені  

можливості широкомасштабної лабораторної діагностики грипу.  

 

Рис. 3.15 Показники захворюваності на грип в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Як ілюстрація – в Івано-Франківській області у 2016 році захворюваність 

на грип склала всього 24,12 випадки на 100 тисяч населення, а в інші роки 

періоду спостереження коливалась у межах 4,58-21,75 %ооо.  

Більшість виявлених за останні десять років хворих на грип в Івано-

Франківській області належали до вікової групи понад 18 років (85,0 %, що 

підкреслює соціально-економічне значення проблеми), і дещо вищою серед 

них була частка міських мешканців (57,4 %).  

 

Висновки до розділу 

За результатами аналізу рівнів та динаміки показників захворюваності на 

вакциноконтрольовані інфекції встановлено, що в Україні впродовж 2011-2020 

років мали місце епідемічні спалахи та випадки смертельно небезпечних 

хвороб: гострого поліомієліту (2012-2013 рр. – 8 випадків), дифтерії (2018-



75 

 

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 та індикаторних щодо якості вакцинації інфекцій: 

кашлюка (2016 р. – 5,01 випадок на 100 тисяч населення, 2015-2019 рр. – 5,22-

7,32 %ооо) та особливо кору (2012 р. – 27,95 випадків на 100 тисяч населення, 

2017-2019 рр. – 125,50-135,69 %ооо). 

Виявлено, що спалахи кашлюку та корі в Івано-Франківській області 

проявлялися у 2-10 разів вищими рівнями захворюваності, ніж 

загальнодержавні (на кашлюк – 13,00-15,95 %ооо, на кір – 163,95-419,63 %ооо).  

Показано, що за віком більшість або значна частка осіб, які захворіли на 

вакциноконтрольовані дитячі інфекції, належали до підлітків чи осіб старших 

18 років (89,3 % при краснусі, 82,9 % при дифтерії, 42,9 % при правці, 39,4 % 

при корі і 32,1 % при епідемічному паротиті); а за місцем проживання були 

мешканцями, менш густонаселених, ніж міста, сільських поселень (66,7-67,0 % 

хворих на правець, дифтерію, кашлюк і 46,7-56,0 % хворих на кір та краснуху), 

що на тлі періодичних спалахів цих захворювань вказує на суттєві огріхи в 

організації та проведенні вакцинації населення, зокрема в Івано-Франківській 

області. 

З’ясовано, що захворюваність на туберкульоз (усього населення, дітей і 

підлітків) та на гострий гепатит В має тенденцію до зниження, її рівні на 

Прикарпатті нижчі, ніж в Україні, в той час, як захворюваність на хронічний 

гепатит В відносно стабільна, і її рівні в Івано-Франківській області значно 

вищі від загальнодержавних, що в сукупності може вказувати на недоліки 

вчасної діагностики та епідеміологічного контролю цих соціально важливих 

захворювань на регіональному рівні. 

На прикладі аналізу десятирічних трендів і рівнів захворюваності на 

менінгококову інфекцію вітряну віспу та грип показано, що національний 

календар щеплень бажано доповнити імунопрофілактикою цих інфекцій для 

зменшення їх соціально-економічного тягаря на систему охорони здоров’я та 

суспільство.    
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Виявлено, що рівні захворюваності на усі розглянуті інфекції удвічі 

знизились у 2020 році, впродовж якого застосовувались жорсткі 

протиепідемічні заходи на рівні держави у зв’язку з пандемією коронавірусної 

хвороби і які продемонстрували свій позитивний вплив на зниження 

захворюваності на контагіозні захворювання та негативний – на рівень 

виявлення туберкульозу і гепатиту В внаслідок зниження доступності 

населення до скринінгових профілактичних програм. 

 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

1. Khetsuriani N, Perehinets I, Nitzan D, Popovic D, Moran T, Bulavinova K 

et al. Responding to a cVDPV1 outbreak in Ukraine: Implications, challenges and 

opportunities. Vaccine. 2017 Aug 24;35(36):4769-4776. doi: 

10.1016/j.vaccine.2017.04.036. Epub 2017 May 19. PMID: 28528761. Available 

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528761/ [123] 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528761/
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ПОВНОТИ ОХОПЛЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМИ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВАКЦИНАМИ, ЧАСТОТИ ПРОТИПОКАЗАНЬ І 

ВІДМОВ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

З метою вивчення охоплення населення плановими щепленнями та 

організаційних чинників, які впливають на його повноту, проаналізували 

нормативно-правову базу, що регулює порядок проведення профілактичних 

щеплень в Україні, і дані інформаційної системи «УкрВак» за 2011-2020 роки. 

 

4.1 Нормативно-правове регулювання профілактичних щеплень в 

Україні  

Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ, функціональна та 

універсальна система постачання вакцин і логістична система повинні 

забезпечити виконання «шести вимог щодо належності та відповідності» 

ефективного управління системою постачання вакцин: належна продукція, 

відповідна ціна, належний час та місце, належна кількість та відповідна якість 

[179]. Для забезпечення усіх вказаних вимог потрібна сильна система 

управління імунізацією в країні, а отже – належне законодавче підґрунтя для 

успішної реалізації повного потенціалу цієї інтервенції громадського здоров’я. 

Нормативна база політики імунізації починається з Конституції України 

(1996), яка гарантує право громадян на охорону здоров’я (стаття 49) [180].  

Надзвичайно важливим документом є й Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» (1992) [181], де у статті 10 

описані обов’язки громадян щодо їх здоров’я, в тому числі, «у передбачених 

законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити 

щеплення». У цьому ж законі в статті 78 визначені «Професійні обов’язки 

медичних і фармацевтичних працівників», одним із яких задекларовано 

зміцнення здоров’я людей, а також запобігання захворювань. 
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Зрозуміло, що важливим чинником впевненості громадян щодо 

імунізації себе та дітей є якість вакцин і держава повинна виступати гарантом 

забезпечення постачання таких імунобіологічних продуктів. Оскільки в 

Україні не виробляються власні вакцини, якість імпортованих забезпечується 

згідно із законодавчими та нормативними актами щодо реєстрації на ринку 

вакцин. Зокрема, стаття 9 Закону України «Про лікарські засоби» (1996) 

декларує, що «В Україні можна використовувати лікарські препарати після їх 

державної реєстрації, окрім випадків, що обумовлюються цим Законом» [182]. 

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розміри 

збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію) регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 № 376, у якій зазначається, що 

державну реєстрацію здійснює Міністерство охорони здоров’я, на основі 

розгляду заяви про реєстрацію продукту, що проводиться Державним 

експертним центром МОЗ України [183]. Разом з тим, у відповідь на гострий 

дефіцит вакцин, який склався в Україні в 2014-2017 роках, МОЗ розробило і 

затвердило наказом від 15 червня 2020 № 1391 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на 

лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його 

закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров’я, або спеціалізованою організацією» спрощену процедуру державної 

реєстрації медичних засобів, що закуповуються за участі міжнародних 

організацій [184]. 

Крім процедури закупівлі, важливим є й забезпечення державою якості 

вакцин. Згідно зі Статтею 13 Закону України «Про лікарські засоби», 

державний контроль якості лікарських засобів в Україні спрямований на 

перевірку «відповідності економічних об’єктів, незалежно від їх форм 

власності та підпорядкування, вимогам законодавства щодо забезпечення 

якості лікарських засобів». Державний контроль якості проводиться 

Державною службою з контролю якості лікарських засобів, повноваженнями 

якої є інспектування при зберіганні, транспортуванні та обробці ліків.  Проте 
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слабкою ланкою залишається недостатньо чітке нормативне визначення 

порядку розповсюдження вакцин, що закуповуються та постачаються 

національними органами охорони здоров’я, на регіональному рівні. 

Нормативний  характер імунізації населення закріплений Законами 

України:  

- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» (1994), стаття 27 якого встановлює, що профілактична імунізація 

проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, кору, паротиту та 

краснухи є обов’язковою [185]; 

- «Про захист населення від інфекційних хвороб» (2000), де у статті 12 

чітко зазначається, що імунізація від цих захворювань є обов’язковою та 

забезпечує їх включення у національний календар профілактичних щеплень 

[186]. 

Цей календар став нововведенням в громадському здоров’ї України. 

Намагання гармонізувати його із сучасними світовими доказовими практиками 

супроводжувалось декількома змінами у його змісті і порядку застосування 

профілактичних щеплень. Перші кардинальні зміни у цьому напрямі були 

визначені Наказом МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595 «Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 

медичних імунобіологічних препаратів» [187]. Потім зміни вносились 

Наказами МОЗ України: від 11.08.2014 р. № 551 [188],  від 18.05.2018 р. № 947 

«Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні» [33], від 

01.02.2019 № 280 «Про внесення змін до Положення про організацію 

проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил 

«Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають 

первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» [189] та від 11.10.2019 р. № 

2070 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та 

Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень» 

[190]. Станом на 2021 рік Календар профілактичних щеплень декларує 

обов’язкову вакцинацію від 10 інфекційних захворювань: кашлюку, кору, 



80 

 

паротиту, краснухи, дифтерії, правця, гемофільної інфекції, поліомієліту, 

туберкульозу та гепатиту В. Очевидно, що наступним важливим кроком уряду 

повинно стати розширення цього переліку профілактичних щеплень, оскільки 

український календар містить найменше вакцин серед усіх країн Європи (див. 

розділ 1).  

Важливо також, що в уже згаданому Наказі МОЗ України від 

16.09.2011р. № 595 вперше врегульована національна політика щодо різних 

аспектів управління проведення імунізації та її безпеки. Зокрема, запроваджені 

стандартизовані форми балансових, складських облікових записів та форми 

запиту вакцин. Наказом від 18.05.2018 р. № 948 затверджена Методика 

розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах та медичних 

виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядок 

визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та 

медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень [191]. 

Проте багато положень цих наказів уже вимагають оновлення,  

осучаснення та удосконалення, в першу чергу стосовно ліквідації дублювання 

електронних та паперових записів, удосконалення системи електронного 

обліку наявності вакцин, їх постачання, зберігання, використання та 

охоплення населення щепленням.  

Слід зазначити, що ціла низка нормативно-правових актів щодо 

організації імунізації приймалась МОЗ та урядом у відповідь спалахи 

поліомієліту  [192, 193], кору [194], дифтерії [195] і, особливо – на пандемію 

СОVID-19 [196], яка спонукала усі країни переглянути своє законодавство 

щодо біобезпеки. Зокрема в Україні був створений оперативний штаб 

Міністерства охорони здоров’я з реагування на ситуації з поширення 

інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (2019) [197-

199], а також Національна технічна група експертів з питань 

імунопрофілактики – НТГЕІ (2020) [200], розроблена Стратегія розвитку 

національної програми з імунопрофілактики та захисту населення від 

вакцинокерованих інфекцій до 2022 року та План дій щодо її реалізації (2019) 
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[201] і План заходів щодо ефективного управління вакцинами [202].  

Таким чином, вітчизняна нормативно-правова база, яка регулює 

організацію імунопрофілактики населення, головним чином, відповідає 

сучасним доказовим даним, але вимагає удосконалення в напрямі розширення 

національного календаря профілактичних щеплень та системи електронного 

обліку наявності вакцин, їх постачання, зберігання і використання. 

 

4.2 Охоплення населення профілактичними щепленнями 

Як було показано, за час дослідження (2011-2020 рр.) декілька разів 

вносились зміни у національний календар щеплень, що відповідно відбивалось 

на звітності в електронній інформаційній системі «УкрВак» і було враховано 

нами при вивченні охоплення населення профілактичними щепленнями. 

Одне із перших, як за введенням у календар щеплень, так і за термінами 

проведення, є щеплення від туберкульозу вакциною БЦЖ, яке зазвичай 

роблять ще в пологовому будинку. До 2018 року обов’язковою була 

ревакцинація у 7 років (а до 2012 – ще й у 14 років), але після останніх змін до 

національного календаря щеплень (2018) згідно із рекомендаціями ВООЗ 

залишилась тільки одна доза – в перші дні життя. У відповідності до цих 

пертурбацій в табл. 4.1 представлені й показники повноти охоплення 

вакцинацією від туберкульозу у різних вікових групах у різні роки (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Повнота охоплення щепленнями від туберкульозу (% від потреби) в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

БЦЖ-1  

(до року) 

Україна 89,9 95,4 87,0 56,5 39,8 72,3 83,6 84,0 88,6 88,8 

область 85,7 96,8 97,2 59,1 29,5 57,9 71,7 77,5 91,5 84,3 

БЦЖ-2  

(1 рік і ст.) 

Україна - - - 21,4 9,4 49,9 54,8 45,8 52,0 50,0 

область - - - 10,1 2,4 38,9 52,4 40,0 25,5 27,0 

БЦЖ-2  

(7 років) 

Україна 32,5 63,8 49,4 21,2 9,3 31,7 46,0 28,4 - - 

область 11,3 52,9 34,5 11,5 2,3 11,0 20,4 4,7 - - 

БЦЖ-3  

(14 років) 

Україна 23,0 - - - - - - - - - 

область 8,4 - - - - - - - - - 
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Встановлено, що охоплення щепленням БЦЖ-1 (до року) впродовж 

2011-2013 рр. знаходилось на достатньо високому рівні (87,0-95,4 % в Україні і 

85,7-97,2 % в Івано-Франківській області), але, починаючи з 2014 року, почало 

різко знижуватись (рис. 4.1), сягаючи мінімальних значень у 2015 році (39,8 % 

в Україні та 29,5 % на Прикарпатті).  

 

Рис. 4.1 Повнота охоплення вакцинацією від туберкульозу дітей першого 

року життя в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

 

Попри подальше поступове зростання показника, його значення 

збільшилось до близько 90%-охоплення дітей першого року життя 

вакцинацією від туберкульозу тільки у 2019 році (88,6 % та 91,5 % відповідно), 

залишаючись у 2020 році майже на тому ж рівні в Україні (88,8 %) і незначно 

знизилось в Івано-Франківській області (84,3 %). 

З числа дітей, які з різних причин (протипоказання, відмови, відсутність 

вакцини) не отримали щеплення від туберкульозу впродовж першого року 

життя, формується група тих, що потребують такої імунопрофілактики у віці 1 

рік і старші. Звітність про їх охоплення вакцинацією ведеться з 2014 року і, як 

бачимо з даних табл. 4.1, рівні розглянутого показника далекі від 
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нормативних. Водночас їх мінімальні значення також зафіксовані в 2015 році – 

9,4 % в Україні загалом та всього 2,4 % в Івано-Франківській області зокрема. 

У наступні роки охоплення дітей цієї вікової категорії коливалось у межах 

45,8-54,8 % в Україні і 25,5-52,4 % на Прикарпатті. 

Прихильність семирічних дітей до ревакцинації вакциною БЦЖ, яка як 

уже було сказано проводилась до 2018 року, також була досить низькою: із 

мінімальним значенням в 2015 році (9,3 % та 2,3 % відповідно) і значними 

коливаннями в інші роки, як загалом в державі (21,2-63,8 %), так і в регіоні 

(4,7-52,9 %).  

Важливим досягненням людства стало винайдення щеплення від такого 

інвалідизуючого захворювання, як поліомієліт. Згідно національного 

календаря щеплень цей вид імунопрофілактики проводиться: перша і друга 

дози (Поліо-1 і Поліо-2) у 2 та 4 місяці життя інактивованою поліомієлітною 

вакциною (ІПВ), третя доза (Поліо-3) – у 6 місяців оральною (живою) 

поліомієлітною вакциною (ОПВ). Наступні ревакцинації здійснюються ОПВ у 

18 місяців (Поліо-4), 6 років (Поліо-5) і 14 років (Поліо-6).  

Охоплення імунопрофілактикою від поліомієліту в динаміці за 2011-

2020 роки представлено у табл. 4.2. Як бачимо, рівні показника серед дітей до 

року не забезпечують належного колективного імунітету. Попри деяке 

зростання з 54,3 % в Україні та 50,3 % в Івано-Франківській області у 2011 

році до 72,7 % та 91,8 % відповідно у 2013 році, в наступному 2014 р. 

охоплення Поліо-3 дітей до року в Україні знизилось до 44,7 %, а на 

Прикарпатті – до 43,1 % у 2015 році. В цих же роках спостерігались найнижчі 

показники охоплення Поліо-3 дітей старших 1 року – 40,5 % та 42,0 %. І хоча 

надалі рівні прихильності до цього виду вакцинації дещо зростали, проте 

досягли у 2019-2020 рр. для дітей до 1 року лише 78,4-83,0 % в державі 

загалом та 75,2-77,4 % в області. Серед старших 1 року (тобто тих, які з різних 

причин не пройшли вчасно вакцинації Поліо-3) спостерігалось суттєве 

зниження показника охоплення щепленням у 2020 році: до 64,1 % в Україні і 

54,1 % в області, що може бути наслідком карантинних заходів, пов’язаних з 
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пандемією COVID-19.  

Таблиця 4.2 

Повнота охоплення щепленнями від поліомієліту (% від потреби) в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Поліо-3 

(до року) 

Україна 54,3 73,7 72,0 44,7 63,8 60,8 51,9 69,2 78,4 83,0 

область 50,3 78,0 91,8 62,6 43,1 49,4 42,4 48,1 75,2 77,4 

Поліо-3 

(1 рік і ст.) 

Україна - - - 40,5 84,4 69,7 67,6 67,0 73,0 64,1 

область - - - 65,2 42,0 67,3 76,3 65,6 92,8 54,1 

Поліо-4 

(18 міс.) 

Україна 77,1 72,0 80,9 51,0 86,5 66,4 71,4 67,8 78,7 83,0 

область 58,3 65,8 82,9 66,6 56,2 50,8 56,1 55,8 71,2 73,4 

Поліо-4 

(ст. 2 р.) 

Україна - 63,2 69,3 48,1 153,7 91,4 78,0 69,3 74,6 74,9 

область - 69,9 95,7 58,9 41,8 83,1 56,6 49,8 76,1 68,7 

Поліо-5 

(6 років) 

Україна 87,6 82,4 79,1 45,5 49,2 85,7 88,2 81,3 80,3 81,7 

область 72,6 74,7 86,9 68,1 47,4 60,7 78,6 68,8 83,0 64,1 

Поліо-5 

(ст. 6 р.) 

Україна - 68,2 66,9 37,0 28,3 87,2 78,9 70,7 75,2 68,4 

область - 84,1 96,2 52,1 19,6 80,5 85,1 62,8 78,2 54,6 

Поліо-6 

(14 років) 

Україна 88,8 85,6 83,8 46,4 50,6 79,9 88,1 80,2 80,9 81,8 

область 85,5 76,4 90,3 72,3 47,7 58,9 77,3 72,8 82,4 66,7 

Поліо-6 

(ст. 14 р.) 

Україна - 69,9 70,8 37,4 32,7 67,6 78,0 64,4 65,6 63,4 

область - 88,2 96,9 56,7 33,5 91,1 58,2 56,8 62,6 40,5 

 

Ревакцинація Поліо-4 у 18-місячних дітей за розглянутий період часу в 

Івано-Франківській області характеризувалась дещо нижчими показниками 

охоплення, порівняно із загальнодержавними. Так само як і при вакцинації 

Поліо-3 мінімальні рівні охоплення в Україні спостерігались у 2014 році (51,0 

%), наслідком яких, як відомо став спалах поліомієліту в 2014-2015 рр. (див. 

розділ 3). В Івано-Франківській області охоплення Поліо-4 (18 місяців) було 

низьким впродовж 2015-2018 рр. (50,8-56,2 %), зростаючи до 71,2-73,4 % у 

2019-2020 роках. Разом з тим звертає на себе увагу збільшення рівнів покриття 

вакцинацією Поліо-4 в Україні у 2015 році – до 86,5 % серед дітей 18 місяців 

та до 153,7 % серед старших 2 років (рис. 4.2). Така ситуація стала 

відображенням відповіді МОЗ України на згаданий спалах поліомієліту, коли 

було закуплено вакцину і проведено кілька раундів масової імунізації 

вакциною ОПВ всіх дітей дошкільного віку із задовільним відгуком [123, 193]. 
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Рис. 4.2 Повнота охоплення вакцинацією від поліомієліту дітей старших 

двох років в Україні та Івано-Франківській області за 2012-2020 рр. 

 

Тобто пряма загроза захворіти на небезпечну хворобу стимулювала 

населення до вакцинації. Однак як бачимо на рис. 4.2, в Івано-Франківській 

області завдяки цим заходам вдалось вакцинувати лише 83,1 % дітей старших 

двох років у 2016 році і надалі їх охоплення цим видом вакцинації залишалось 

нижчим, ніж в Україні загалом, коливаючись від 49,8 % у 2018 р. до 76,1 % у 

2019 р. Можливо тому, що в області не зафіксовано жодного випадку 

поліомієліту уже багато років поспіль. 

Наступні ревакцинації – Поліо-5 у 6 років та Поліо-6 у 14 років теж не 

можна назвати такими, що відповідають нормативним (табл. 4.2). В Україні 

поступове зниження охоплення Поліо-5 впродовж 2011-2013 рр. з 87,6 % до 

79,1% закінчилось зниженням практично удвічі до 45,5-49,2 % в 2014-2015 рр. 

з подальшим зростанням до максимальних значень (85,7-88,7 %) у 2016-2017 

роках і стабілізацією на рівні 80,3-80,7 % у 2018-2020 рр. Охоплення Поліо-5 

дітей старших 6 років демонструвало уже нижчі показники, причому 

мінімальні знову ж таки були у 2014-2015 рр. (37,0-28,3 %), а максимальні – а 
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у 2016-2017 рр. (87,2-78,9 %). Аналогічні коефіцієнти в Івано-Франківській 

області впродовж 2011-2012 рр. були нижчими, ніж загальноукраїнські, для 

дітей 6 років і вищими – для старших 6-ти років, із максимальними рівнями у 

2013 році – 86,9 % та 96,2 % відповідно. Проте у 2014 році охоплення Поліо-5, 

залишаючись вищим, ніж в Україні, знизилось до 68,1% та 52,1 %, сягаючи 

навіть нижчих від загальнодержавних мінімальних значень у 2015 році –           

47,4 % та 19,6 %. Суттєвого зростання охоплення ревакцинацією Поліо-5 в 

області у наступні після спалаху 2014-2015 рр. вдалось добитись для 6-річок 

тільки у 2017 році, причому на значно нижчому, ніж в Україні рівні (78,6 %), а 

для осіб старших 6 років – в 2016-2017 рр. (80,5-85,1 %). В 2018-2019 рр. ці 

показники уже були дещо нижчими – у межах 62,8-83,0 % і  ще більше 

знизились у 2020 році – до 64,1 % та 54,6 % відповідно. 

Ревакцинація Поліо-6, як в Україні, так і в регіоні, протягом 2011-2013 

років коливалась серед 14-річних дітей на рівні 76,4-90,3 %, а старших 14 років 

– 69,9-96,9 %, знижуючись до мінімальних значень в країні загалом у 2014-

2015 рр. (46,4-50,6 % та 37,4-32,7 % відповідно), а в області – у 2015-2016 рр. 

для 14-річних дітей (47,7-58,9 %) і у 2014-2015 рр. для старших 14 років (56,7-

33,5 %). Впродовж 2016-2020 рр. в Україні охоплення Поліо-6 14-річних дітей 

трималось на рівні 77,3-88,1 %, а старших 14 років – 63,4-78,0 % (пік у 2017 

році). Водночас в області серед 14-річок розглянутий показник коливався в 

межах 72,8-82,4 % у 2017-2019 рр., знижуючись до 66,7 % у 2020 році. Для 

старших 14 років вдалось добитися охоплення 91,1 % у 2016 році, але надалі 

його рівні знизились до 56,8-62,6 % у 2017-2019 рр. і до 40,5 % у 2020 р. 

Надзвичайно важливим для національної безпеки є контроль над такими 

смертельними інфекціями, як дифтерія та правець. Дітям роблять щеплення 

від цих хвороб разом із щепленням від кашлюка комбінованою 

вакциною АКДП у 2 (АКДП-1), 4 (АКДП-2) та 6 (АКДП-3) місяців. У 18 

місяців здійснюють ревакцинацію (АКДП-4). Наступні планові 

ревакцинації проводять уже тільки від дифтерії і правця вакциною АДП 
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у 6 років і вакциною АДП-м – у 16 років з подальшою ревакцинацією 

кожні 10 років. 

Встановлено (табл. 4.3), що охоплення дітей раннього віку 

щепленнями АКДП за останні десять років неналежне.  

Таблиця 4.3 

Повнота охоплення щепленнями від кашлюка, дифтерії, правця 

вакциною АКДП (% від потреби) в Україні та Івано-Франківській області 

за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

АКДП-3 

(до року) 

Україна 45,9 75,6 69,4 38,4 26,5 21,0 53,2 67,5 80,5 80,1 

область 46,8 89,3 93,1 54,9 19,7 14,6 32,3 44,4 76,1 75,3 

АКДП-3 

(1 рік і ст.) 

Україна - - - 30,6 25,5 22,7 48,3 52,8 65,9 49,8 

область - - - 51,3 23,8 18,4 50,4 47,0 88,7 36,1 

АКДП-4 

(18 міс.) 

Україна 55,1 69,1 73,1 34,2 33,1 23,1 51,2 66,1 80,5 78,1 

область 37,3 58,9 86,6 42,4 24,1 17,8 31,7 41,2 70,2 64,7 

АаКДП 

(ст. 2 р.) 

Україна - 55,4 55,2 26,1 21,8 24,8 41,0 54,0 72,2 67,0 

область - 76,0 95,7 44,8 15,2 15,2 31,5 32,2 76,3 54,9 

 

На тлі низького вихідного рівня 2011 року вакцинації дітей першого 

року життя як в Україні (45,9 %), так в Івано-Франківській області (46,8 %) та 

ревакцинації у 18 місяців (55,1 % і 37,3 % відповідно) спостерігалось деяке їх 

зростання у 2012-2013 рр. (в області навіть до 93,1 % за АКДП-3 та 86,6 % за 

АКДП-4). Проте, як і при уже описаних інших видах імунопрофілактики, у 

наступні 2014-2016 рр. рівні показників знизились до критичних (рис. 4.3) – до 

14,6 % по АКДП-3 і до 17,8 % по АКДП-4 (область, 2016 рік). Попри подальше 

зростання, максимальні їх значення у 2019-2020 роки в Україні сягали близько 

80% як за охопленням вакцинацією АКДП-3 (80,5-80,1 %), так і ревакцинацією 

АКДП-4 (80,5-78,1 %). В області у ці ж роки досягнення були скромнішими – 

76,5-75,3 % та 70,2-64,7 % відповідно.  

Охоплення вакцинацією АКДП-3 тих дітей, які з різних причин не 

зробили це до року (табл. 4.3) теж незадовільне: найвищі значення не 

піднімались вище 65,9 % в Україні у 2019 році (хоч в Івано-Франківській 
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області – 88,7 %) при мінімальних значеннях у 2015-2016 рр. – 25,5-22,7 % в 

державі та 23,8-18,4 % в регіоні.  

 

Рис. 4.3 Повнота охоплення вакцинацією і ревакцинацією АКДП в 

Україні та Івано-Франківській області за 2012-2020 рр. 

 

Далекі до нормативних і рівні охоплення ревакцинацією ацелюлярною 

вакциною АаКДП дітей старших 2-х років (табл. 4.3), тобто тих, які мали 

протипоказання до ревакцинації цільноклітинною вакциною АКДП. Як бачимо 

найнижчі значення показника за цим видом ревакцинації також припадали на 

2014-2016 рр. в Україні (26,1-21,8 %) і на 2015-2016 рр. в Івано-Франківській 

області (15,2 %), а максимальні – на 2019 рік (72,2 % та 76,5 % відповідно) із 

суттєвим зниженням у 2020 році – до 67,0 % в Україні і 54,9 % в регіоні. 

Показники охоплення ревакцинацією 6-річних і старших з врахуванням 

усіх змін до національного календаря щеплень за 2011-2020 рр. представлені в 

табл. 4.4. Їх рівні характеризувалися значною змінністю. Так, серед дітей 6-

річного віку, попри те, що їх зазвичай вакцинують перед поступленням у 

школу, низькі показники охоплення були у 2011 році (23,1 % в Україні та    

14,6 % в Івано-Франківській області) і після незначного поліпшення у 2012 
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році (74,4 % в країні загалом та 58,9 % на Прикарпатті) вкрай незадовільні 

рівні спостерігались у 2013-2015 рр. (7,5-0,5 % та 5,1-0,0 % відповідно). 

Таблиця 4.4 

Повнота охоплення ревакцинацією від дифтерії та правця (% від потреби) 

в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

АДП 

(6 років) 

Україна 23,1 74,4 7,5 0,5 4,1 59,1 83,5 83,4 72,9 59,7 

область 14,6 58,9 5,1 0,1 0,0 56,6 70,9 78,4 90,4 54,8 

АДП 

(6 р. і ст.) 

Україна - 50,7 3,9 0,3 1,2 32,8 61,9 71,3 71,5 42,5 

область - 76,7 50,0 0,3 0,1 19,1 37,7 44,5 53,3 26,1 

АДП-м-2 

(7 років) 

Україна - 14,8 10,8 2,6 0,1 4,0 18,0 22,2 - - 

область - 4,7 0,2 0,0 0,0 0,3 12,1 41,4 - - 

АДП-м 

(7 р. і ст.) 

Україна - - - 8,4 4,0 63,4 65,5 69,2 92,8 77,5 

область - - - 9,4 3,7 80,5 83,9 76,3 86,2 86,1 

АДП-м* 

(14/16 р.) 

Україна 28,6 86,6 62,8 11,8 1,9 56,1 76,7 77,9 91,5 73,6 

область 39,6 78,6 89,5 30,9 0,0 37,5 58,1 52,7 81,3 66,0 

АДП-м* 

(>14/16 р.) 

Україна - 63,3 38,6 5,5 0,7 32,7 54,5 59,6 75,8 40,7 

область - 88,8 111,4 21,4 0,0 19,5 49,0 41,8 61,6 39,3 

АДП-м 

(18 років) 

Україна 17,5 52,7 37,3 6,7 - - - - - - 

область 14,3 27,0 62,8 12,6 - - - - - - 

АДП-м 

(дорослі) 

Україна 13,1 30,1 27,2 2,9 0,1 20,7 44,8 55,6 83,4 47,0 

область 0,7 0,5 31,9 3,6 0,0 10,8 29,0 31,0 80,2 32,0 

Примітка: * по 2014 р. – 14 років, з 2015 р. – 16 років 

 

Тільки у 2017-2019 рр. вдалось досягти більш-менш задовільного 

охоплення як в державі в цілому (83,5-72,9 %), так і в області зокрема (70,9-

90,4 %). Проте у 2020 році показник знову знизився до 59,7 % та 54,8 %. 

Ревакцинація тих, хто з різних причин не зміг цього зробити вчасно 

(старших 6 років) також найнижчою була в Україні у 2013-2015 рр. (3,9-0,3 %),  

в Івано-Франківській області – у 2014-2015 рр. (0,3-0,1 %), хоча в інші роки за 

розглянутий період часу не піднімалась вище 71,5 % (2019) в державі і 76,7 % 

(2012) в регіоні. 

Впродовж 2012-2018 рр. в календарі щеплень ще передбачалась друга 

доза ревакцинації у 7 років. Однак як бачимо з даних табл. 4.4, цей вид 

ревакцинації мав надзвичайно низький відгук і в Україні (від 0,1 % у 2015 році 
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до 22,2 % у 2018 року), і ще нижчий в області (0,0-41,4 %).  

Разом з тим ревакцинація вакциною АДП-м серед дітей 7 років і старших 

залишилася для тих дітей, у яких є протипоказання до ревакцинацією 

вакциною АДП. Показники охоплення нею поступово зростали з моменту 

введення у 2014 році з 8,4 % в Україні та 9,4 % в області до 92,8 % і 86,2 % 

відповідно у 2019 році і дещо знизилися до 77,5 % та 86,1 % у 2020 р. 

Наступна ревакцинація за попереднім календарем щеплень проводилась 

у 14 років (до 2014 року включно), а з 2015 року – у 16 років. Показники 

охоплення нею за розглянутий десятирічний період часу також були низькими 

у 2011 році (28,6 % в Україні та 39,6 % в Івано-Франківській області) і зросли 

до 86,6 % в країні загалом у 2012 р. і 89,5 % в регіоні у 2013 р. Проте, як і в 

інших описаних видах ревакцинації, рівень показника суттєво знизився у 2014 

році  (11,9 % та 30,9 % відповідно), а з переходом на ревакцинацію у 16-

річному віці в 2015 р. взагалі становив 1,9 % та 0,0 %. У наступні роки його 

вдалось підняти до 91,5 % та 81,3 % у 2019 році з наступним зниженням до 

73,6 % та 66,0 % у 2020 році. 

Ревакцинація тих дітей, які з різних причин не могли зробити це вчасно 

(старших 14/16 років) характеризувалась подібними трендами: найнижчі рівні 

у 2014-2015 рр. (5,5-1,9 % в Україні та 21,4-0,0 % в регіоні) з наступним 

зростанням до максимальних значень у 2019 році (81,3 % та 61,6 % відповідно) 

та зниженням у 2020 (66,0 % та 39,3 %). 

Ревакцинація у 18 років проводилась в Україні до 2015 року на 

недостатніх для підтримання суспільного імунітету рівнях. Той сам висновок 

випливає із аналізу ревакцинації дорослих. Дуже низьке охоплення впродовж 

2011-2018 рр. з мінімальними показниками у 2014-2015 рр. (2,9-0,1 % в 

Україні та 3,6-0,0 % в Івано-Франківській області) і подальше зростання до 

максимального значення в 2019 році (83,4 % та 80,2 % відповідно) та зниження 

під час пандемії в 2020 році (47,0 % та 32,0 %).  

В цілому, як бачимо на рис. 4.4, охоплення ревакцинацією від дифтерії 

та правця у 6, 14/16 років і в дорослих мало подібні тренди: низькі рівні у 2011 
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році, мінімальні – у 2013-2015 рр., зростання до максимальних значень у 2019 

році та зниження в 2020 р. Наслідками низького охоплення вакцинацією та 

ревакцинацією від кашлюка, дифтерії та правця, могли бути описані у розділі 

3, спалахи цих інфекцій у наступні після низького охоплення 

імунопрофілактикою роки. 

 

Рис. 4.4 Тренди повноти охоплення ревакцинацією від дифтерії та 

правця вакцинами в Україні та Івано-Франківській області за 2012-2020 рр.    

 

Ще одним видом обов’язкових щеплень є вакцинація від гемофільної 

інфекції, здатної викликати менінгіт, середні отит та пневмонію, в першу чергу 

у дітей. Тому, згідно сучасного Національного календаря щеплень цей вид 

імунопрофілактики здійснюють за схемою: три дози у 2-4-12 місяців. Бажано 

щепити усіх дітей до 5 років, хоча безкоштовно її можна ще отримати до 18 

років включно.  

Показники охоплення дітей першого року життя щепленням від Hib-

інфекції в динаміці за роки спостереження і з врахуванням змін до календаря 

щеплень  представлені у табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Повнота охоплення щепленнями від гемофільної інфекції (% від потреби) 

в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hib-1 

(1 рік і ст.) 

Україна - - - 24,6 33,1 44,5 29,3 42,4 61,6 67,4 

область - - - 22,5 37,6 43,1 37,3 34,8 56,2 51,2 

Hib-2 

(до року) 

Україна - 82,7 77,4 38,5 43,2 36,0 34,8 51,1 76,5 85,1 

область - 92,4 88,7 46,5 46,2 33,6 32,1 33,6 64,8 78,6 

Hib-3** 

(1 рік) 

Україна 26,2 26,7 40,5 41,1 38,6 51,6 44,5 57,7 80,0 83,6 

область 18,1 34,0 67,8 28,5 79,1 57,6 55,3 36,9 62,5 74,7 

Примітка: * у 2011 р. – Hib-3 (до року), 2012-2014 рр. – Hib-3 (18 місяців) 

  

Дані про охоплення першою дозою в електронній базі даних (БД) 

УкрВак доступні з 2014 року, другою дозою – з 2012 р., а третьою – з моменту 

запровадження БД, але у різні вікові періоди з огляду на переміни в календарі 

щеплень. Як видно з даних табл. 4.5, попри позитивну динаміку до зростання, 

повнота покриття дітей першого року життя вакцинацією Hib-1 все ще низька, 

при чому в Івано-Франківській області нижча, ніж в Україні загалом. Так, її 

загальнодержавні рівні поступово зросли з 24,6 % у 2014 рр. до 67,4 % в     

2020 р., в той час як на Прикарпатті – з 22,5 % до 51,2 % відповідно. 

Динаміка охоплення Hib-2 подібно до вже проаналізованих інших видів 

імунопрофілактики після відносно непоганих рівнів у 2012-2013 рр. (82,7-   

77,4 % в Україні та 92,5-88,7 % в Івано-Франківській області) 

характеризувалась більш ніж удвічі зниженими показниками впродовж 

наступних 2014-2017 рр. (в області по 2018 р.) до 36,0-43,2 % в країні загалом 

та 32,1-46,5 % в регіоні (рис. 4.5). Подальше поступове зростання сягало 

пікових значень у 2020 році (85,1 % та 78,6 % відповідно), не знижуючись під 

час пандемії COVID-19, що позитивно. Охоплення вакцинацією Hib-3, 

незважаючи на різні вікові періоди її застосування, протягом 2011-2017 рр. 

знаходилось в Україні на низькому рівні (26,7-55,7 %), а далі зростало до 80,0-

83,6 % у 2019-2020 рр. На Прикарпатті ж рівні цього показника за розглянутий 

період часу з року в рік демонстрували значні коливання (від 18,0 % у 2011 р. 
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до двох пікових значень 67,8 % у 2013р. і 79,1 % – в 2015 р., які так і не були 

перекриті впродовж 2019-2020 рр. (62,5-74,7 %), хоча лінія тренду загалом 

висхідна. 

 

Рис. 4.5 Тренди повноти охоплення вакцинацією від гематофільної 

інфекції в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

 

Надзвичайно важливою також є імунопрофілактика корі, краснухи та  

епідемічного паротиту, вакцинацію від яких (КПК) проводять у 12 місяців, а 

ревакцинацію – у 6 років. Охоплення ними, як випливає із даних табл. 4.6, у 

вихідному для аналізу 2011 році було недостатнім і для КПК-1 серед дітей до 

року (67,0 % в Україні та ще менше – 55,0 % в Івано-Франківській області), і 

для КПК-2 серед 6-річних дітей (55,6 % і 40,1 % відповідно). Водночас після 

деякого підйому у 2012 році (очевидно, як реакцію на спалах у цьому ж 2012 

році, див. розділ 3) до 78,8 % серед дітей до року і 83,7% серед 6-річок в 

державі загалом та відповідно до 86,8 % і 78,2 % на Прикарпатті, у наступних 

2013-2016 рр. показники знову суттєво знизилися (рис. 4.6). Так, охоплення 

дітей першого року життя вакцинацією КПК-1 коливалось в ці роки в Україні 
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на рівні 45,5-63,2 %, в Івано-Франківській області – 56,9-67,2 %.  

Таблиця 4.6 

Повнота охоплення щепленнями від корі, паротиту, краснухи (% від 

потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КПК-1 

(1 рік) 

Україна 67,0 78,8 55,1 57,0 63,2 45,5 93,3 91,0 93,2 83,3 

область 55,0 86,8 67,2 56,9 64,0 58,8 90,6 78,9 90,0 74,8 

КПК-1 

(2 р. і ст.) 

Україна - - - 36,8 46,4 32,1 80,6 84,2 78,1 55,2 

область - - - 24,5 43,1 48,9 91,0 76,3 75,2 43,7 

КПК-2 

(6 років) 

Україна 55,6 83,7 48,6 38,7 62,1 30,2 90,7 89,5 91,7 83,4 

область 40,1 78,2 55,7 26,7 47,8 41,1 87,9 69,6 87,5 72,2 

КПК-2 

(7 р. і ст.) 

Україна - 56,6 31,0 26,0 38,9 13,0 78,6 87,7 86,1 61,4 

область - 96,9 89,0 13,1 16,2 16,9 89,6 80,4 94,3 58,7 

 

 

Рис. 4.6 Рис. 4.5 Тренди повноти охоплення вакцинацією від корі, 

паротиту, краснухи в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

 

І тільки у 2017-2019 рр., знову ж таки паралельно із спалахом корі (див. 

розділ 3) та заходами МОЗ України, прийнятими у відповідь [194], вказані 

показники зросли в Україні до 91,0-93,3 % і дещо менше в регіоні – до 78,9-
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90,6 %. Проте у наступному 2020 році – році пандемії коронавірусної хвороби 

– знизились до 83,3 % та 74,8 % відповідно.  

Показники покриття щепленням КПК-1 тих дітей, які з різних причин не 

зробили це вчасно, також були низькими у 2014-2016 рр. (32,1-46,4% в Україні 

та 24,5-48,9 % в Івано-Франківській області, табл. 4.6). У наступному 2017 р. – 

році початку спалаху кору, охоплення зросло до 80,6 % та 91,0 % відповідно, 

але надалі поступово знижувалась з 84,2 % та 76,3 % у 2018 році до 55,2 % та 

43,7 % у 2020 році. 

 Практично такі ж тренди характерні були й для показників охоплення 6-

річних дітей ревакцинацією КПК-2: низькі рівні у 2013-2016 рр. (30,2-62,1 % в 

Україні загалом та 26,7-55,7 % в Івано-Франківській області зокрема), підйом у 

2017-2019 рр. (89,5-91,7 % та 69,6-87,9 % відповідно) і деяке зниження у    

2020 р. (83,4 % та 72,2 %).  

Рівні ревакцинації КПК-2 7-річних дітей мали деякі регіональні 

особливості – в Івано-Франківській області у 2012-2013 рр. показники були 

значно вищими, ніж в Україні в цілому (96,9-89,0 % проти 56,6-31,0 %), що на 

наш погляд пояснюється уже показаним (розділ 3) значно вищим спалахом 

кору в регіоні, а відповідно значно потужнішою кампанією охоплення 

вакцинацією у відповідь. Проте у наступні 2014-2016 рр. охоплення цього 

контингенту дітей щепленнями КПК-2 знизилось до критичних рівнів, 

особливо в області – 13,1-16,9 % проти 13,0-38,9 % в країні загалом. Зрозуміло, 

що наступною реакцією на спалах 2017-2019 рр. стали достатньо високі 

показники покриття 7-річних дітей вакцинацією КПК-2 і в Україні (78,6-     

87,7 %), і, особливо в регіоні (80,4-94,3 %), де спалах був більш потужним. 

Проте у 2020 році показники знову знизилися (72,2-61,4 %), що на наш погляд, 

знову може спричинити спалахи кору у наступні роки. 

Стосовно імунопрофілактики гепатиту В, то першу дозу відповідної 

вакцини роблять уже у першу добу життя (Геп В-1), тобто ще у пологовому 

стаціонарі і теоретично її мали б отримувати усі новонароджені. Другу дозу з 

2018 року дитина отримує у другий місяць життя (Геп В-2), а третю (Геп В-3) 
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– на шостому місяці. Однак за даними національної БД УкрВак (табл. 4.7) 

навіть вакцинація Геп В-1 впродовж 2011-2018 рр. не досягала нормативних   

95 %, що швидше вказує на проблеми із забезпеченням вакцинами, ніж на інші 

причини. Так, у 2011 році охоплення Геп В-1 становило в Івано-Франківській 

області 76,1 %, а в країні загалом – всього 53,0 %. У 2012 році, як і при інших 

видах імунопрофілактики, показник дещо зріс до 82,6 % в Україні та 84,3 % в 

регіоні, а в наступні 2013-2016 рр. знову знизився і коливався в державі у 

межах 54,8-65,0 %. Причому, на Прикарпатті він ще тримався на рівні 70,0-

71,4 % у 2013-2014 рр., проте в 2015-2016 рр. знизився до 59,5-52,3 %. 

Починаючи з 2017 року, охоплення цим видом вакцинації почало зростати з 

77,4 % в країні загалом і 69,7 % в Івано-Франківській області до 96,2-96,5 % та 

94,2-90,4 % у 2019-2020 рр. відповідно, тобто не знижуючись, як більшість 

розглянутих інших видів імунопрофілактики, у зв’язку із пандемією 

коронавірусної хвороби. На наш погляд це демонструє, що доступність 

процедури вакцинації (проводилась в умовах пологового будинку з 

дотриманням протиепідемічних вимог і батькам не потрібно було нікуди йти) 

сприяє збільшенню відсотка щеплених. 

Таблиця 4.7 

Повнота охоплення щепленнями дітей від гепатиту В (% від потреби) в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Дози 

вакцини 
Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Геп В-1 

(до року) 

Україна 53,0 82,6 54,8 58,8 61,4 65,0 77,4 82,9 96,2 96,5 

область 76,1 84,3 70,0 71,4 59,5 52,3 69,7 72,3 94,2 90,4 

Геп В-3 

(до року) 

Україна 21,6 46,1 31,6 36,5 25,4 28,8 57,0 65,2 77,0 79,8 

область 39,3 41,3 64,9 75,7 38,5 29,4 68,2 57,7 75,2 63,7 

Геп В-3 

(1 рік і ст.) 

Україна - - - 25,3 21,0 27,9 46,1 51,1 68,0 67,5 

область - - - 69,4 21,1 34,0 65,7 50,6 78,4 58,6 

 

Як ілюстрація, охоплення повним курсом імунопрофілактики (Геп В-3) 

дітей до року, за рідкісним винятком, було зазвичай значно нижчим, ніж 

першою дозою (рис. 4.7).  



97 

 

 

Рис. 4.7 Динаміка охоплення щепленнями дітей від гепатиту В (% від 

потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

 

В Україні загалом впродовж 2011-2016 рр. рівні показника коливалися 

від мінімального 21,6 % у 2011 р. до 46,1 % у 2012 р. та у  межах 25,4-36,5 % у 

2013-2016 рр. Починаючи з 2017 р. охоплення зросло з 57,0 % до 

максимальних значень 77,0-79,8 % у 2019-2020 рр. Тобто кожна 4-5 дитина не 

отримала повного курсу щеплення від гепатиту В. На Прикарпатті ситуація не 

дуже краща. Хоча протягом 2011-2014 рр. регіональний показник поступово 

зростав (з 39,3 % до 75,7 %), проте у 2015-2016 рр. його рівні складали всього 

38,5-29,4 %, також  дещо зростали, починаючи з 2017 року, але переважно 

нижчими темпами, ніж в Україні загалом, коливаючись у межах 57,7-75,2 %. 

За цих обставин у 2020 році охоплення вакцинацією Геп В-3 дітей до року в 

області знизилось до 63,7 %. 

Охоплення трьома дозами вакцини від гепатиту В дітей старших 

першого року життя за розглянутий період часу було також недостатнім (табл. 

4.7). В Україні загалом показник фіксувався найнижчим у ті ж 2014-2016 рр. 

(21,0-27,9 %), з подальшим поступовим зростанням у 2019-2020 рр., проте не 
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до нормативних рівнів (68,0-67,5 %). За цей же період часу в Івано-

Франківській області показник становив 69,4 % у 2014 р., але вже у 2015-2016 

рр. – тільки 21,1-34,0 %. В наступні роки вдалось максимально підняти його до 

78,4 % у 2019 році, але у 2020 році він знову знизився до 58,6 %. 

Встановлені дуже подібні тренди показників охоплення різними видами 

обов’язкової імунопрофілактики – низькі їх рівні у 2011, 2013-2016 роках і 

суттєве зростання охоплення у 2018-2019 рр. вказують на можливу залежність 

від наявності вакцин, що стало наступним завданням нашого дослідження.  

  

4.3 Забезпеченість вакцинами для профілактичних щеплень 

Забезпеченість імунобіологічними препаратами (ІБП) для 

профілактичних щеплень – вакцинами, розраховують як відсоткове 

відношення наявних доз на кінець року (закуплених і доставлених в регіони з 

врахуванням залишків з попереднього року) до кількості осіб, які потребують 

тих чи інших видів щеплень. Відповідні показники за основними видами 

вакцин в динаміці за десять останніх років (2011-2020 рр.) представлені у табл. 

4.8. 

Таблиця 4.8 

Показники забезпеченості основними вакцинами (% від потреби) в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

Вакцини Регіон 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

БЦЖ 
Україна 64,3 109,0 112,8 74,7 25,8 6,3 174,6 123,8 284,0 190,3 

область 67,9 66,1 130,0 57,5 17,0 0,0 142,1 77,4 368,8 185,2 

ОПВ 
Україна 135,2 142,8 115,1 44,7 293,9 363,3 197,7 90,1 145,9 120,4 

область 128,4 168,3 145,1 89,3 17,9 103,0 247,5 157,5 116,8 112,8 

АДП 
Україна 21,4 61,0 8,6 2,4 4,8 116,7 187,5 116,9 100,2 71,4 

область 13,2 57,6 5,1 0,1 0,0 270,6 205,9 141,0 209,2 98,1 

Hib 
Україна 48,4 69,6 67,4 19,2 35,4 2,3 39,4 7,0 134,3 128,8 

область 52,8 99,5 83,4 12,4 4,2 4,2 59,0 22,8 119,5 101,0 

КПК 
Україна 54,0 79,6 30,6 34,9 44,0 8,1 95,6 37,1 128,6 159,2 

область 41,4 109,1 51,8 31,3 46,5 19,4 90,6 16,8 114,9 108,8 

Геп В 
Україна 29,1 55,1 38,5 33,6 26,9 54,3 65,2 34,5 144,2 134,8 

область 55,4 131,2 132,4 101,1 44,6 126,0 137,1 74,9 132,1 110,6 
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Як бачимо, забезпеченість вакцинами в Україні та Івано-Франківській 

області не стабільна, а в окремі роки спостерігався їх гострий дефіцит. Так, 

постачання вакцини від туберкульозу (БЦЖ) до 2017 року не покривало 

потреби в ній, за винятком 2012-2013 років, коли в Україні створився 

незначний запас (109,0-112,8 %), а в Івано-Франківській області це був 2013 

рік (130,0 %). Починаючи з 2014 року, запаси БЦЖ стали вичерпуватися аж до 

6,3 % у 2016 р. в Україні загалом і повної відсутності в регіоні зокрема (рис. 

4.8). 

 

Рис. 4.8 Показники забезпеченості вакциною БЦЖ в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Тільки 2017 року ситуацію було взято під контроль і показник став  

174,6 % в державі і 142,1 % в Івано-Франківській області. Очевидно 

попередній дефіцити і уже показане низьке охоплення вакцинацією в ці роки 

призвели до того, що наступного 2018 року запаси вакцини знизились до  

123,8 % в державі і аж до 77,4 % на Прикарпатті. Проте у 2019 році наявна 

кількість вакцин вже у 3-3,5 раза перевищувала потребу (368,8% і 123,8% 

відповідно). І хоча у 2020 році показник дещо знизився, проте цілком 
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достатній, щоб забезпечити стабільність задоволення попиту (190,3 % та   

185,2 %). 

Для перевірки гіпотези по залежність охоплення щепленням від 

забезпеченості вакциною провели кореляційно-регресійний аналіз, який 

підтвердив наявність прямого середньої сили достовірного взаємозв’язку: rxy = 

0,53; р<0,05 (рис. 4.9). 

Scatterplot: забезпеченість вакциною vs. охоплення БЦЖ (Casewise MD deletion)

охоплення БЦЖ = 64,375 + ,10959 * забезпеченість вакциною

Correlation: r = ,53451
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Рис. 4.9 Результати кореляційно-регресійного аналізу взаємозв’язку між 

забезпеченістю вакциною БЦЖ і охопленням щепленням від туберкульозу 

дітей першого року життя 

 

Слід зазначити, що забезпеченість оральною поліомієлітною вакциною  

(табл. 4.9) у порівнянні із іншими за розглянутий період часу була задовільною 

і значно перевищувала потребу. Виняток склав для України в цілому 2014 і 

потім 2018 роки, коли спостерігався брак вакцини (44,7 % та 90,1 % 

відповідно). В Івано-Франківській області такий дефіцит також був у 2014 р. 
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(89,3 %) та особливо гострий – у 2015 р. (17,9 %). Нагадаємо, що саме в ті ж 

2014-2015 рр. в Україні спостерігався спалах поліомоєліту (див. розділ 3), що 

наочно доводить залежність між рівнем охоплення імунізацією та небезпекою 

епідемій. Однак, можливо тому, що у відповідь на спалах в державі 

розгорнулась широка кампанія вакцинації і тому, що, як було показано на тлі 

стабільно високого забезпечення вакциною рівні охоплення різних вікових 

груп вакцинацією та ревакцинацією дуже варіювали, кореляційно-регресійний 

аналіз не довів наявності математичної залежності між забезпеченістю ОПВ та 

охопленням імунопрофілактикою від поліомієліту (rxy = 0,31; р>0,05). 

У БД УкрВак відсутня інформація про забезпеченість вакциною АКДП, 

а тільки про наявність АДП (табл. 4.8). За доступними у БД даними (форма 70) 

ми обчислили показник по АКДП для України в цілому (за 2012-2020 рр.), а 

для Івано-Франківської області через відсутність регіональних аналогічних 

звітів – ні. Встановлено, що в Україні в цілому і в Івано-Франківській області 

зокрема в 2011-2015 рр. спостерігався суттєвий брак вакцин (рис. 4.10).   

 

Рис. 4.10 Показники забезпеченості вакцинами АКДРП та АДП Україні 

та Івано-Франківській області за 2011-2020 роки 
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За цей період часу найвищий рівень забезпечення у 2012 р. покривав 

потребу у вакцинах АКДП та АДП всього на 57,6-61,0 %, а у 2014-2015 рр. 

взагалі знизився до 0,0-8,6 %. Вакцини з’явилися тільки у 2016 році, хоча 

забезпеченість ними коливалась в Україні за АКДП в межах від 114,5 % у 

2016р. до максимального значення 305,7 % у 2019 р. Постачання АДП було 

значно нижчим і після піку у 2017 р. (187,5 %) поступово знижувалось до   

71,4 % у 2020 р. В Івано-Франківській області забезпеченість АДП була 

впродовж 2016-2019 рр. вищою, ніж в країні в цілому (141,0-270,6 %), проте у 

2020 році також знизилась до 98,1 %, що небезпечно, адже результати 

кореляційно-регресійного аналізу переконливо доводять, що між наявністю 

вакцини АДП та охопленням щепленням (ревакцинацією) дітей 6 років існує 

прямий сильний достовірний зв’язок:  rxy = 0,79; р<0,001 (рис. 4.11). 

Scatterplot: забезпеченість вакциною vs. охоплення АДП (6 років) (Casewise MD deletion)

охоплення АДП (6 років) = 17,883 + ,31941 * забезпеченість вакциною

Correlation: r = ,79113
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Рис. 4.11 Результати кореляційно-регресійного аналізу взаємозв’язку між 

забезпеченістю вакциною АДП і охопленням ревакцинацією 6-річних дітей 
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Незважаючи, профілактичне щеплення від гемофільної інфекції входить 

в національний календар щеплень і діти повинні отримувати цю вакцину 

безкоштовно, до 2019 року закуповували її в недостатніх обсягах. У 2011-2013 

роках показник забезпеченості Hib-вакциною (рис. 4.12) коливався у межах 

48,4-69,6 % в Україні загалом. І хоча в області був дещо вищим, потребу 

повністю не покривав (52,8-99,5 %). В наступних 2014-2018 рр. його рівні були 

найнижчими і сягали 2,3-4,2 % у 2016 році. Стовідсоткового забезпечення 

цією вакциною вдалось досягнути лише у 2019-2020 роках – 134,3-128,8 % в 

Україні і 119,5-101,0 % - в регіоні. 

 

Рис. 4.12 Показники забезпеченості вакциною від гемофільної інфекції в 

Україні та Івано-Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Рівень загрози поширення серед дітей гемофільної інфекції та її 

негативних наслідків внаслідок низького охоплення їх відповідною 

імунізацією через відсутність безоплатної вакцини (підкреслює встановлений 

тісний зв’язок кореляційний між ними: rxy = 0,78; р<0,001 (рис. 4.13). 
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Scatterplot: забезпеченість вакциною vs. охоплення Hib-2 (до року) (Casewise MD deletion)

охоплення Hib-2 (до року) = 36,616 + ,37914 * забезпеченість вакциною

Correlation: r = ,78382
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Рис. 4.13 Результати кореляційно-регресійного аналізу взаємозв’язку між 

забезпеченістю Hib-вакциною і охопленням вакцинацією дітей до року 

 

Як дуже низький можна охарактеризувати і показник забезпеченості 

вакцинами від корі, епідемічного паротиту і краснухи.  

Впродовж останніх десять років практично до 2019 року постачання 

вакцини КПК не покривало потреб (рис. 4.14). Незначні зростання показника у 

2012 (79,6 % в Україні і 109,1 % в Івано-Франківській області) і 2017 (95,6 % 

та 90,6 % відповідно) роках,  очевидно як реакція на спалахи кору у ці роки 

(див. розділ 3), змінювались роками тотального дефіциту вакцини аж до 8,1 % 

та 19,4 % у 2016 році. І тільки у 2019-2020 роках забезпеченість вакциною 

КПК перевищила стовідсотковий бар’єр, проте її рівні, на наш погляд, 

недостатні, щоб забезпечити надійний запас і в Україні (128,6-159,2 %), і 

особливо в Івано-Франківській області (114,9-108,8 %), населення якої через 

вищі показники захворюваності на кір краще ревакцинувалось, а отже 
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використовувало вакцину (див. розділ 4.2). 

 

Рис. 4.14 Показники забезпеченості вакциною КПК в Україні та Івано-

Франківській області за 2011-2020 роки  

 

Як показали результати кореляційно-регресійного аналізу, дефіцит 

вакцини КПК негативно відбивається, як на вакцинації дітей першого року 

життя (rxy = 0,72; р<0,001), так і ревакцинації КПК-2 у шість років (rxy = 0,74; 

р<0,001), оскільки між ними існує прямий сильний достовірний зв’язок. 

Забезпеченість вакциною від гепатиту В за аналізований період часу в 

Україні до 2019 року була дуже низькою (рис. 4.15) – на рівні 29,1-38,5 % із 

незначними підйомами до 55,1 % у 2012 та до 54,3-65,2 % у 2016-2017 рр. 

Дуже нерівномірними були поставки вакцини в Івано-Франківській області – 

від 55,4 % від потреби у 2011 році до 131,2-132,5 % - у 2012-2013 рр. Потім 

знову зниження до 44,6 % у 2015 р. і зростання до 126,0-137,1 % у 2016-2017 

рр. з подальшим зниженням до 74,9 % у 2018 році. В 2019-2020 рр. 

забезпеченість вакциною Геп В була вищою 100 % (32,1-110,6 %), але стала 

нижчою, ніж в Україні загалом (144,2-134,8 %). 
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Рис. 4.15 Показники забезпеченості вакциною від гепатиту В в Україні та 

Івано-Франківській області за 2011-2020 роки 

 

Такі перебої з постачанням вакцини та її дефіцит негативно 

відбиваються на охопленні щепленням і в пологовому будинку (rxy = 0,54; 

р<0,05), і сильніше при подальших ревакцинаціях дітей до року (rxy = 0,66; 

р<0,01) та тих хто не зробив це вчасно з різних причин, тобто дітей в рік і 

старших (rxy = 0,77; р<0,01), про що вказують результати кореляційно-

регресійного аналізу. 

   

 4.4 Частота протипоказань, відмов та вчасності вакцинації 

З метою виявлення інших, крім наявності вакцин, чинників, що можуть 

впливати на охоплення вакцинацією, проаналізовано дані БД УкрВак щодо 

частоти протипоказань, відмов та вчасності вакцинації. На державному рівні 

така статистика ведеться стосовно найбільш загрозливих для життя 

вакциноконтрольованих захворювань – дифтерії та правця, зокрема 

протипоказань, відмов та вчасності щеплення АКДП-1-3. 

Встановлено, що в динаміці за останнє десятиріччя (рис. 4.16) 
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поширеність усіх протипоказань (тимчасових і довгострокових) до щеплень 

АКДП-1-3 серед дітей до 6 місяців життя в Україні протягом 2011-2016 рр. 

поступово знижувалась з максимальних 11,5 % до мінімальних 2,3 % у 2016 р. 

Проте у наступні 2017-2020 рр. показник зріс і стабілізувався на рівні 6,9-    7,7 

% у 2018-2020 рр. 

 

Рис. 4.16 Частота протипоказань до щеплень АКДП-1-3 в Україні та 

Івано-Франківській області за 2011-2020 рр. 

 

В  Івано-Франківській області частота усіх протипоказань до щеплень 

АКДП-1-3 зазвичай була нижчою, ніж в цілому в країні. Після незначного 

підйому у 2012 р. до пікових для регіону значень (7,3 %) показник послідовно 

знижувався до 1,1 % у 2016 р., а надалі, хоча й зріс (до 3,5-2,7 % у 2019-2020 

роках), проте залишався у 2-2,5 раза нижчим від загальноукраїнських рівнів. 

Поширеність довгострокових протипоказань до щеплень АКДП-1-3 не 

демонструвала таких значних коливань як частота усіх протипоказань. Її рівні 

в Україні також поступово знижувались з 4,0 % у 2011 році до нуля у 2016 р., 

але далі, впродовж 2017-2020 рр., стабілізувались на рівні 0,9-1,0 %. В Івано-

Франківській області довгострокові протипоказання до щеплень АКДП-1-3 
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зустрічались значно рідше, ніж в Україні в цілому, хоча і їх частота 

знижувалась протягом 2011-2016 рр. з 1,6 % до 0 %, проте в наступні 2017-

2020 роки вище 0,3 % не піднімалась. 

Такі коливання у рівнях та динаміці розглянутих показників, на наш 

погляд, мають декілька причин. З одного боку, суттєве їх зниження до 

мінімальних значень у 2015-2016 рр. прямо корелює із мінімальним рівнем 

забезпеченості вакцинами, зафіксованому у тому ж часовому періоді, і з 

відповідним зниженням охоплення імунізацією (rxy = 0,46; р<0,05). Відповідно 

можна припустити, що із зменшенням частоти щеплень зменшується і 

реєстрація протипоказань до них. З іншого боку, суттєві відмінності у 

регіональних та загальнонаціональних показниках вказують не стільки на 

кращий стан здоров’я дітей Прикарпаття, скільки на відсутність чітких 

критеріїв протипоказань до щеплень та залежність суб’єктивної оцінки стану 

здоров’я дітей від рівня знань і ставлення медичних працівників до вакцинації. 

 Підтвердженням висловленої гіпотези можуть слугувати й результати 

аналізу щомісячної кількості протипоказань впродовж календарного року. Для 

нівелювання різної їх частоти за період спостереження і з метою вивчення 

сезонних коливань обчислили середню за десять років кількість протипоказань 

у кожному календарному місяці.  

Встановлено, що в середньому за десять років в Україні щомісяця 

діагностували 2200,0 випадків тимчасових протипоказань дітей до АКДП-1-3 і 

145,7 довготривалих, тобто в 15,1 разу рідше.  

Середньомісячне виявлення довготривалих показань (рис. 4.17) 

практично не відрізнялось від середньорічного числа, за незначним 

зменшенням влітку і в кінці року, що може бути наслідком медико-

організаційних чинників.  

В той же час, діагностика тимчасових протипоказань носила сезонний 

характер (рис. 4.18). 
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Рис. 4.17 Щомісячна середня кількість довготривалих протипоказань до 

АКДП-1-3 в Україні (за даними 2011-2020 рр.) 

 

 

Рис. 4.18 Щомісячна середня кількість тимчасових протипоказань до 

АКДП-1-3 в Україні (за даними 2011-2020 рр.) 
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Значно менша від середньорічної їх кількість з  травня по серпень і, 

навпаки – суттєво більша в осінньо-зимово-весняний період вказує на те, що 

більшість з них швидше всього викликана гострими респіраторними 

захворювання, які, як доведено численними науковими дослідженнями, як 

правило, не є протипоказанням до вакцинації (за винятком високої 

температури та важкого стану дитини). Все це вказує на гіпердіагностику саме 

тимчасових протипоказань до щеплень в Україні. 

Найчастіше протипоказання стосувались першої дози АКДП  (рис. 4.19), 

що цілком закономірне стосовно довготривалих симптомів, адже це головним 

чином важкі стани перинатального періоду, або вроджена хронічна патологія, 

яка не дає можливості 2-місячній дитині отримати щеплення. Тому й кількість 

довготривалих протипоказань до АКДП-2 (4 місяці) та АКДП-3 (6 місяців) уже 

в 7,9-10,1 раза менше, бо більшість цих станів діагностується у перші місяці 

життя відразу після народження. 

 

Рис. 4.19 Середньорічна кількість випадків тимчасових і довготривалих 

протипоказань до АКДП-1-3 в Україні (за даними 2011-2020 рр.) 

 

Натомість, тимчасові протипоказання, попри те, що також частіше 
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визначались для першої дози АКДП, все-таки у 17-18 разів частіше, ніж 

довготривалі, слугували причиною відтермінування чи й відмови від другої та 

третьої доз. На наш погляд, така картина є черговим підкріпленням висунутої 

гіпотези про гіпердіагностику тимчасових протипоказань до щеплень. 

Значна кількість протипоказань, рівно як і відсутність вакцини, може  

призводити до неповного охоплення дітей до 6 місяців 29 днів з дати 

народження всіма дозами АКДП.  

Як видно на рис. 4.20, останні десять років відзначались низькою 

своєчасністю отримання повного курсу вакцинації АКДП у належні терміни і в 

Україні загалом, і в Івано-Франківській області, у тому числі.  

 

Рис. 4.20 Показники своєчасності охоплення щепленням АКДП дітей до 

6 місяців 29 днів з дати народження в Україні та Івано-Франківській області за 

2011-2020 рр.  

 

У 2011 році тільки кожна п’ята новонароджена дитина в Україні (18,8 %) 

і на Прикарпатті (20,3 %) отримувала вчасно всі дози АКДП. Показник дещо 

зріс у проміжку 2012-2014 року (до 34,8 % в країні та 45,0 % в регіоні), проте 

впродовж 2015-2016 рр. його рівні знизились до критичних 14,5-7,2 % та 9,1-
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4,7 % відповідно. Попри те, що у наступні роки своєчасність охоплення 

щепленням АКДП поліпшувалась, у 2020 році тільки кожен другий 

новонароджений в Україні (52,5 %) і кожен третій (33,0 %) в Івано-

Франківській області отримали до 6 місяців включно повний курс вакцинації 

від  дифтерії, кашлюка, праця. 

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу доведено, що 

своєчасність охоплення щепленням АКДП прямо залежить від наявності 

вакцини (rxy = 0,45; р<0,05). У дослідженні також встановлено наявність 

прямого, а не за логікою зворотного, взаємозв’язку між наявністю 

протипоказань і своєчасністю щеплення (rxy = 0,56; р<0,05). На наш погляд, 

такі результати отримані через коваріантність розглянутих чинників. Адже, 

вже було показано, що відсутність вакцини зменшує й кількість протипоказань 

(бо немає сенсу їх реєструвати за таких умов). А оскільки виявлено, що 

відсутність вакцини негативно впливає і на своєчасність імунізації, зрозуміло 

чому частота повного курсу АКДП в належні терміни вийшла прямо 

взаємопов’язаною із частотою протипоказань до нього. 

Важливим чинником повноти охоплення населення імунізацією є 

частота відмов від них. Дані про кількість дітей до 2-х років життя, які 

відмовились від  профілактичних щеплень почали збирати з 2012 року. 

Відповідні загальнонаціональні та регіональний показники у відсотках від 

потреби в динаміці за 2012-2020 рр. представлені у табл. 4.9. 

Поширеність відмов від імунопрофілактики туберкульозу в Україні у 

2012 році становила 6,5 % від кількості новонароджених, яким показана така 

вакцинація. У наступні роки частота відмов від БЦЖ знизилась до 2,4 % у 2016 

році, але надалі зросла і відновилась майже на вихідному рівні 5,7-5,8 % у 

2019-2020 роках (рис. 4.21). В Івано-Франківській області батьки значно рідше 

відмовлялися від щеплень проти туберкульозу, хоча тут також спостерігалось 

деяке зниження показника впродовж 2012-2016 рр. з 2,6 % до 1,0 % із 

подальшим зростанням до максимальних для регіону 3,6 % у 2019 р. і 

незначного зниження до 2,9 % у 2020 р. 
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Таблиця 4.9 

Частота відмов дітей до 2-х років життя від профілактичних щеплень (% 

від потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 2012-2020 рр. 

Вакцина Регіон 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

БЦЖ  
Україна 6,5 5,0 3,7 2,7 2,4 5,0 5,8 6,2 5,7 

область 2,6 2,1 1,2 1,4 1,0 1,5 1,9 3,6 2,9 

ОПВ 
Україна 8,5 5,2 4,0 4,7 6,0 5,3 4,4 3,9 3,5 

область 4,6 5,5 4,6 5,7 4,2 4,0 2,5 2,2 1,5 

АКДП 
Україна 8,3 5,8 3,8 2,9 3,0 7,7 6,8 5,2 4,4 

область 5,3 6,4 5,1 4,3 3,1 6,0 3,6 3,2 1,8 

Hib 
Україна 8,5 5,2 3,8 2,8 2,4 4,0 3,6 4,4 4,0 

область 4,3 5,4 3,7 4,2 2,9 5,0 2,8 2,5 1,7 

КПК 
Україна 13,1 7,5 5,3 5,5 4,5 9,6 9,2 6,4 6,0 

область 4,6 5,6 5,9 9,1 5,5 10,3 4,2 4,4 3,1 

Геп В 
Україна 12,4 7,2 9,4 7,4 6,4 8,5 8,3 7,9 7,5 

область 8,1 7,1 11,9 9,3 6,3 8,5 5,9 6,9 6,5 

 

 

Рис. 4.21 Поширеність відмов дітей до 2-х років життя від щеплень 

проти туберкульозу (% від потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 

2012-2020 рр. 

 

Слід зазначити, що динаміка показника відмов від щеплень проти 
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туберкульозу за своїми трендами дуже подібна до уже описаних трендів 

забезпеченості вакциною БЦЖ. На наш погляд, це досить логічно. Відсутність 

вакцини означає відсутність пропозиції щеплення, яке в цьому випадку 

проводиться зазвичай у пологовому стаціонарі, і відповідно – відсутності 

відмов. Результати кореляційно-регресійного аналізу підтвердили наявність 

прямого середньої сили взаємозв’язку (rxy = 0,51; р<0,05 між наявністю 

вакцини БЦЖ та частотою відмов від щеплення, хоча за іншими видами 

імунопрофілактики такого взаємозв’язку не виявлено (р>0,05).   

Поясненням цього можуть бути результати аналізу тенденцій показника 

частоти відмов від інших обов’язкових профілактичних щеплень. Так, його 

рівні стосовно відмов від щеплень вакциною ОПВ за 2012-2020 рр. 

демонструють чіткий низхідний тренд (рис. 4.22) з незначними відхиленнями в 

той чи інший бік у різні роки як в Україні загалом (з 8,5 % до 3,5 %, темп 

зниження 58,5 % в показниках наочності), так і в Івано-Франківській області (з 

4,6 % до 1,5 %, тобто на 67,4 %).  

 

Рис. 4.22 Поширеність відмов дітей до 2-х років життя від щеплень 

проти поліомієліту (% від потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 

2012-2020 рр. 
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Очевидно зниженню числа відмов від вакцинації ОПВ посприяв спалах 

поліомієліту в Україні у 2014-2015 рр. і широка інформаційна та 

ревакцинальна кампанія, розгорнута у відповідь на це. Також, як ми побачили 

з проведеного вище аналізу, забезпеченість вакцинами ОПВ за розглянутий 

період часу була однією із найкращих, за винятком тих же 2014 і 2015 рр. 

Вивчення частоти відмов від профілактичних щеплень вакциною АКДП 

в динаміці за 2012-2020 рр. показало (рис. 4.23), що після досить високого 

рівня у 2012 р., особливо в Україні загалом (8,3 % у порівнянні із 5,3 % в 

Івано-Франківській області) спостерігалось поступове зниження частоти 

відмов до 3,0 % і 3,1 % відповідно.   

 

Рис. 4.23 Поширеність відмов дітей до 2-х років життя від щеплень 

проти кашлюка, дифтерії та правця (% від потреби) в Україні та Івано-

Франківській області за 2012-2020 рр. 

 

Проте у 2017 році показник стрімко зріс до 7,7 % в країні та 6,0 % в 

регіоні. Як наслідок, як було показано у розділі 3, в наступні 2018-2019 рр. в 

державі спостерігався спалах дифтерії, а в 2017-2019 рр. – праця. В свою чергу 

це очевидно вплинуло на подальше поступове зниження кількості відмов від 
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цього виду щеплень до 4,4 % загалом і 1,8 % на Прикарпатті у 2020 році. 

Частота відмов від щеплень проти гемофільної інфекції демонструвала в 

Україні тенденцію до зниження (рис 4.24) з 8,5 % у 2012 році до мінімального 

значення 2,4 % у 2016 році, проте починаючи з 2017 року і по 2020 рік, 

стабілізувалась на рівні 3,6-4,4 %. В Івано-Франківській області за розглянутий 

період часу, незважаючи на незначні коливання в той чи інший рік, показник 

мав низхідний тренд з 4,3-5,4 % у 2012-2013 рр. до 2,5-1,7 % в 2019-2020 рр. 

 

Рис. 4.24 Поширеність відмов дітей до 2-х років життя від щеплень 

проти гемофільної інфекції (% від потреби) в Україні та Івано-Франківській 

області за 2012-2020 рр. 

 

Можливо загалом низькі рівні відмов від профілактичних щеплень проти 

гемофільної інфекції викликаний показаним раніше хронічним дефіцитом 

безкоштовної Hib-вакцини, придбаної за державний кошт, а відповідно і 

пропозиції з боку медичних закладів до такої імунізації дітей. 

При аналізі частоти відмов від щеплень проти корі, епідемічного  

паротиту та краснухи в динаміці за 2012-2020 рр. (рис. 4.25) встановлено, що її 

рівень сягав 13,1 %. Нагадаємо (див. розділ 3), що в цей же рік в країні 
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спостерігався спалах кору, потужніший в Івано-Франківській області, що, на 

наш погляд, може бути поясненням нижчої, ніж в країні загалом, частоти 

відмов від щеплень вакциною КПК у 2012 р. (4,6 %).  

 

Рис. 4.25 Поширеність відмов дітей до 2-х років життя від щеплень 

проти корі, епідемічного паротиту та краснухи (% від потреби) в Україні та 

Івано-Франківській області за 2012-2020 рр. 

 

У наступні роки рівень показника в Україні поступово знижувався до 

мінімуму у 2016 р. (4,5 %), в той час як на Прикарпатті поширеність відмов 

наростала, стала вищою, ніж в країні і досягла 9,1 % у 2015 р.Наступним 

сплеском числа відмов від щеплень проти корі, епідемічного паротиту та 

краснухи спостерігався і в державі загалом і в регіоні зокрема у 2017 році –  

9,6 % та 10,3 % відповідно. Однак у наступному 2018 році показник залишався 

ще високим в країні загалом і тільки у наступні 2019-2020 рр. дещо знизився 

до 6,4-6,0%, що все-одно є високим рівнем. Натомість в Івано-Франківській 

області у 2018-2020 рр. частота відмов суттєво знизилась до 4,2-3,1 %, що, на 

наш погляд, знову ж таки швидше всього було реакцією на значно 

потужніший, ніж попередній, спалах корі, який накрив регіон, а потім і країну 
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у 2017-2019 рр. 

Стосовно відмов від щеплень проти гепатиту В, то вони загалом 

демонстрували в динаміці за 2012-2020 роки з окремими відхиленнями 

низхідну тенденцію як в Україні, так і в Івано-Франківській області (рис. 4.26). 

 

Рис. 4.26 Поширеність відмов дітей (до 2 р.) від щеплень проти гепатиту 

В (% від потреби) в Україні та Івано-Франківській області за 2012-2020 рр. 

 

Так, в державі в цілому у 2012 р. частота відмов від цього виду 

імунопрофілактики серед дітей до 2-х років життя у 2012 році складала 

рекордні 12,4 %, але надалі, хоч і нерівномірно, проте знизилась удвічі до 

мінімального значення у 2016 році (6,4 %) і після незначного підйому до 8,5 % 

у 2017 р. уже не так інтенсивно спадала, залишаючись у 2020 р. все ще 

достатньо високою – 7,5 %. В Івано-Франківській області пікове значення 

показника було зафіксоване у 2014 році – 11,9 %, а мінімальні рівні – у 2016 

(6,3 %) та 2018 рр. (5,9 %), що співпадало із найнижчими рівнями 

забезпеченості вакциною у ці ж роки. 

Загалом, як видно на рис. 4.27, де представлені середні гармонійні за 9 

років (2012-2020 рр.) показники поширеності відмов дітей до 2-х років життя 
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від різних видів обов’язкових профілактичних щеплень, найчастіше батьки 

відмовляються від вакцинації проти гепатиту В (8,3 %) та корі, паротиту, 

краснухи (7,5 %).  

 

Рис. 4.27 Середньогармонійні за  2012-2020 рр. значення частоти відмов 

(% від потреби) дітей до 2-х років життя від обов’язкових щеплень  в Україні 

та Івано-Франківській області  

 

Подальші рангові місця зайняли відмови від вакцинації проти кашлюка, 

дифтерії, правця (5,3 %) та поліомієліту (5,1 %), що вкрай небезпечно, оскількі 

більшість із них інвалідизуючі та смертельні. Середня частота відмов від БЦЖ 

та Hib-вакцини становила 4,8 % та 4,3 % відповідно. 

В Івано-Франківській області частота відмов від вакцинації нижча, ніж в 

цілій країні, хоча найпоширенішими також були від щеплень проти гепатиту В 

(7,8 %) та вакцини КПК (5,8 %). Відмови від вакцин АКДП, ОПВ та Hib 

зустрічались в середньому із частотою 4,3 %, 3,9 % та 3,6 % відповідно, а 

рівень показника для БЦЖ – майже у 2,5 раза нижчий, ніж в Україні загалом 

(2,0 %). 
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Висновки до розділу 

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. 

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 спалахів поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка та кору у наступні 

після низького охоплення імунопрофілактикою роки.  

З’ясовано, що охоплення обов’язковими щепленнями суттєво зростало у 

відповідь на спалахи інфекційних хвороб, а також впродовж 2018-2019 років 

паралельно із зростанням забезпеченості та формуванням запасу вакцин, однак 

за більшістю вакцинацій і ревакцинацій залишається все ще недостатнім. 

Показано, що масовості охоплення імунізацією також сприяють простий 

доступ до щеплень, на що вказує належне (в роки наявності вакцин) охоплення 

плановою імунізацією БЦЖ (91,5-96,8 %) та першою дозою вакцини проти 

гепатиту В (90,4-96,2 %), на тлі значно нижчих рівнів показника при інших 

видах вакцинацій і подальших ревакцинацій, а також зниження під час 

карантинних заходів проти COVID-19 в 2020 році, більш виражене в області. 

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

протипоказань до щеплень (0,56). 

Встановлено, що найчастіше батьки відмовляються щеплювати дітей від 

гепатиту В (8,3 % в середньому за 2012-2020 рр.) та корі, епідемічного 

паротиту, краснухи (7,5 %), кашлюка, дифтерії, правця (5,3 %) та поліомієліту 

(5,1 %), наслідком чого стали спалахи кору, кашлюка, дифтерії, правця, 

поліомієліту у наступні після високого рівня відмов роки та зниження частоти 

відмов після спалахів, зокрема в Івано-Франківській області, частота відмов у 

якій загалом нижча, ніж в Україні. 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

1. Khetsuriani N, Perehinets I, Nitzan D, Popovic D, Moran T, Bulavinova K 

et al. Responding to a cVDPV1 outbreak in Ukraine: Implications, challenges and 

opportunities. Vaccine. 2017 Aug 24;35(36):4769-4776. doi: 

10.1016/j.vaccine.2017.04.036. Epub 2017 May 19. PMID: 28528761. Available 

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528761/ [123]  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528761/
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАВЛЕННЯ ТА ОБІЗНАНОСТІ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

 

Досягнення мети дослідження потребувало поглибленого вивчення 

переконань, рівня знань і потреби в них медичних працівників, які на практиці 

організовують та здійснюють вакцинацію населення. Для цього було 

проведено відповідне медико-соціологічне дослідження з використанням 

розробленої з цією метою анкети (додаток Д). Анкета містили питання 

стосовно соціально-економічних та демографічних характеристик опитаних, їх 

ставлення до вакцинації, обізнаності із забезпечення послідовних процесів 

щеплення, факторів, що впливають на охоплення населення вакцинацією, 

джерел отримання наявних знань тощо. 

Збір даних проводився на базі закладів охорони здоров’я Івано-

Франківської, а також Дніпропетровської, Донецької, Полтавської областей і 

серед учасників Літньої школи «Трансформація систем охорони здоров’я» 

(Чернігів, 2018). Проведене вибіркове дослідження включало 1384 особи, з 

них: лікарі ПМД – 353 (25,5 %), лікарі-спеціалісти – 233 (16,8 %), керівники 

закладів охорони здоров’я – 88 (6,4 %), молодші спеціалісти з медичною 

освітою (надалі – медичні сестри) – 700 (50,6 %), інші (журналісти, правники, 

соціологи тощо, пов’язані з органами охорони здоров’я) – 10 (0,7 %).   

Опитаних також розподілили на групи за віком (до 30 років, 30-39, 40-

49, 50-59, 60 і старші), статтю (жінки, чоловіки) та проходженням навчання на 

спеціальних тренінгах з організації і проведення вакцинації.  

Враховуючи, що в Івано-Франківській області була основною базою 

дослідження і тут фіксувались потужніші, ніж в Україні спалахи корі та 

кашлюка (див. розділ 3), то всі параметри відповідей медичних працівників з 

Івано-Франківської області порівнювали з відповідями решти респондентів. 

Сформовані дві групи порівняння за територією проживання умовно були 

названі як Захід і Схід України. 
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Респонденти суттєво відрізнялись за віковим складом (р<0,001). Як 

видно на рис. 5.1, цілком очікувано найстарша вікова структура характерна 

для керівників ЗОЗ, де 56,8 % – це особи старші 50 років, у т. ч. кожен 

четвертий (25,0 %) – пенсійного віку. Значними були й частки осіб старших 50 

та 60 років серед лікарів ПМД – 53,9 %, в т. ч. 27,8 % відповідно. Також 

цілком очікувано, наймолодший віковий склад спостерігався серед медичних 

сестер, дві третини яких (76,6 %) – до 50 років, а питома вага осіб пенсійного 

віку серед них найменша – всього 6,1 %.  

Отримані дані цілком відповідають загальноукраїнським і відображають 

загальні проблеми кадрового потенціалу галузі – значну частку осіб 

пенсійного віку серед лікарів ПМД та плинність серед молодших спеціалістів з 

медичною освітою.   

 

Рис. 5.1 Вікова структура опитаних медичних працівників різних 

професійних груп  

 

Не менш характерним виявився й розподіл опитаних за статтю (рис. 5.2). 

Більшість з них (86,8 %) – жінки. Найменші (р<0,001) частки осіб жіночої статі 

– серед керівників ЗОЗ (65,9 %) і лікарів-спеціалістів (69,5 %), а найвищі – 
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серед лікарів ПМД (79,3 %) та молодших спеціалістів з медичною освітою, які 

практично тотально були жінками (98,7 %). 

Інші порівнювані групи за статтю не відрізнялися між собою (р>0,05), 

але віковий склад опитаних жінок був дещо молодшим, ніж чоловіків – 33,3 % 

у віці 50 років старші проти 48,6 % (р<0,001).  

 

Рис. 5.2 Розподіл опитаних медичних працівників різних професійних 

груп за статтю 

 

Медпрацівники – респонденти із східних областей, також виявилися 

дещо молодшими за віком, порівняно із своїми колегами із західних – 34,6 % 

проти 43,1 % осіб понад 50 років відповідно (р<0,05). Очевидно тому, що 

серед тих, хто відгукнувся на участь у дослідженні, з числа мешканців Заходу 

значно вищою була частка лікарів ПМД, ніж на Сході (31,5% проти 24,8 %, 

р<0,001), а питома вага лікарів-спеціалістів – навпаки (5,2% проти 19,3 % 

відповідно) – рис. 5.3. 

Суттєву різницю за віковим складом (р<0,05) зафіксовано й серед 

опитаних медпрацівників, які пройшли спеціальні тренінги з вакцинації, і 

тими, що ні, проте, головним чином, за рахунок вікових груп 40-49 та до 30 
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років. Частка осіб віку 40-49 років, який зазвичай розглядають як пік 

професійної майстерності, виявилася вищою серед тих, хто охоплений 

тренінгами (30,3 %) проти тих, хто не мав таких (25,7 %), а питома вага 

молодих осіб (до 30 років) навпаки: 10,5 % проти 15,8 % відповідно. 

 

Рис. 5.3 Структура опитаних медпрацівників за спеціальністю в 

залежності від регіону проживання 

 

Загалом склад респондентів в залежності від проходження спеціального 

навчання не відрізнявся між собою – питома вага тих, хто проходили тренінги 

з вакцинації, і тих, хто ні, була приблизно однаковою: 51,7 % та 48,3 % 

відповідно. 

Однак структура опитаних з і без спеціальних тренінгів за професійним 

складом відрізнялася (р<0,001). Як видно на рис. 5.4, в порівнюваних групах 

при практично однакових частках молодших спеціалістів з медичною освітою 

(52,7 % та 48,3 %) серед осіб, які пройшли навчання з організації вакцинації, 

вищою була частка лікарів ПМД (27,7 % проти 23,2 % серед тих, хто не мали 

таких тренінгів) та керівників ЗОЗ (9,1 % проти 4,9 % відповідно), але удвічі 

нижчою – питома вага лікарів-спеціалістів (10,5 % проти 23,6 %).  
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Рис. 5.4 Структура респондентів за спеціальністю серед охоплених і не 

охоплених тренінгами з вакцинації 

 

Очевидно, це пов’язано із тим, що частка осіб, охоплених тренінгами з 

вакцинації, була найвищою серед керівників ЗОЗ (67,0 %), дещо переважала 

над такими серед лікарів ПМД (56,1 %) та медичних сестер (53,9 %) і сягала 

всього третини (32,2 %) серед лікарів-спеціалістів (рис. 5.5). 

Розподіл опитаних за спеціальністю представлений на рис. 5.6. 

Практично половина респондентів (45,2 %) – медичні сестри. Серед опитаних 

лікарів майже кожен п’ятий (17,4 %) – лікар загальної практики-сімейної 

медицини. Досить вагомими були частки педіатрів (10,4%) і терапевтів (8,2 %), 

а акушер-гінекологів, хірургів та неонатологів – незначні (відповідно 3,8 %, 

3,2 % та 1,9 %). Решта 10,0 % склали групу «інші». 

Найпоширенішим місцем роботи респондентів були амбулаторія             

(27,9 %), центр первинної медико-санітарної допомоги (27,7 %), медичний 

заклад вторинної (22,6 %) та третинної (10,2 %) медичної допомоги. 

Незначний відсоток опитаних працювали на ФАПі (3,3 %), у приватному ЗОЗ 

(1,3 %) чи в органі управління (0,3 %), а ще 6,7 % – в інших установах та 
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організаціях. 

 

Рис. 5.5 Питома вага охоплених і не охоплених тренінгами з вакцинації 

порівнюваних професійних груп медичних працівників  

 

 

Рис. 5.6 Розподіл опитаних медичних працівників за спеціальністю 
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Зрозуміло, що практично усі лікарі первинної (95,8 %) та більшість 

спеціалізованої (87,1 %) медичної допомоги були зайняті у відповідних ЗОЗ 

(р<0,001). Опитані організатори охорони здоров’я головним чином керували 

закладами первинної (50,0 %), а також вторинної (28,4 %) медичної допомоги. 

Решта, у межах 4,5-6,8 %, здійснювали управління на рівні третинної медичної 

допомоги, приватних ЗОЗ, чи працювали в органах управління. Більшість 

респондентів з числа молодших спеціалістів з медичною освітою (61,3 %) були 

задіяні в закладах ПМД і ще 21,4 % – в закладах вторинної медичної допомоги.  

Слід зазначити, що опитані медичні працівники, які пройшли спеціальні 

тренінги з вакцинації, в основному були працевлаштовані у закладах ПМД 

(77,7 %), що удвічі частіше, порівняно із респондентами, не охопленими таким 

навчанням (38,8 %, р<0,001) і очевидно є відображенням більшої потреби у 

відповідних знаннях саме працівників ПМД, до безпосередніх обов’язків яких 

належить охоплення населення щепленнями.     

Респонденти характеризувались достатнім стажем роботи в охороні 

здоров’я (рис. 5.7).  

 

Рис. 5.7 Розподіл опитаних медичних працівників за стажем роботи в 

охороні здоров’я  
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Тільки 7,7 % з них працювали у сфері охорони здоров’я менше 5 років, а 

майже 60 % (58,6 %) – понад 20 років, що вказує на їх досвідченість, а 

відповідно – високу релевантність та експертну цінність наданих відповідей. 

На це також вказує і рівень кваліфікації опитаних медичних працівників. 

Практично половина з них мали вищу (49,1 %), кожен п’ятий (21,7 %) – 

першу, а кожен десятий (11,4 %) – другу кваліфікаційну категорію. Не 

проатестованими були 17,7 % респондентів, очевидно, що в тому числі і за 

рахунок не медиків. Вісім осіб мали науковий ступінь кандидата медичних 

наук. 

У відповідності до професійного складу опитаних 50,4 % з них мали 

середню спеціальну, і майже такий самий відсоток (49,6 %) – вищу або 

незакінчену вищу освіту. Водночас тільки половина опитаних (54,8±1,3 %) 

високо оцінювали якість отриманої освіти. Приблизно третина респондентів 

(33,7±1,3 %) вважали, що отримали освіту середньої якості, а кожен десятий 

(11,0±0,8 %) оцінив її як задовільну. Шість осіб були повністю незадоволені 

знаннями і вміннями, які отримали під час навчання у закладах медичної 

освіти. Слід зазначити, що 21 особа взагалі утрималися від відповіді на це 

запитання. Найвище оцінювали якість отриманих знань лікарі вторинної 

(70,0±3,0 % виставили відмінну оцінку і 9,9±1,9 % – задовільну та 

незадовільну) і первинної медичної допомоги (64,9±2,6 % та 9,1±1,5 % 

відповідно), а найгірше – молодші спеціалісти з медичною освітою (44,4±1,9 % 

і 13,2±1,3 %, р <0,001). За цих обставин оцінки мешканців Сходу України були 

більш позитивними (53,6±1,5 % та 10,0±2,9 %), ніж резидентів Заходу 

(43,7±3,3 % і 13,0±2,2 %, р<0,001) і зростали з віком (рис. 5.8). Так, найкраще 

оцінювали власну медичну освіту опитані медпрацівники у віці понад 60 років 

(65,2 % та 9,3 %), а найбільш незадоволені нею – у віці до 30 років (тільки  

37,0 % відмінних оцінок і 12,1 % задовільних та незадовільних,  р<0,001), що 

наш погляд може бути відображенням дійсного зниження якості медичної 

освіти в Україні за останні десятиліття. Приблизно однаково оцінювали 

отриману медичну освіту респонденти, охоплені навчанням з організації 
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вакцинації, і ні (р>0,05).  

 

Рис. 5.8 Оцінка респондентами отриманої освіти в залежності від віку  

 

Досить полярними були відповіді респондентів чоловічої статі, серед 

яких найвищою була питома вага як відмінних оцінок (62,7 % проти 53,6 % 

серед жінок), так і задовільних та незадовільних (14,6±2,5 % проти 11,0±0,9 % 

відповідно, р<0,01).  

Показовими виявились результати самооцінки опитаними медичними 

працівниками і власного рівня матеріального благополуччя (рис. 5.9). Усього 3 

особи (0,2 %) з числа респондентів визначили його як високий і ще 21 (1,5 %) 

– як вище середнього. Попри те, що половина опитаних медичних працівників 

(47,0 %) вважають, що за рівнем доходів є середнім прошарком суспільства, 

практично кожен четвертий (23,1 %) респондент оцінював своє матеріальне 

благополуччя як нижче середнього, кожен п’ятий (20,2 %) – як низький і 

майже кожен десятий (8,0 %) – як дуже низький. 

Зрозуміло, що найкращий рівень благополуччя (р<0,001) у керівників 

ЗОЗ, більшість (72,7 %) яких оцінювали його як середній та вище і всього    

10,2 % – як низький (при  цьому жодної відповіді «дуже низький), а найгірший 
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– у молодших медичних спеціалістів, де відповідні показники становили     

42,2 % та 34,8 % (у т. ч. 12,2 % оцінювали його як дуже низький і це найбільша 

частка серед інших груп медичних працівників). 

 

Рис. 5.9 Самооцінка респондентами рівня своїх матеріальних доходів 

  

Рівень доходів зростав із віком (р<0,001), що можна частково пояснити 

уже вказаною вище різницею вікової структури респондентів («найстарші» ті 

ж керівники ЗОЗ, а «наймолодші» – молодші спеціалісти), а також зростанням 

доходів із стажем роботи та кваліфікацією. Непрямим доказом сказаного є й 

те, що медпрацівники, охоплені спеціальними тренінгами, краще оцінювали 

власні доходи: 52,7 % проти 44,5 % без тренінгів вважали їх середніми та 

вище, і 24,6 % проти 31,9 % – низькими та дуже низькими (р<0,01).  

Важливим фактором переконливих комунікацій медпрацівників із 

своїми пацієнтами є рівень довіри до них з боку останніх. Проте наше 

дослідження показало, що опитані медичні працівники самі недостатньо 

довіряють своїм колегам, зокрема своїм власним лікарям ПМД. Так, попри те, 

що 67,2±1,3 % опитаних висловлювали повну довіру своєму лікарю першого 

контакту, решта, а це третина опитаних – довіряли частково (19,5 %), зовсім 
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недовіряли (1,5 %), не мали такого лікаря (4,8 %) чи вибрали варіант «важко 

відповісти» (6,9 %).    

Слід зазначити, що ступінь довіри зростав із віком (р<0,001). Відсоток 

опитаних, які цілком довіряють власному лікареві ПМД, серед осіб до 30 років 

у 1,5 разу нижчий, ніж у віковій групі понад 60 років – 54,9 % проти 79,1 % 

відповідно. З одного боку, можливо, молоді особи ще не мають достатнього 

досвіду і потреби в послугах власного лікаря першого контакту (як ілюстрація 

– серед них  7,3 % не мали такого лікаря, у порівнянні із 3,7 % респондентів 

старше 50 років). З іншого, це напряму корелює із наведеними вище даними 

самооцінки якості медичної освіти – чим нижча задоволеність респондентів 

якістю медичної освіти, тим нижчий демонструється і рівень довіри до лікарів 

– коефіцієнт парної кореляції rxy = 0,86, р<0,05 (рис. 5.10). 

 

Scatterplot: самоцінка медичної освіти vs. довіра до лікаря ПМД (Casewise MD deletion)

довіра до лікаря ПМД = 29,602 + ,68383 * самоцінка медичної освіти

Correlation: r = ,89100
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Рис. 5.10 Взаємозв’язок між рівнем довіри опитаних до лікарів ПМД і 

самооцінкою якості медичної освіти 
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Вивчення особистого ставлення до вакцинації виявило, що не всі опитані 

медичні працівники оцінювали його як позитивне (табл. 5.1). Попри те, що 

більшість (87,6±0,9 %) респондентів є прихильниками профілактичних 

щеплень, решта – або мали сумніви у її доцільності та безпеці (9,6±0,8 %), або 

категорично негативно ставились до неї (2,8±0,4 %) [205]. Зрозуміло, що 

медики, які самі не є прихильниками вакцинації, не будуть переконувати в 

цьому й своїх пацієнтів.  

Таблиця 5.1 

Порівняльна характеристика ставлення опитаних медичних працівників 

до профілактичних щеплень 

Група порівняння 

Ставлення до вакцинації 

р позитивне негативне із сумнівами 

% ±m % ±m % ±m 

Лікарі ПМД 94,1 1,3 2,5 0,8 3,4 1,0 

<0,001 

Лікарі-спеціалісти 82,8 2,5 4,7 1,4 12,4 2,2 

Керівники ЗОЗ 98,9 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 

Молодші спеціалісти з 

медичною освітою 
84,3 1,4 2,7 0,6 13,0 1,3 

Разом 87,6 0,9 2,8 0,4 9,6 0,8 х 

 

Найвищу прихильність до вакцинації демонстрували керівники ЗОЗ 

(98,9 %) і лікарі ПМД (94,1 %), а найнижчу медсестри (84,3 %) та лікарі-

спеціалісти (82,8 %) – р<0,001. І навпаки – частки тих, хто мали сумніви чи 

повністю негативно ставились до вакцинації, були найвищими серед 

молодших спеціалістів з медичною освітою (13,0 % і 2,7 %) та лікарів-

спеціалістів (12,4 % і 4,7 %). Жодного явного антивакцинатора не виявлено 

серед керівників ЗОЗ і тільки один з них (1,1 %) висловлював сумніви у 

доцільності щеплень. Разом з тим непокоїть, що серед лікарів ПМД, до 

функціональних обов’язків яких якраз входить охоплення населення 

вакцинацією, хоч і на невеликому рівні, але зустрічались ті, хто не мали 

сформованої однозначної позиції (3,4 %), або повністю негативно 

висловлювались проти щеплень (2,5 %).  
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Дивно, що найбільша частка тих, хто мав сумніви чи належав до явних 

антивакцинаторів, спостерігалась серед молодих (до 30 років) респондентів – 

15,8 % і 5,5 % відповідно (рис. 5.11), у порівнянні з 5,5 % та 2,4 % у віці понад 

60 років (р<0,01). На наш погляд, це є черговим підтвердженням зниження 

якості медичної освіти. Адже, молоді медичні працівники ще мали би мати 

свіжі знання та сформовані навички отримання медичної інформації із 

наукових джерел доказової медицини, а отже демонструвати найбільшу, а не 

найнижчу за-фактом прихильність до вакцинації. Натомість встановлено, що 

відсоток провакцинально налаштованих респондентів зростав з віком та 

досвідом роботи в медицині: із 78,8 % серед осіб молодших 30 років до 92,1 % 

серед медпрацівників старших 60 років. 

 

Рис. 5.11. Характеристика ставлення респондентів до вакцинації в 

залежності від віку опитаних 

 

Частки прихильників вакцинації серед респондентів чоловічої і жіночої 

статі майже не відрізнялись між собою (90,8 % і 87,1 %). Проте респонденти-

жінки частіше сумнівались (10,5 %), ніж заперечували (2,4 %) важливість 

профілактичних щеплень, а чоловіки навпаки (3,8 % та 5,4 % відповідно, 
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р<0,01). 

Більшу прихильність до вакцинації демонстрували опитані 

медпрацівники Заходу України – 95,3 % проти 85,2 % (р<0,01). 

Цілком логічно, що цей показник значно вищий серед тих, хто пройшли 

спеціальні тренінги з вакцинації: 93,3 % у порівнянні із 81,5 % медпрацівників 

не охоплених таким навчанням (рис. 5.12) [205]. Відповідно, серед останніх 

зафіксована й найвища питома вага скритих (14,2 %) та явних (4,3 %) 

антивакцинаторів (р<0,001). Разом з тим, наявність навіть серед охоплених 

тренінгами респондентів тих, хто все ще мають сумніви (5,3 %) або негативно 

(1,4 %) ставляться до вакцинації, вказує, що одних тренінгів, навіть 

спеціалізованих, недостатньо. Вирішення такого складного соціально 

важливого питання вимагає комплексних міждисциплінарних управлінських 

рішень. 

 

Рис. 5.12. Порівняльна характеристика ставлення до вакцинації опитаних 

медичних працівників в залежності від проходження ними спеціальних 

тренінгів 

 

Як відомо, згідно наказів МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595 [187], від 
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11.08.2014 р. № 551 [188] і від 18.05.2018 р. № 947 [33] усі дорослі повинні 

проходити обов’язкову безоплатну ревакцинацію від дифтерії та правця один 

раз у десять років. Для медичних працівників як групи ризику обов’язковою за 

епідемічними показами і також безоплатною є вакцинація від корі, паротиту, 

краснухи, якщо вони не хворіли і не були вакциновані та ревакциновані; а від 

гепатиту В – обов’язкова для медичних працівників, що постійно контактують 

із кров’ю та біологічними матеріалами, і рекомендована – для решти 

медпрацівників. Також рекомендованою, хоч у багатьох розвинених країнах це 

обов’язкове щеплення для осіб, зайнятих у сфері охорони здоров’я, є щорічна 

їх вакцинація від грипу.  

Наше дослідження показало, що тільки 74,6±1,2 % опитаних медичних 

працівників самі регулярно (раз на 10 років) ревакцинуються від дифтерії та 

правця (рис. 5.13). Ще 7,9±0,7 % – роблять це нерегулярно. І практично кожен 

п’ятий респондент (17,5±1,0 %) визнав, що не ревакцинується (5,7±0,6%) чи не 

пам’ятає (11,7±0,9 %), що, на наш погляд, швидше вказує на відсутність, ніж 

наявність повторних щеплень [204, 205].  

 

Рис. 5.13. Охоплення респондентів регулярною ревакцинацією від 

дифтерії та правця 
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Як видно на рис. 5.13, найкращі показники ревакцинації у лікарів ПМД 

(р<0,001), що цілком логічно, бо саме у їх обов’язки входить ще й нагадування 

своїм задекларованим пацієнтам про необхідність щеплень. Абсолютна 

більшість з них ревакцинуються від дифтерії та правця регулярно (82,6 %) чи 

рідше як раз на 10 років (7,1 %). Найменш дисциплінованими виявилися 

лікарі-спеціалісти –  63,1 % та 10,7 % відповідно. 

Охоплення обов’язковою ревакцинацією від дифтерії та правця дещо 

зростало з віком опитаних: з 78,0 % сумарно серед молодших 30 років до    

82,5 % серед 60-річних і старших (р<0,001); було більш притаманне 

медпрацівницям (83,0 % проти 79,3 % серед чоловіків, р<0,001) та мешканцям 

Заходу (85,7 % проти 82,2 % серед респондентів зі східних регіонів, р<0,001). 

Показано й значну залежність охоплення медпрацівників цим видом щеплень 

від наявності у них в анамнезі спеціальних навчань з організації вакцинації 

серед населення (рис. 5.14) [204, 205]. 

 

Рис. 5.14. Охоплення респондентів регулярною ревакцинацією від 

дифтерії та правця в залежності від проходження ними спеціальних тренінгів з 

організації вакцинації серед населення 
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Медпрацівники, які пройшли такі тренінги, значно частіше регулярно 

самі ревакцинувались, у порівнянні із тими, хто таких курсів не проходив:   

91,2 % проти 73,3 % відповідно (р<0,001). Причому частка тих, хто рідше ніж 

раз у 10 років проходив таку ревакцинацію серед медпрацівників з тренінгами 

була удвічі меншою у порівнянні із медпрацівниками без них.    

Вакцинація проти кору, краснухи та паротиту проводиться тим 

дорослим, які в дитинстві не вакцинувались від цих хвороб та відсутні медичні 

дані про імунізацію. Необхідність такого щеплення серед дорослих особливо 

гостро постало після спалаху кору 2017-2018 років, основними причинами 

якого називались організаційні недоліки проведення обов’язкової вакцинації 

дітей в Україні. Відомо, що пріоритетною групою ризику є медичні 

працівники, які одні із перших контактують із хворими. Однак результати 

нашого дослідження показали, що не всі респонденти усвідомлювали це.  

Практично 40 % (40,5±1,3 %) опитаних медичних працівників, незалежно від 

віку, статі, місця проживання, оцінювали цей ризик як низький, ще 33,1±1,3 % 

– як середній і тільки 26,4±1,2 % – як високий. Це при тому, що тільки 68,2± 

1,3 % пам’ятали, чи були вакциновані від кору, краснухи, паротиту, а 31,8±  

1,3 % – ні.  

Найкращу настороженість щодо ризику зараження медпрацівників під 

час спалаху кору продемонстрували опитані керівники ЗОЗ, серед яких були 

найменші частки тих, хто оцінював його як низький – 28,4 % проти майже 

половини (44,4 %) лікарів ПМД, 42,0 % молодших спеціалістів з медичною 

освітою і 36,1 % лікарів-спеціалістів (р<0,01). Серед керівників ЗОЗ також 

найвищою була питома вага тих, хто пам’ятав свій імунологічний статус   

(81,6 %), а найнижчою – серед лікарів-спеціалістів (58,4 %) та медичних сестер 

(64,4 %).    

Стосовно щеплень від гепатиту В встановлено (рис. 5.15), що менше 

половини опитаних (44,1±1,3 %) вакциновані від нього повністю (отримали 

три дози) і ще 13,1±0,9 % – частково (менше трьох доз). Решта, а це 42,8 %, 

визнали, що не щеплені (30,3±1,2 %) чи не пам’ятають (12,5±0,9 %) [204]. 



139 

 

 

Рис. 5.15. Охоплення респондентів щепленням від гепатиту В  

 

Найбільше охопленими, повністю чи частково, щепленнями від гепатиту 

В були керівники ЗОЗ (64,8 %) та молодші спеціалісти з медичною освітою 

(61,9 %), а найменше – лікарі-спеціалісти (53,7 %) та лікарі ПМД (48,9 %; 

р<0,001), можливо тому, що останні все-таки менше контактують із кров’ю та 

біологічними матеріалами. 

Водночас охоплення цим видом щеплення знижувалось із віком 

опитаних з 72,8 % у віці до 30 років до 50,0 % серед 60-річних і старших 

(р<0,001). 

Медпрацівники чоловічої статі виявились більш прихильними до 

вакцинації від гепатиту В, ніж жінки – 63,4 % проти 56,3 % відповідно 

(р<0,05). Причинами цього також може бути те, що чоловіків більше в тих 

спеціальностях, які мають вищий ризик зараження гепатитом В. 

 Частка охоплених такою вакцинацією виявилась вищою серед опитаних 

медпрацівників із Заходу країни – 72,8 % проти 54,2 % зі Сходу (р<0,001). 

Такі низькі рівні покриття медпрацівників щепленням від гепатиту В 

значною мірою можна пояснити тим, що тільки половина респондентів 
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(50,1±1,4 %), незалежно від віку, статі, місця роботи, проходження тренінгів з 

організації вакцинації (р>0,05), оцінили небезпеку інфікування медичних 

працівників гепатитом В при виконанні медичних маніпуляцій як високу і ще 

четвертина (25,2±1,2 %) – як середнього рівня. Решта вважали, що небезпека 

заразитись гепатитом В на робочому місці низька (20,1±1,1%) або взагалі 

відсутня (4,6±0,6 %). Дивує, що, попри найвищий рівень усвідомлення такої 

небезпеки з боку лікарів-спеціалістів (тільки 15,7 % з них оцінювали її як 

низьку чи відсутню, р<0,05), вони демонстрували, як було показано вище, 

досить низькі рівні власної вакцинації від гепатиту В. 

Стосовно щеплень від грипу встановлено, що тільки 29,0±1,2 % 

респондентів роблять собі таке щеплення регулярно і ще майже така ж частка 

(27,7±1,2 %) вакцинуються, але не щороку, що сумарно становить трохи 

більше половини респондентів – 56,7 % (рис. 5.16). Така ситуація 

спостерігається на тлі того, що в більшості ЗОЗ (81,9 %), де працюють опитані, 

існує щорічна практика вакцинації медпрацівників від грипу. На наш погляд, 

це свідчить про недостатню обізнаність медпрацівників щодо важливості 

такого щеплення і для їх власного захисту, і для захисту їх пацієнтів [204].  

 

Рис. 5.16. Охоплення респондентів щепленням від грипу 
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Охоплення щепленням від грипу, на відміну від імунопрофілактикою 

гепатиту В, з віком зростало з 47,9 % серед медпрацівників молодших 30 років 

до 63,8 % серед старших 60 років (р<0,001). 

Серед решти 43,3 % респондентів, які не вакцинуються від грипу (рис. 

5.16), близько 10 % (7,8±0,7 %) заявили, що мають протипоказання за станом 

здоров’я і частка таких відповідей з віком суттєво зростала з 4,4 % у віці до 30 

років до 12,9 % у віці понад 60 років (р<0,001). На наш погляд, це явне 

перебільшення, адже згідно з науковими доказовими даними наявність 

хронічних захворювань є показом, а не протипоказанням до вакцинації від 

грипу, а коло патологічних станів, при яких не рекомендоване це щеплення – 

дуже обмежене і самі вони мало поширені.  

Незначна частка опитаних не вакцинуються від грипу внаслідок високої 

вартості самої вакцини (5,0±0,6 %) та тому, що не знають, де можна щепитись 

(0,9±0,3 %). Проте третина респондентів (29,5±1,2 %) не вважають за потрібне 

щорічно вакцинуватись від грипу, бо на їх погляд вакцина не дієва чи 

неякісна. 

 Найбільш охоплені щепленням від грипу (р<0,001) в тій чи іншій мірі 

керівники ЗОЗ (78,4 %) та лікарі ПМД (68,9 %) у порівнянні з медсестрами 

(51,4 %) та лікарями-спеціалістами (45,3 %). 

Суттєвої відмінності за цим показником за статтю не виявлено (р>0,05). 

Натомість, більш охопленими цим видом вакцинації знову були 

медпрацівники західних закладів охорони здоров’я (66,8 % проти 53,4 % 

східних регіонів, р<0,001), хоча тут менше поширена щорічна практика 

вакцинації від грипу в медичних закладах (70,5 % проти 84,6 %, р<0,001). 

Також більш схильними робити собі щеплення від грипу виявились ті 

медпрацівники, які проходили спеціальне навчання із вакцинації: 69,9 % проти 

42,6 % серед тих, хто такі тренінги не проходили (р<0,001), на тлі однакових 

відповідей респондентів з цих груп порівняння щодо наявності кампаній з 

вакцинації від грипу у ЗОЗ, де вони працюють (82,8 % та 80,9 % відповідно, 

р>0,05). 
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Зрозуміло, якщо медичні працівники самі не схильні вакцинуватись від 

грипу, вони не будуть проводити просвітницьку роботу серед населення щодо  

цього. Як ілюстрація, майже ті ж 56,9±1,3 %, які вакцинуються від грипу, 

заявили, що переконують інших робити таке щеплення (рис. 5.17), а 43,1±1,3 

% – ні. Головним чином, це керівники ЗОЗ (80,7 %) та лікарі ПМД (73,6 %), у 

порівнянні із медичними сестрами (48,0 %) та лікарями-спеціалістами (47,6 %) 

– р<0,001. Також медпрацівники, які пройшли спеціальні тренінги з організації 

вакцинації, значно частіше переконують інших вакцинуватися, ніж ті, хто не 

був охоплений таким навчанням: 68,9 % проти 44,0 % відповідно (р<0,001). 

 

Рис. 5.17. Частота позитивних відповідей опитаних медпрацівників щодо 

надання ними рекомендацій пацієнтам вакцинуватись від грипу 

 

Наскільки важливо, щоб саме медичні працівники рекомендували 

пацієнтам вакцинуватися від грипу свідчать наступні результати нашого 

дослідження. Абсолютна більшість (79,2±1,1 на 100 опитаних) респондентів 

визнала, що найбільший позитивний вплив на прийняття такого рішення 

можуть мати лікарі та медичні сестри (рис. 5.18). Майже у 2-2,5 рази рідше 

сприяють цьому, на думку опитаних медичних працівників, медіа-ресурси 
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(32,9±1,3 %) та соціальні мережі (28,3±1,2 %). А вплив родичів і друзів, а 

також викладачів дошкільних та шкільних закладів освіти на прийняття 

рішення про вакцинацію від грипу респонденти визнали мінімальним – 

18,0±1,0 % та 12,3±0,9 % відповідно. 

 

Рис. 5.18. Характеристика відповідей опитаних медичних працівників 

щодо джерел позитивного впливу на прийняття пацієнтом рішення 

вакцинуватись від грипу 

 

Перш ніж аналізувати ставлення опитаних медичних працівників до 

вакцинації дітей необхідно було встановити факт їх наявності у респондентів. 

З’ясовано, що тільки 16,2±1,0 % опитаних не мали власних дітей, майже у     

40 % (39,9±1,3 %) з них є одна дитина і у такої ж частки (39,9±1,3 %) – дві. 

Питома вага багатодітних (3 і більше дитини) мізерна – 4,0±0,4 %. 

Логічно, що наявність і кількість дітей медичних працівників залежала 

від віку опитаних (р<0,001). Очевидно, саме тому серед респондентів із Заходу 

України, які як уже було показано дещо старші за віковим складом, меншою 

була питома вага бездітних (13,2 % проти 16,7 % на Сході) і більшою – з двома 

(51,3 % проти 36,9 % відповідно) дітьми (р<0,001). Однак той факт, що 
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найбільші частки осіб з двома (48,9 %) дітьми та багатодітних (10,3 %) 

спостерігались серед керівників ЗОЗ (р<0,001) в черговий раз вказує на те, що 

наявність дітей – це багатофакторна складна демографічна проблема, 

пов’язана не тільки з віком, а й з іншими чинниками, зокрема рівнем 

добробуту, освіти, культурно-релігійними, національними традиціями тощо. 

З іншого боку, встановлено, що у групі медичних працівників, 

охоплених спеціальними тренінгами з вакцинації, питома вага бездітних була 

удвічі нижчою, ніж у групі порівняння (12,1 % проти 20,6 %, р<0,001). На наш 

погляд, це також можна пояснити не тільки уже вказаними відмінностями у 

віковій структурі опитаних, а й може бути свідченням того, що наявність 

власних дітей є додатковим стимулом поглиблення знань із профілактики їх 

захворюваності та смертності.   

Разом з тим, виявлено, що абсолютна більшість опитаних медичних 

працівників з дітьми все-таки схильна їх вакцинувати – 80,7±1,2 % у 

відповідності до календаря і ще 15,4±1,1 % вакцинують, але з деякими 

відхиленнями від нього (рис. 5.19) [205].  

 

Рис. 5.19. Структура відповідей опитаних медичних працівників щодо 

вакцинації власних дітей 
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Невелика частка респондентів, всього 4,0±0,6 % визнали, що не 

вакцинують своїх дітей, у т. ч. 1,2±0,3 % через протипоказання до 

імунопрофілактики, і тільки дуже незначний відсоток (2,8±0,3 %) – через те, 

що не вважають за потрібне, бо недовіряють вакцинам, тобто є явними 

антивакцинаторами. 

Розглянуті показники не залежали ні від віку, ні від статі, ні навіть від 

факту проходження спеціалізованих курсів з вакцинації (р>0,05). Деякі 

відмінності спостерігались за географічним розташуванням: медпрацівники на 

Заході удвічі частіше вакцинували своїх дітей з деякими відхиленнями від 

календаря (25,8 % проти 12,0 % на Сході країни, р<0,001), що швидше 

пов’язано із перебоями у постачанні вакцин, які мали місце в час проведення 

дослідження. Однак звертає на себе увагу, що найчастіше відмовлялись 

вакцинувати власних дітей опитані лікарі-спеціалісти – майже кожен десятий з 

них (8,6 %; р<0,05), у т. ч. в половині цих випадків (4,3 %) аргументацією була 

наявність протипоказань, що спонукає думати про гіпердіагностику, адже 

серед інших професійних груп ця причина називалась спорадично – в 0-0,9 % 

випадків.  

Відомо, що український перелік обов’язкових щеплень досить короткий. 

Проте тільки 12,7±0,9 % респондентів, незалежно від віку та статі опитаних 

(р>0,05), щеплюють своїх дітей понад національний календар. Найвища частка 

таких медичних працівників серед керівників ЗОЗ (20,9 %) і лікарів ПМД  

(19,9 %), а найнижча – серед медичних сестер (7,6 %). Це наштовхує на думку 

про залежність прийняття такого рішення від рівня матеріального добробуту, 

оскільки вакцини  досить дороговартісні, а також від рівня поінформованості. 

Адже, вищу схильність проводити імунопрофілактику своїм дітям від усіх 

інфекційних захворювань, проти яких існують вакцини, демонстрували ті 

медпрацівники, які пройшли спеціальні курси з організації вакцинації: 14,6 % 

проти 10,6 % в групі порівняння (р<0,05). Медпрацівники із Заходу України 

практично удвічі частіше щеплювали своїх дітей, ніж на Сході – 18,5 % проти 

10,5 % (р<0,001). 



146 

 

У дослідженні також встановлено прогалини у знаннях та переконаннях 

медичних працівників, пов’язаних з вакцинацією [206]. 

При відповіді на запитання «Чи є у Вас преференції у виборі виробника 

вакцин?» менше половини опитаних медичних працівників (43,5±1,3 %) 

висловились, що це не має значення – головне, щоб продукт був 

сертифікований ВООЗ чи іншими міжнародними організаціями (24,5±1,2 %), 

або зареєстрований в Україні (19,0±1,1 %). Решта опитаних хотіли б своїх 

дітей і себе щеплювати вакцинами виробництва Франції (47,2±1,4 відповідей 

на 100 опитаних), Бельгії (42,9±1,3 %) та значно рідше США (11,8±0,9 %), Індії 

(6,4±0,7 %), Росії (5,7±0,6 %), Кореї (4,0±0,5 %), інших країн (0,4±0,2 %).  

Такий розподіл відповідей не залежав від віку респондентів (р>0,05). 

Проте медпрацівники жіночої статі виявились більш перебірливими щодо 

виробників вакцин. Тільки 41,7 % з них довіряли будь-якій сертифікованій 

вакцині, у порівнянні із 54,6 % респондентів-чоловіків (р<0,001). 

Як видно на рис. 5.20, на будь-яку сертифіковану вакцину найчастіше 

покладалися опитані керівники ЗОЗ: 79,5 % проти 42,9 % серед лікарів ПМД, 

40,2 % молодших спеціалістів з медичною освітою та 37,4 % лікарів-

спеціалістів (р<0,001).  

На наш погляд, такі відповіді демонструють брак знань саме з організації 

вакцинації серед лікарів та медичних сестер і фельдшерів. Як ілюстрація – 

серед тих, хто проходили тренінги відповідної тематики, правильно відповіли 

54,6 % проти 35,4 % з числа медпрацівників, які не мали такого навчання 

(р<0,001). Разом з тим, ці відповіді вказують і на значний потенціал 

подальшого подолання дефіциту знань медичних працівників та потребу не в 

одноразових (як тренінги), а в системних заходах із промоції вакцинації у 

суспільстві. 

Уже згадувалось (розділ 1), що сучасні міжнародні рекомендації із 

організації вакцинації не вимагають будь-яких обстежень та лікувальних 

інтервенцій перед її проведенням [1, 19], оскільки це затягує процес, потребує 

від пацієнтів зайвих затрат часу і коштів, а тим самим відштовхує частину з 
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них від вакцинації. З іншого боку, це також призводить до зайвих витрат 

систем охорони здоров’я та збільшує їх фінансовий тягар. 

 

Рис. 5.20. Частота впевненості опитаних медичних працівників, що при 

щепленнях слід використовувати будь-яку сертифіковану вакцину, незалежно 

від виробника 

 

Однак в дослідженні встановлено, що половина опитаних (53,6±1,4 %) 

вважали за доцільне призначати перед щепленням клінічні аналізи крові/сечі 

(рис. 5.21). Досить вагомий відсоток респондентів переконані, що перед 

вакцинацією необхідно з профілактичною метою призначати антигістамінні 

(15,9 %) та жарознижуючі/протизапальні (8,0 %) препарати. Причому, 

антигістамінні препарати схильні призначати медпрацівники з досвідом     

(24,0 % з числа 60 річних і старших проти 11,4 % до 30 років, р<0,001), а 

жарознижуючі/протизапальні – молоді (15,8 % молодших 30 років проти 5,1-

8,4 % серед медпрацівників, старших 40 років) [206]. 

Найбільшу готовність до призначення зайвих обстежень перед 

вакцинацією (рис. 5.21) демонстрували лікарі-спеціалісти – 74,8 % з них 

вважали, що треба робити загальний аналіз крові/сечі проти 51,1 % молодших 
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спеціалістів з медичною освітою, 46,6 % лікарів ПМД і 44,7 % керівників ЗОЗ 

(р<0,001).  

 

Рис. 5.21. Обсяг необхідних на думку опитаних медичних працівників  

обстежень та профілактичного прийому лікарських засобів (ЛЗ) перед 

проведенням вакцинації 

 

Розподіл відповідей на це запитання не залежав від статі (р>0,05), але 

відрізнявся за місцем розташування ЗОЗ (р<0,001). Медичні працівники 

західних ЗОЗ рідше, ніж їх колеги зі східних областей, призначають до 

вакцинації загальні аналізи (38,9 % проти 57,9 % відповідно) та антигістамінні 

препарати (9,5 % проти 17,7 %), але частіше – протизапальні (12, 3% проти   

7,4 %).  

Подібно, як і в інших питаннях, медпрацівники, що пройшли в 

минулому навчання з організації вакцинації, менш схильні, ніж респонденти 

без таких тренінгів (р<0,001), призначати перед щепленням загальні аналізи 

крові/сечі (45,7 % проти 61,9 %), антигістамінні (12,4 % проти 19,5 %) та 

протизапальні (5,6 % проти 10,5 %) лікарські засоби. 

 Для полегшення процесу вакцинації та збільшення охоплення населення 
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нею, сучасні міжнародні організації рекомендують, по-можливості, робити за 

один візит декілька щеплень одночасно [19]. Проте із цим твердженням були 

знайомі менше половини опитаних медичних працівників (47,3±1,4 %, рис. 

5.22). Їх частка не залежала від статі респондентів (р>0,05), але зростала з 

віком та досвідом роботи з 40,1 % у віці до 30 років до 53,7 % серед старших 

60 років (р<0,001). Найкраще обізнаними з цього питання  були керівники ЗОЗ 

(61,4 %) та лікарі ПМД (61,2 %), порівняно із медичними сестрами та 

фельдшерами (45,0%) і лікарями-спеціалістами, серед яких питома вага 

згідних із тим, що за один візит можна робити декілька щеплень, була 

найнижчою (28,9 %, р<0,001) [206].  

  

Рис. 5.22. Порівняльна характеристика обізнаності опитаних медичних 

працівників щодо можливості більш ніж одного щеплення за один візит  

 

Оскільки вибірка опитаних лікарів-спеціалістів головним чином 

сформована у східних регіонах, це очевидно спричинило, що медпрацівники 

ЗОЗ, які там розташовані загалом рідше вибирали цей варіант відповіді, ніж у 

медичних закладах Заходу України (42,3 % проти 65,6 % відповідно, р<0,001).  

Логічно, що краще обізнаними були медпрацівники, у яких в анамнезі 

р<0,001 
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були спеціальні тренінги з вакцинації – 63,3 % правильних відповідей у 

порівнянні із 30,3 % серед тих, хто не проходив такого навчання (р<0,001). 

Відомо, що останнім часом траплялися спалахи кору із захворюваністю 

дорослих. Найбільший із них припав на 2017-2019 роки [28, 37, 40]. Однією із 

причин цього було недотримання холодового ланцюга при транспортуванні 

вакцини, що знижувало її ефективність щодо вироблення антитіл. Однак 

тільки 47,6 % опитаних медпрацівників, незалежно від віку, статі, місця 

роботи знали це. Різними були відповіді в залежності від фаху (р<0,001) і 

наявності спеціальних знань (р<0,001). Найбільш обізнаними виявилися знову 

керівники ЗОЗ (61,4 %) у порівнянні із лікарями ПМД (54,2 %), молодшими 

спеціалістами з медичною освітою (45,4 %) та лікарями-спеціалістами        

(36,7 %). Медпрацівники після тренінгів з організації вакцинації мали кращі 

знання, ніж ті, хто такого навчання не проходив – 54,5 % проти 40,2 %.  

Можливо на знання з цього питання впливав факт практичної потреби у 

них. Адже з числа опитаних тільки 58,4%, незалежно від віку та статі (р>0,05), 

в тій чи іншій мірі самі мали справу і можливість впливу на дотримання 

холодового ланцюга. Логічно, що таких осіб було найбільше серед керівників 

ЗОЗ (71,6 %), молодших спеціалістів з медичною освітою (63,9 %) та лікарів 

ПМД (63,0 %) і найменше – серед лікарів-спеціалістів (31,6 %, р<0,001). Серед 

тих, хто проходив у минулому тренінги з організації вакцинації, осіб, 

дотичних до дотримання холодового ланцюга, більше, ніж у групі порівняння 

– 65,5 % проти 50,7 % (р<0,001). Це може бути пов’язане і з тим, що ті, хто 

частіше стикається із вакцинацією, власне мають першочергово потребу у 

відповідних тренінгах та охочіше їх проходять. 

 На пропозицію оцінити за 5-ти бальною шкалою вагомість окремих 

проблемних питань, асоційованих з вакцинацією (від 0 – зовсім неважливе до 

5 – дуже важливе), найвищі бали респонденти, незалежно від віку, статі та 

фаху (р>0,05), віддали ефективності (в середньому 4,24±0,04 бали) та якості 

(4,12±0,05) вакцин, в залежності від їх виробника (рис. 5.23). 
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     Рис. 5.23. Оцінка респондентами за 5-ти бальною шкалою проблем, 

асоційованих із вакцинацією 

 

Водночас вказані чинники більше непокоїли опитаних медичних 

працівників, які не проходили тренінгів з вакцинації, у порівнянні із 

медпрацівниками після відповідного навчання: 4,38 проти 4,11 балів щодо 

ефективності (р<0,01) і 4,27 проти 3,96 балів стосовно якості вакцин (р<0,01). 

Вищу стурбованість ефективністю та якістю вакцин висловлювали і 

респонденти – мешканці Сходу України, у порівнянні із мешканцями Заходу: 

4,36 проти 3,64 балів (р<0,001) та 4,24 проти 3,62 бали (р<0,001) відповідно. 

 Опитані медичні працівники, незалежно від віку та факту проходження 

навчання із вакцинації (р>0,05), визнали, що важливою для належного 

охоплення імунопрофілактикою є своєчасність її проведення (4,07±0,04 балів). 

Причому, цей чинник найбільше турбував лікарів-спеціалістів (4,20) та лікарів 

ПМД (4,13) у порівнянні із медичними сестрами (4,00) і керівниками ЗОЗ (3,82 

бали, р<0,05); а також жінок (4,12 проти 3,77 балів серед чоловіків, р<0,05) та 

мешканців Сходу (4,7 проти 3,46 балів серед жителів Заходу, р<0,001). 

Наступним чинником, що суттєво впливає на охоплення населення 
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імунопрофілактикою, респонденти визнали ставлення самих медичних 

працівників до вакцинації – 3,94±0,05 балів. Особливо це хвилювало тих, хто 

безпосередньо проводить вакцинацію – молодших спеціалістів з медичною 

освітою (4,00) та лікарів ПМД (3,92), р<0,05. На існування вказаної проблеми 

частіше вказували медпрацівники, які не проходили тренінгів з вакцинації 

(4,02 проти 3,86 балів у групі порівняння, р<0,01), жінки (3,99 проти 3,66 балів 

серед чоловіків, р<0,01) та мешканці Сходу (4,01 проти 3,49 балів мешканців 

Заходу, р<0,001).   

  Важливим чинником успішної вакцинації називали респонденти, 

незалежно від віку, статі та фаху (р>0,05), і технічну якість проведення 

вакцинації – 3,89±0,05 балів. Знову більше акцентували на проблемі медичні 

працівники без попередніх тренінгів з вакцинації (4,07 проти 3,71 балів серед 

працівників після спеціального навчання, р<0,001) та мешканці Сходу (4,22 

проти 3,22 балів мешканців Заходу, р<0,001). 

Внесок здатності медичних працівників дати відповідь на всі питання 

була оцінена респондентами у 3,88±0,05 балів. Логічно, що вагомість цього 

чинника найбільше (р<0,05) виділяли медичні працівники, які безпосередньо 

беруть участь у вакцинації населення – молодші спеціалісти з медичною 

освітою (3,94) та лікарі ПМД (3,88), причому незалежно – проходили 

спеціальне навчання із організації імунопрофілактики, чи ні (р>0,05). Дещо 

вище оцінювали вагомість цього чинника медпрацівники жіночої статі (3,94 

проти 3,51 балів серед чоловіків, р<0,01) та мешканці Сходу (3,95 проти 3,39 

балів серед опитаних медпрацівників Заходу країни, р<0,001). 

Доступність вакцин в медичному закладі, на думку респондентів 

практично усіх порівнюваних груп, впливає дещо менше – 3,79±0,05 балів. 

Головним чином, так вважали мешканці Сходу у порівнянні із західними 

колегами (3,88 проти 3,31 балу, р<0,001). 

Найменш вагомим для охоплення імунопрофілактикою чинником 

респонденти цілком слушно вважали наявність хронічних захворювань – 

3,45±0,05 балів. Порівняно з іншими опитаними медичними працівниками 



153 

 

найвище оцінювали цей варіант відповіді лікарі-спеціалісти (3,65 бали, 

р<0,001), які, як було показано вище, частіше й виставляли протипоказання до 

вакцинації. Також високо оцінювали цей чинник медпрацівники, які не 

проходили навчання із вакцинації (3,75 проти 3,17 балів респондентів з 

тренінгами, р<0,001), жіночої статі (3,50 проти 3,16 балів серед чоловіків, 

р<0,05) та мешканці Сходу (3,61 проти 2,94 балів у мешканців Заходу, 

р<0,001). 

Розглядаючи проблеми, що супроводжують вакцинацію, ми не могли не 

зупинитися на такому ганебному явищі, як видача окремими недоброчесними 

лікарями фальшивих довідок про щеплення. На жаль, тільки 40,1±1,3 % 

сказали, що не зустрічались із цим, а решта визнали, що така практика має 

місце, у т. ч. 31,7±1,3 % оцінили її як мало поширену, 21,6+1,1 % – як досить 

поширену і  6,6±0,7 % – як тотально розповсюджену (рис. 5.24).  

 

Рис. 5.24. Оцінка респондентами частоти видачі лікарями фальшивих 

довідок про щеплення 

 

Причому, з віком та стажем роботи зменшувалась частка тих, хто не чув 

про видачу фальшивих довідок про щеплення з 43,2 % серед осіб, молодших 
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30 років до 38,0 % у віці понад 60 років (р<0,05).  

Найменш стикалися з такими фактами лікарі-спеціалісти та молодші 

спеціалісти з медичною освітою, 45,9 % та 44,5 % з яких не чули ніколи про 

такі випадки, у порівнянні із 33,6 % лікарів ПМД і всього 19,3 % керівників 

ЗОЗ (р<0,001). Також менш обізнаними виявились медичні працівники, що не 

проходили тренінгів з організації вакцинації (47,4 % проти 33,2 % тих, хто 

мали таке навчання в минулому, р<0,001), а також медпрацівники зі східних 

областей країни (43,5 % проти 32,9 % респондентів із західних, р<0,01). 

Із інших проблем організації імунопрофілактики слід зауважити, що 

практично третина респондентів оцінювали накази МОЗ України з вакцинації 

як недостатньо зрозумілі та чіткі (30,1±1,2 %). Причому, частка таких 

відповідей спостерігалась найнижчою серед лікарів ПМД (20,4 %), а 

найвищою – серед лікарів-спеціалістів (44,8 %). Відсоток респондентів, які так 

вважали, знижувався з віком: з 33,5 % серед молодших 30 років до 19,4 % 

серед старших 60 років (р<0,05) і практично удвічі був більшим серед тих, хто 

не мали в минулому курсів із організації вакцинації (38,6 % проти 22,2 % 

респондентів після спеціальних тренінгів, р<0,001). Відповідно такі скарги 

частіше зустрічались серед медпрацівників Сходу, ніж Заходу – 30,9 % проти 

23,0 % (р<0,01). 

Ще більше невдоволення, незалежно від віку та статі, висловлювали 

респонденти стосовно неналежної чіткості взаємозв’язків щодо вакцинації між 

МОЗ України та ЗОЗ (54,7±1,4 %). Найбільші претензії з цього питання 

висловлювали лікарі-спеціалісти (74,3 %) та керівники ЗОЗ (63,2 %) у 

порівнянні із безпосередніми виконавцями вакцинації – молодшими  

спеціалістами з медичною освітою (51,8 %) та лікарями ПМД (44,9 %, 

р<0,001). Медичні працівники, які не проходили в свій час тренінгів з 

організації вакцинації, більш негативно оцінювали налагодженість 

взаємозв’язків між МОЗ та ЗОЗ (65,5 % проти 44,5 % респондентів з 

тренінгами в анамнезі, р<0,001). Серед медичних працівників Заходу ці скарги 

були частішими, ніж на Сході – 60,9 % проти 52,1 % (р<0,001). 
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При відповіді на питання, яким чином респонденти доносять громадянам 

інформацію про вакцинацію, приблизно половина респондентів сказали, що 

використовують для цього зустрічі з батьками в школах та дошкільних 

дитячих закладах (49,7±1,4 відповідей на 100 опитаних, за винятком лікарів-

спеціалістів – 29,5 %, р<0,001) і ще третина (32,7±1,3 %, в т. ч. лікарі-

спеціалісти 45,9 %) – бесіди з пацієнтами в медичному закладі. Позитивно, що 

досить часто називались дописи в соціальних мережах (23,7±1,2 %), які 

використовують медпрацівники усіх вікових груп, за винятком осіб старших 

60 років (всього 9,8 %, р<0,001). Значно рідше респонденти для цих цілей 

публікують статті в газетах (14,2±1,0 %) та виступають на телебаченні чи радіо 

(11,0±0,9 %), і частота цих форм комунікацій навпаки зростає з віком 

(р<0,001).   

Проте відповіді на питання, яким чином доносили інформацію за 

попередній перед опитуванням рік, показав, що ці канали комунікації 

використовувались нерегулярно. Тільки 13,4±1,1 % опитаних впродовж 

останнього року мали зустрічі з батьками в школах, садочках; 4,5±0,6 % 

робили дописи в соцмережах, 2,9±0,5 % опублікували статтю і 2,5±0,5 % – 

виступили в ЗМІ, а тотальна більшість (82,8±1,2 %) – обмежилися бесідами на 

своєму робочому місці. 

Позитивно, що абсолютна більшість респондентів, загалом і в усіх 

групах порівняння (90,7±0,8 %), визнавала беззаперечною потребу медичних 

працівників ПМД у додатковому навчанні із імунопрофілактики.  

Щодо джерел отримання найновіших знань з організації та проведення 

вакцинації (рис. 5.25), то як уже зазначалось, приблизно половина 

респондентів, незалежно від віку, вказали, що здобули їх на відповідних 

тренінгах та стажуванню (56,2±1,2 %). Третина опитаних медпрацівників 

(33,2±1,3 %) поглибили свої знання з імунопрофілактики на циклах 

тематичного удосконалення (ТУ) і трохи менша частка (28,6±1,3 %) – на 

передатестаційних циклах (ПАЦ). Приблизно кожен п’ятий респондент 

(17,2±1,1 %) прослухав он-лайн курси з відповідної тематики. Логічно, що 
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частка слухачів курсів ТУ та ПАЦ з віком зростала (з 20,3 % та 10,1 % у віці до 

30 років до 47,1 % та 41,2 % серед старших 60-ти років, р<0,001), то он-лайни 

курси були удвічі популярніші серед молоді (21,0 % проти 12,4 % відповідно) 

[203]. 

 

Рис. 5.25. Джерела отримання респондентами найновішої інформації з 

імунопрофілактики та задоволеність ними 

 

Прихильність до різних джерел отримання інформації про імунізацію 

відрізнялась, в залежності від фаху (р<0,001). Найчастіше відвідували 

різноманітні спеціалізовані тренінги керівники ЗОЗ (70,2 %), молодші 

спеціалісти з медичною освітою (60,4 %) та лікарі ПМД (57,7 %), у порівнянні 

із лікарями-спеціалістами (34,9 %). Найчастіше на курсах ПАЦ та ТУ 

поповнювали свої знання лікарі ПМД (46,8 % і 41,1 % відповідно) і лікарі-

спеціалісти (44,7 % і 40,0 %), в той час, як серед керівників ЗОЗ ці частки були 

дещо меншими (34,5 % та 31,0 %), і найнижчими – серед медичних сестер 

(13,1 % та 27,4 % відповідно). Останні утричі рідше записувались і на он-лайн 

курси – всього 8,4 % проти 30,7 % лікарів-спеціалістів, 23,9 % лікарів ПМД та 

22,6 % керівників ЗОЗ. 
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Оскільки, як уже було показано, молодші спеціалісти з медичною 

освітою у своїй тотальній більшості належали до жіночої статі, це вплинуло на 

різницю в розглянутих показниках за статтю (р<0,001): жінки частіше 

зазначали, що отримали останні знання з імунопрофілактики на 

спеціалізованих тренінгах (57,3 % проти 49,4 % чоловіків), в  той час як інші 

форми безперервного професійного розвитку з цією метою використовували 

рідше, ніж чоловіки: ТУ (32,3 % проти 39,0 %), ПАЦ (26,6 % проти 41,3 %), 

он-лайн курси (15,8 % проти 26,2 %). 

Опитані медпрацівники Заходу країни у порівнянні із респондентами зі 

Сходу для поповнення своїх знань з вакцинації також частіше (р<0,001) 

використовували спеціалізовані тренінги (66,5 % проти 53,4 % відповідно), ніж 

цикли ТУ (25,2 % проти 35,8 %), ПАЦ (21,1 % проти 31,1 %) та он-лайн 

семінари (9,6 % проти 17,9 %). 

Як видно на рис. 5.24, опитані медичні працівники найвище оцінювали 

отримані знання з організації та проведення імунопрофілактики після вузько 

спеціалізованих тренінгів (72,0±1,5 %) у порівнянні із ПАЦ (43,6±2,1 %), он-

лайн семінарами (43,4±2,5 %) та циклами ТУ (41,1±2,0 %). Водночас керівники 

ЗОЗ найнижче оцінювали якість знань на курсах ПАЦ та ТУ (28,8 % і 24,0 %, 

р<0,01), а найвище – спеціальні тренінги (83,1 %, р<0,01).   

 

Висновки до розділу 

За результатами оригінального соціологічного дослідження обізнаності і 

ставлення медичних працівників до імунопрофілактики виявлено наростання 

невдоволеності якістю медичної додипломної освіти у молодих респондентів, 

що прямо корелює із зниженням довіри медичних працівників до своїх колег 

(rxy = 0,86).  

Встановлено, що 87,6 % опитаних медичних працівників в цілому 

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

дітей відповідно до національного календаря профілактичних щеплень,  15,4 % 

– з деякими відхиленнями від нього і тільки 12,7 % – здійснюють додаткову 
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імунопрофілактику понад облігатний перелік.  

Виявлено, що найчастіше відмовлялись вакцинувати своїх дітей лікарі-

спеціалісти (8,6 %) внаслідок очевидної гіпердіагностики протипоказань до 

щеплень та більшого поширення антивакцинальних установок у порівнянні із 

лікарями первинної медичної допомоги, молодшими спеціалістами з 

медичною освітою та керівниками медичних закладів.  

З’ясовано, що прихильність медичних працівників до вакцинації дітей та 

власної ревакцинації зростає з віком, залежить від регіону та групи 

професійної діяльності, а також від факту проходження спеціального навчання 

з організації імунопрофілактики. 

Встановлено, 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 і ще 13,1 % – не отримали всіх доз вакцини; 43,3 % 

не проводять собі щорічне щеплення від грипу і не переконують інших це 

робити. 

Показано, що охоплення медичних працівників обов’язковими та 

рекомендованими видами імунопрофілактики зазвичай зростає з віком (крім 

вакцинації від гепатиту В, де протилежна залежність), залежить від оцінки 

медиками рівня ризику їх зараження, відрізняється за регіонами та групами 

професійної діяльності: найменш дисципліновані – лікарі-спеціалісти, 

найбільш – опитані медпрацівники Івано-Франківської області.  

З’ясовано, що проходження медпрацівниками спеціальних тренінгів з 

організації імунопрофілактики супроводжується вищими рівнями їх охоплення 

обов’язковими та рекомендованими профілактичними щепленнями, а також 

спонукає здійснювати адвокацію вакцинації в громаді. 

Встановлено прогалини у знаннях та переконаннях медичних 

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

опитаних медичних працівників розуміють, що щеплення проводять будь-

якою сертифікованою вакциною, незалежно від країни-виробника; значна 

частка респондентів схильні призначати перед щепленням не рекомендовані 
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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 %). 

Виявлено, що найбільш обізнаними з питань організації 

імунопрофілактики населення є керівники медичних закладів і медпрацівники, 

які пройшли спеціальні тренінги з вакцинації, а найменш поінформовані – 

лікарі-спеціалісти. 

З’ясовано, що опитані медичні працівники вважали, що найвагомішими 

проблемами, які заважають забезпечити належну вакцинацією населення є 

сумніви в ефективності (4,24 балів за 5-ти бальною шкалою) та якості (4,12) 

вакцини різних виробників, недотримання термінів щеплень (4,07),  негативне 

ставлення медичних працівників до імунопрофілактики (3,94), невідповідна 

якість організації і проведення вакцинальних компаній (3,89), невміння 

медпрацівників комунікувати із населенням з питань вакцинації (3,88), перебої 

з постачанням вакцин (3,79), існуюча практика видачі фальшивих довідок про 

щеплення (59,9 % респондентів  визнали її наявність), неналежна чіткість 

взаємозв’язків при вакцинації між органами і закладами охорони здоров’я 

(54,7 %), нечіткість та незрозумілість нормативної бази з організації 

імунопрофілактики (30,1 %). 

Показано, що респонденти переконані у потребі додаткового навчання 

персоналу первинної медичної допомоги з імунопрофілактики (90,7 %) і що 

найвищий рівень таких знань можна отримати на спеціалізованих тренінгах 

(72,0 %). 
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РОЗДІЛ 6 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ІМУНІЗАЦІЄЮ НАСЕЛЕННЯ 

 

Результати попередніх етапів дослідження, а також досягнення його 

головної мети потребувало наукового обґрунтування та розробки 

функціонально-організаційної моделі удосконаленої системи імунізації 

населення, апробації основних її елементів, оцінки ефективності і, при потребі, 

корекції. 

 

6.1 Наукове обґрунтування і розробка функціонально-організаційної 

моделі удосконаленої системи імунізації населення 

В основу розробки функціонально-організаційної моделі удосконаленої 

системи імунізації населення покладались: 

1. Діючі нормативно-правові документи України (розділ 4). 

2. Рекомендації експертів ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC та інших міжнародних 

організацій (розділ 1). 

3. Дані наукових досліджень (розділ 1). 

4. Результати власних наукових досліджень (розділи 3-5). 

Обґрунтування та розробка функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи імунізації населення базувалась на принципах: 

системності, комплексності, інтегральності, наступності в роботі різних рівнів 

системи громадського здоров’я, децентралізації, раціонального використання 

ресурсів, результативності та ефективності, що й стало її основними 

перевагами перед існуючою. 

Стратегічним напрямом моделі було визначено забезпечення досягнення 

максимального охоплення населення профілактичними щепленнями як 

необхідної умови формування колективного імунітету, запобігання випадкам 

та спалахам вакцинокерованих інфекцій, формування ефективної системи 

біобезпеки в державі. 
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Тактичним напрямом досягнення запланованих нововведень стало 

обґрунтування і розробка стійкої організаційної структури здатної досягнути 

поставлених цілей за рахунок оптимізації механізмів управління та 

функціональних взаємозв’язків між зацікавленими сторонами а також 

поєднання організаційних і комунікаційних стратегій. 

Обґрунтуванням основних напрямів впливу та рекомендацій стали 

виявлені в ході комплексного вивчення на попередніх етапах дослідження 

організаційні і комунікаційні недоліки існуючої системи управління 

імунізацією населення, а саме: 

- спалахи за останнє десятиріччя кору, кашлюка, дифтерії, поліомієліту 

та випадків правця, спричинених низьким в попередні перед спалахами роки 

охопленням населення профілактичними щепленнями; 

- обмеженість національного календаря профілактичних щеплень тільки 

десятьма вакциноконтрольованими інфекціями на тлі періодичних спалахів 

тих контагіозних захворювань (грипу, менінгококової інфекції, вітряної віспи 

тощо), від яких існують щеплення, включені у програми імунізації населення 

більшості економічно розвинених країн світу;    

- несистемний характер постачання вакцин, наслідком чого стало 

катастрофічно низьке охоплення населення щепленнями впродовж 2013-2016 

років;  

- недосягнення нормативного охоплення профілактичними щепленнями 

навіть у роки повного забезпечення вакцинами і формування їх запасу; 

- висока частота відмов батьків від щеплень дітей вакцинами гепВ, КПК 

та АКДП; 

- гіпердіагностика тимчасових протипоказань до щеплень АКДП, що 

призводить до низької своєчасності їх застосування у дітей до 6 місяців 

включно; 

-  значна частка відмов від щеплень себе і власних дітей, прогалин у 

знаннях та комунікативних навичках з різних аспектів імунопрофілактики 

серед медичних працівників, зокрема лікарів-спеціалістів та тих, хто не 
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проходив спеціальних тренінгів з організації вакцинації. 

При формуванні удосконаленої системи управління імунізацією 

населення в першу чергу брали до уваги, що це є частина системи 

громадського здоров’я (рис. 6.1), головним завданням структурних елементів 

якої є забезпечення виконання загально відомих десяти оперативних функцій 

громадського здоров’я: основних – епіднагляд за станом здоров’я населення, 

моніторинг загроз, промоція здоров’я, захист здоров’я та профілактика хвороб; 

і сприяючих – стратегічне управління, підготовка кадрів, фінансування і 

належна інфраструктура, комунікації та адвокація, сприяння науковим 

дослідженням [207].  

 

Рис. 6.1 Системи громадського здоров’я та охорони здоров’я в Україні  

 

Як відомо, зобов’язання реформувати систему, що забезпечує санітарне 

та протиепідемічне благополуччя в Україні, та сформувати сучасну систему 

громадського здоров’я (СГЗ) у відповідності до Європейського плану дій для 

посилення потенціалу та послуг громадського здоров’я (2012) [207]  закріплені 

Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
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атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (2014) [208]. У 

підписаній угоді про асоціацію з Європейським Союзом цілий розділ 

присвячено «Громадському здоров’ю», згідно з положеннями якого Україна 

зобов’язувалась побудувати децентралізовану модель системи громадського 

здоров’я, коли в кожній області мав бути створений регіональний центр 

громадського здоров’я, у якого структури національного рівня закуповують 

певні послуги з метою оперативного реагування на спалахи захворювання.  

У відповідь на ці зобов’язання у 2015 році на підставі Наказу МОЗ 

України від 18.09.2015 №604 [209] створено державну установу «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України» (ЦГЗ), у склад якого увійшли 

регіональні (обласні, Автономної республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя) і відомчі (водного, залізничного, повітряного транспорту) 

лабораторні центри, а також низка споріднених державних закладів, установ та 

підприємств МОЗ та Держсанепідслужби України, таких як: Український 

центр з контролю та моніторингу захворювань, Український центр контролю 

за соціально небезпечними захворюваннями, Український інститут 

стратегічних досліджень МОЗ України, Український науково-дослідний 

протичумний інститут імені І. І. Мечнікова, Комітет з питань гігієнічного 

регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України і інші. 

На сьогодні ЦГЗ МОЗ України є закладом охорони здоров’я, який 

відповідає на національному рівні за збереження і зміцнення здоров’я 

населення, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний 

нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику 

захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері 

громадського здоров’я. Серед функцій ЦГЗ немає адміністративно-командної, 

тобто інспекторської складової. Це не контролюючий і не дозвільний, а заклад 

з винятково інформаційно-аналітичними, консультативно-дорадчими та 

організаційно-методичними завданнями. 

Означені міжнародними зобов’язаннями принципи створення нової 

системи громадського здоров’я України задекларовані й у схваленій 
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розпорядженням КМУ від 30.11.2016 № 1002-р «Концепції розвитку системи 

громадського здоров’я» [210]. Тут зокрема задекларовано формування 

децентралізованої моделі багатосекторальної СГЗ з координуючою роллю 

МОЗ, запровадження єдиних інформаційних систем і технологій статистичної 

звітності, підготовку кадрів за сучасними стандартами, стандартизацію якості 

послуг лабораторних установ, розширення мережі референс-лабораторій 

(акредитованих лабораторій) тощо.  

З 2016 року також розпочалось формування обласних центрів 

громадського здоров’я. Однак на цьому етапі реформа СГЗ затягнулася, чому 

сприяла низка причин. Однією із них стала постійна дискусія в суспільстві про 

доречність ліквідації санітарно-епідеміологічної служби (СЕС). Зокрема, у 

лютому 2016 р. Київський апеляційний адміністративний суд скасував 

відповідне рішення уряду від 2014 р.. Як наслідок, Кабінет Міністрів України 

змушений був повторно ліквідувати СЕС у 2017 р. (постанова КМУ від 29 

березня 2017 №348 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної 

служби») [212].  

Суттєвим гальмом формування сучасної СГЗ в Україні стала застаріла 

нормативно-правова база. Адже основними регуляторними актами донині, як 

уже зазначалось у розділі 4, залишаються Закони України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя» [185] та «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» [186], прийняті ще у 1994 та 2000 роках відповідно, які 

вже не відповідають сучасним соціально-економічним та політичним умовам 

розвитку суспільства. Тому, 2018 року було розроблено проєкт Закону України 

«Про систему громадського здоров’я», який, однак, тільки 2020 року прийняли 

у першому читанні [212]. Відповідно, впродовж цього часу не було чітких 

критеріїв формування регіональних центрів здоров’я. Спочатку повноваження 

їх створення (у відповідності до проголошеного курсу на формування 

повністю децентралізованої моделі СГЗ) віддали на розсуд органів місцевого 

самоврядування. Через відсутність чіткої та зрозумілої нормативно-правової 

бази такі центри або досі не сформовані, або рішенням обласної ради створені 
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шляхом об’єднання декількох споріднених обласних закладів, таких як: 

Центри Здоров’я (колишні заклади санітарної просвіти), інформаційно-

аналітичні центри медичної статистики, наукові медичні бібліотеки, центри 

профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби із СНІДом тощо. Як бачимо, це не 

зовсім та структура, що здатна забезпечити на місцях виконання оперативних 

функцій громадського здоров’я, оскільки у склад регіональних центрів 

здоров’я не були включені лабораторні центри – заклади охорони здоров’я, що 

забезпечували проведення лабораторних та інструментальних досліджень і  

випробувань у  сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Річ 

у тому, що лабораторні центри належали до сфери управління МОЗ України і 

органи місцевого самоврядування всіляко опирались планам передачі до них 

цих закладів охорони здоров’я через великі витрати на утримання (близько 12 

тисяч працівників по цілій Україні, майнові комплекси, обладнання, 

комунальні послуги тощо).  

Як не парадоксально, але потужним стимулом до розв’язання патової 

ситуації, що склалася із формуванням СГЗ в Україні, виявилась пандемія 

COVID-19, яка стала викликом для всіх систем охорони здоров’я світу, 

оголила проблеми та акцентувала потребу в ефективних системах 

громадського здоров’я. Зокрема, стало зрозуміло, що в час епідемій потрібна 

змішана модель СГЗ: вертикаль влади у реагуванні на спалахи інфекційних 

хвороб і децентралізація в питаннях санітарно-гігієнічного моніторингу 

довкілля та неінфекційних захворювань.  

Тому, найперше, для координації дій влади із запобігання 

розповсюдженню коронавірусної інфекції, у лютому 2020 року було 

відновлено посаду головного державного санітарно-епідеміологічного лікаря – 

заступника міністра охорони здоров’я.  

Також у лютому 2020 року Верховною радою України, як уже 

вказувалось, прийнято в першому читанні законопроєкт «Про систему 

громадського здоров’я» [212]. Ключовими напрямами, які він врегульовує 

стали:  
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- Чіткий розподіл функцій та повноважень КМУ, МОЗ та інших 

органів влади в СГЗ; 

- Створення уповноваженого органу у сфері громадського здоров’я 

для проведення оцінки ризику небезпечних чинників для здоров’я людини та 

реагування на надзвичайні ситуації (спалахи, епідемії, техногенні аварії та 

природні катаклізми тощо); 

- Передачу планових і позапланових заходів контролю (інспекційної 

функції) основним центральним органам виконавчої влади з чітко 

визначеними інспекторськими функціями – Держпродспоживслужбі, 

Держпраці та Держекоінспекції; 

- Встановлення світових стандартів до проведення 

епідеміологічного нагляду не тільки за інфекційними, а й за неінфекційними 

хворобами.  

Також у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби при ЦГЗ МОЗ 

України створили Національну технічну групу експертів з питань 

імунопрофілактики (НТГЕІ) з метою надання МОЗ України незалежної оцінки 

у питаннях формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики і 

рекомендацій з удосконалення національної політики та стратегії 

імунопрофілактики для всіх категорій населення. 

Важливо й те, що у 2021 році у відповідності до постанови КМУ від 17 

лютого 2021 р. № 106 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 2019 р. № 1121» [213] сформована мережа 

регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Діяльність 

ЦПКХ та інших стейкголдерів СГЗ координує ЦГЗ як головна експертна 

установа з епідеміологічного нагляду та реагування на небезпек. 

Основні функції ЦКПХ: 

- Розробка програм профілактики соціально небезпечних захворювань, 

інфекцій пов’язаних із наданням медичної допомоги, неінфекційних 

захворювань; 

- Розробка програм лікування (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити); 
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- Збір та аналіз інформації (офіційної статистики, досліджень); 

- Проведення лабораторних досліджень (референс та верифікація, 

міжнародна співпраця); 

- Навчання кваліфікованих кадрів; 

- Біозахист та біобезпека (оперативна реакція на спалахи інфекцій). 

Такі центри повинні мати в своєму складі оперативно-диспетчерський 

підрозділ та бригади оперативного реагування. 

Керівники ЦКПХ отримали статус головних державних санітарних 

лікарів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Надзвичайно важливим для забезпечення належного функціонування 

СГЗ є належне її фінансування. В уже зазначеному проєкті Закону України 

«Про систему громадського здоров’я», прийнятому Верховною радою України 

в першому читанні (2020), джерелами фінансування системи громадського 

здоров’я визначено: 

1) кошти Державного бюджету України, зокрема видатки на 

державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями; 

2) кошти місцевих бюджетів; 

3) благодійні внески; 

4) кошти міжнародних організацій; 

5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Пріоритетність фінансування програм громадського здоров’я за рахунок 

коштів державного та бюджетів органів місцевого самоврядування закріплена 

уже діючим Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» (2018) [214], де у ст. 3 проголошено, що: 

«1. За рахунок Державного бюджету України окремо здійснюється 

фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з 

епідеміями,… 

5. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть 

фінансувати … місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в 

охороні здоров’я». 
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Відповідно Бюджетний кодекс України (2021) [215] визначає статтями 

87, 89 та 90 зобов’язання забезпечувати за рахунок коштів Державного, 

обласних та бюджетів територіальних громад видатки на санітарно-

епідеміологічний нагляд, державні, регіональні та місцеві програми 

громадського здоров’я, заходи боротьби з епідеміями, програми медико-

санітарної освіти. 

Важливим додатковим джерелом фінансування систем громадського 

здоров’я світу є кошти міжнародних організацій та благодійні внески. В 

Україні, завдяки участі вітчизняних фахівців у міжнародних проєктах, 

фінансовій та навчально-консультативній підтримці з боку таких міжнародних 

організацій, як: ВООЗ, Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), фонд «Відродження», 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, Агенції 

міжнародного розвитку США USAID та Великої Британії UKAID, Програма 

Європейського Союзу «Підтримка реформи децентралізації/U-LEAD з 

Європою», Глобальний Фонд для боротьби з ВІЛ, туберкульозом та малярією 

(GFATM) тощо, вдалося розвинути і підтримати багато напрямів громадського 

здоров’я, у т.ч. й імунопрофілактику.  

Слід також відзначити, що в багатьох країнах світу уряди проводять 

політику максимального залучення через фінансові стимули до програм 

громадського здоров’я лікарів первинної медичної допомоги, вагомою 

складовою якої є профілактичний напрям. У цьому плані значним проривом 

стала закупівля медичних послуг лікаря ПМД у більшості країн світу методом 

капітації – через фіксовані ставки за кожного задекларованого пацієнта. При 

такій моделі фінансування економічно більш вигідно мати здорових пацієнтів, 

а пацієнтів із хронічними захворюваннями – підтримувати в якомога довшій 

ремісії.  Також в багатьох країнах світу практикується система доплат лікарям 

ПМД за охоплення вакцинацією, вчасне виявлення онкозахворювань тощо.  

В Україні новостворена агенція закупівлі медичних послуг у межах 

Програми медичних гарантій (ПМГ) – Національна служба здоров’я України 

(НСЗУ), з 2018 року закуповує медичні послуги ПМД через капітаційні ставки 
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з врахуванням вікових та гірського коефіцієнтів. З 2021 року впроваджуються 

також додаткові фінансові мотивації лікарям ПМД, зокрема за виконання 

програм імунопрофілактики. Так, в ПМГ на 2021 рік передбачено закупівля 

окремим пакетом вакцинації від COVID-19. Ще одна інновація – з 2021 

року НСЗУ для ПМД запроваджує індикатори якості, які стосуються 

досягнення необхідного рівня вакцинації дітей, відповідно до календаря 

щеплень. На першому етапі  запровадження такого механізму (з 1 вересня 2021 

року) обрали індикатор, за яким оцінюватиметься досягнення цільового 

показника щеплення першою дозою вакцини КПК (кір, паротит, краснуха) 

дітей до шести років. Оцінка досягнення індикаторів рівня 

вакцинації проводитиметься раз на три місяці. Обсяг доплати становитиме 5% 

обсягу фактичних виплат, проведених у відповідні три місяці.    

З огляду на сказане, місією запропонованої нами функціонально-

організаційної моделі удосконаленої системи управління імунізацією 

населення (рис. 6.2) стало забезпечення біобезпеки, формування колективного 

імунітету та максимально можливого охоплення населення імунізацією 

шляхом поєднання організаційних та комунікаційних стратегій, а 

відповідними суб’єктами управління визначено: 

на державному рівні: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, 

Національну службу здоров’я України та Міністерство охорони здоров’я 

України як органи державної влади, відповідальні за формування державної 

політики і сфері громадського здоров’я, а також Центр громадського здоров’я 

МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря  України  як  

уповноважений  орган  та  особа  у  сфері  громадського здоров’я для 

проведення оцінки ризику небезпечних чинників для здоров’я людини та 

реагування на надзвичайні ситуації; 

на регіональному рівні: відповідно – департаменти (управління) охорони 

здоров’я обласних державних адміністрацій (ДОЗ ОДА), регіональні центри 

контролю і профілактики хвороб та їх очільники – головні державні санітарні 

лікарі адміністративно-територіальних одиниць. 
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Рис. 6.2 Функціонально-організаційна модель удосконаленої системи управління імунізацією населення 

Примітка:        - інноваційні елементи моделі 
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Вважаємо, що саме ЦГЗ МОЗ України повинно виступати ініціатором 

змін в національній політиці щодо вакцинації. Зокрема йдеться про: 

- розширення національного календаря щеплень,  

- посилення вимог до дотримання холодового ланцюга при зберіганні і 

транспортуванні вакцин, 

- обов’язковість дотримання сучасних заходів інфекційного контролю у 

закладах охорони здоров’я,  

- розробку національних стандартів організації та проведення щеплень,  

- удосконалення технології імунізації (мінімізувати участь лікаря та 

зробити щеплення суто медсестринським втручанням; максимально спростити 

доступ населення до цієї маніпуляції, дозволити проведення вакцинації в 

аптеках та інших зручних місцях, змінити процедуру поінформованої згоди; 

обладнати місця вакцинації автоінджекторами адреналіну на випадок 

анафілактичного шоку тощо; 

- розробку та видачу міжнародного паспорту (сертифікату) про 

вакцинацію; 

- ініціювання обов’язковості вакцинації від грипу медичних працівників 

та централізації закупівлі вакцин для них; 

- вивчення потреби, планування та проведення комунікаційних програм і 

кампаній серед медичних працівників та різних груп населення. 

Разом з тим, враховуючи широту повноважень цих суб’єктів управління 

соціальну вагомість імунопрофілактики та різноплановість чинників, що 

впливають на її реалізацію (як це було показано, в т. ч. у нашому дослідженні), 

пропонуємо на рівні регіону призначити спільним наказом ДОЗ ОДА та 

Головного державного санітарного лікаря адміністративної території 

відповідальну особу за організацію та контроль імунопрофілактики – 

регіонального експерта (відповідального менеджера) з вакцинації з числа 

працівників ЦКПХ. Його завданнями повинні стати як організаційні заходи із 

моніторингу ситуації щодо потреби у вакцинації серед різних груп населення, 

контроль наявності вакцин та охоплення вакцинацією, організація 
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періодичного вивчення причин відмов від вакцинації, так і адвокація 

імунопрофілактики серед органів місцевого самоврядування, комунікація в 

засобах масової інформації, серед окремих прошарків населення, 

консультування та навчання медичних працівників тощо. Для цього він має 

мати відповідні ресурси і, сам, на наш погляд, повинен пройти тренінги з 

комунікацій.  

Зрозуміло, що прийняття адекватних управлінських рішень повинно 

базуватись на якісній інформації, а тому в кожній системі управління є 

відповідний інформаційно-аналітичний блок (рис. 6.2). Враховуючи, що 

обов’язковою умовою контрактування НСЗУ закладів охорони здоров’я під 

час реформи фінансування системи охорони здоров’я (2018-2020 рр.) стали 

100% комп’ютеризація ЗОЗ та їх доступ до мережі Інтернет, то на сьогодні 

практично мінімізовані проблеми із доступом до нормативно-правових актів 

на сайтах ВРУ, КМУ, МОЗ, НСЗУ, ЦГЗ тощо. Теж стосується і доступу до 

якісних наукових даних. Однак як показали в т. ч. результати нашого 

дослідження, не всі медпрацівники мають належні знання із доказової 

медицини, а відповідно потребують їх отримання чи поліпшення.   

Разом з тим, надзвичайно важливою є інформація про захворюваність на 

інфекційні хвороби, зокрема вакцинокеровані, яка наразі збирається на 

підставі «Екстрених повідомлень про інфекційне захворювання…» (форма № 

058/о) у «Звіти про окремі інфекції та паразитарні хвороби» (форми № 1 і 2) і 

накопичується в базах даних інформаційно-аналітичних підрозділів ЦГЗ та 

ЦКПХ. Основними проблемами епіднагляду за інфекційними хворобами є 

недостатнє обладнання лабораторій ЦКПХ (колишніх лабораторних центрів, 

колишніх санітарно-епідеміологічних станцій) та ЗОЗ сучасними засобами та 

тестами, в т. ч. швидкими, виявлення вірусних захворювань. Це негативно 

впливає на дані епіднагляду та моніторингу зокрема грипу, діагноз якого 

медпрацівники можуть виставляти тільки у зв’язку з епідситуацією під час 

«сезону». Як наслідок – офіційна захворюваність на грип та летальність від 

нього в Україні у декілька разів нижча, ніж в економічно розвинених країнах 
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світу, що не відповідає дійсності. Тому грип не сприймається українським 

суспільством як небезпечна інфекція, а вакцинація від нього не сприймається 

як така, що рятує життя. Ця ж проблема яскраво проявилась на початку 

пандемії COVID-19.  

Для аналізу інформації про наявність та рух вакцин, охоплення 

обов’язковими щепленнями різних груп населення, причини і частоту відмов 

від вакцинації 2008 року створена національна електронна база даних (БД) 

«УкрВак». Однак результати нашого та інших досліджень вказують на 

недосконалість, незручність використання та потребу в модернізації цієї БД. 

Тому вважаємо за необхідне запровадити в Україні Реєстр осіб, що 

потребують вакцинації, та контролю її виконання. На наш погляд, це 

можна робити паралельно із диджиталізацією статистичного обліку, яка 

проводиться на сьогодні в ЗОЗ у зв’язку із реформою фінансування системи 

охорони здоров’я. Якраз зараз, коли відбувається формування електронних 

медичних карт пацієнтів у межах електронної системи охорони здоров’я 

(ЕСОЗ), можна без значних додаткових ресурсів налагодити чіткий облік тих, 

хто потребує тих чи інших доз щеплень, і відзначати вчасність їх проведення 

чи відмови та протипоказання. Це дозволить мати реальну картину потреби та 

охоплення вакцинацією по регіонах і в країні загалом, а отже – спланувати 

адекватну потребу у вакцинах та уникнути залишків. Крім того, це сприятиме 

пацієнт-орієнтованості системи охорони здоров’я. Адже не складає великих 

труднощів, і на сьогодні вже є такі розробки, коли пацієнтам на мобільний 

додаток приходять нагадування про необхідність щепитися чи 

ревакцинуватися. 

Об’єктами управління у функціонально-організаційній моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення (рис. 6.2) визначено:  

- організація закупівлі, зберігання і логістики вакцин; 

- організація вакцинації та комунікації з населенням – батьками та 

родичами осіб, що підлягають щепленням; особами, що підлягають вакцинації 

(діти, підлітки, групи ризику); лідерами громадської думки, які впливають на 
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рішення попередніх двох груп населення про вакцинацію; 

- процес формування у медичних працівників знань з організації 

імунізації та комунікативних навичок консультування населення з питань 

вакцинації; 

- адвокація та формування прихильності до імунізації серед 

немедичних стейкголдерів системи громадського здоров’я. 

Результати нашого дослідження переконливо довели взаємозв’язок між 

наявністю вакцин, рівнем охоплення обов’язковими щепленнями та спалахами 

інфекційних хвороб. Закупівля вакцин – це управлінське рішення 

національного рівня. Для його реалізації закупник повинен мати чітку 

стратегію і план закупівель, який базується на реальній потребі, а отже 

повинен вміти робити дослідження ринку, планування, здійснювати 

стратегічні закупівлі, розбиратися з проблемами регуляторів тощо. Хоча в 

Україні є державне підприємство «Укрвакцина» МОЗ України, воно 

займається виключно логістичними послугами: митне оформлення, 

транспортування та зберігання вакцин на спеціальних складах із дотриманням 

холодового режиму. Самі вакцини на замовлення МОЗ України купують 

закупники. До 2020 року включно одним із таких закупників був Дитячий 

фонд ООН (ЮНІСЕФ), який зарекомендував себе як надійний партнер, і ми 

вважаємо, що його досвід слід використовувати в Україні й надалі. 

Особливістю та принциповою відмінністю розробленої нами моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення стало включення до 

неї та акцент на комунікаційних стратегіях і втручаннях, стратифікованих 

на різні цільові аудиторії: різні групи населення, медичних працівників та 

немедичних стейкголдерів СГЗ (рис. 6.3). 

З огляду на те, що основна маса обов’язкових  профілактичних щеплень 

охоплює дітей раннього і дошкільного віку, зрозуміло, що первинною 

цільовою аудиторією для максимального охоплення їх вакцинацією є батьки. 

Самостійною первинною цільовою аудиторією є й підлітки, якщо йдеться про 

їх ревакцинацію від поліомієліту (14 років), дифтерії і правця (16 років), а 
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також дорослі, яких треба переконати (нагадати) про необхідність що десять 

років ревакцинуватися від дифтерії та правця, щеплювати дітей і себе поза 

національним календарем щеплень, вакцинуватись самим від сезонного грипу, 

а з 2021 року – від коронавірусної хвороби. 

 

Рис. 6.3 Комунікаційні стратегії і втручання, стратифіковані на різні 

цільові аудиторії 

 

Вторинною цільовою аудиторією на рівні родини можуть бути бабусі і 

дідусі, оскільки вони зазавичай впливають на рішення батьків дітей з їх 

імунізації, а на популяційному та інших рівнях – впливові особи, що 

формують громадську думку. Зокрема, це часто священнослужителі, вчителі, 

вихователі, політики чи інші авторитетні особистості, які мають вплив на 

рішення батьків, бабусь, дідусів, підлітків щодо щеплень.  

Проте найважливішою цільовою аудиторією є медичні працівники, які, з 

одного боку, є найпершими консультантами дорослих та підлітків з питань 

імунізації, з іншого, як показало наше та інші подібні дослідження – часто не 

мають належних знань і комунікативних навичок з вакцинації, щоб надавати 

якісно такі консультації. Тому, вважаємо, що, виходячи з комунікаційних 

ролей в системі управління імунізацією, повинен бути трирівневий підхід до 
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формування у медичних працівників знань і комунікативних навичок 

консультування населення на теми вакцинації (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4 Рівні формування знань і комунікативних навичок медичних 

працівників з консультування населення на теми імунізації 

 

Базовою вимогою є здобуття компетенцій з комунікації на 

додипломному рівні. У цьому напрямі є певні позитивні зрушення, оскільки із 

початком роботи НАЗЯВО (Національна агенція з якості вищої освіти) ця 

установа при акредитації освітніх програм закладів вищої освіти для першого 

(бакалаврат) і другого (магістерського) рівня галузі знань 22 Охорона здоров’я 

чітко вимагає забезпечення здобуття студентами м’яких навичок. І це 

правильно, оскільки значну частку їх майбутньої роботи складають 

комунікації з пацієнтами та їх родичами на різні медичні і дотичні немедичні 

теми, у т. ч. те, що стосується вакцинації. Важливо, що з ініціативи Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) та МОЗ України з 2019 року в тестові завдання 

ліцензованого іспиту КРОК-2 додали питання імунізації населення. 

Однак спеціальні знання, на наш погляд, і це підтвердили результати 

дослідження (глава 5), потрібно отримувати на відповідних курсах 

тематичного удосконалення (ТУ), або як інформальну освіту у межах 

безперервного професійного розвитку (БПР) – на тренінгах, навчаннях, 

 

 

 

 

 

 

 

Базис: здобуття компетенцій з комунікації на додипломному рівні 

Фахівці 

СГЗ 

Керівники ЗОЗ, 

лікарі-спеціалісти 

Команда ПМД: лікар, 

молодші спеціалісти з 

медичною освітою 

 

Спеціальна освіта: бакалавр, 

магістр громадського здоров’я 

Рекомендовані тренінги у 

межах БПР  

з організації імунізації  

Обов’язкові тренінги  

у межах БПР  

з організації імунізації 

Адвокація, комунікації  

на політичному, 

популяційному  

і рівні громади 

Епізодично  

надають  

консультації з 

імунізації 

Постійно 

надають 

консультації з 

імунізації  



178 

 

школах, майстер-класах тощо [203]. Вважаємо, що такі тренінги із 

нормативною здачею відповідного підсумкового заліку повинні бути 

обов’язковими як мінімум раз на п’ять років для медичних працівників команд 

первинної медичної допомоги (лікарів і молодших спеціалістів з медичною 

освітою), які безпосередньо здійснюють обов’язкові щеплення населення і до 

обов’язків яких входить консультування з цих питань. 

Наступними рівнем формування знань та комунікативних навичок є 

лікарі-спеціалісти та керівники ЗОЗ, які тільки епізодично консультують 

населення на теми вакцинації. Проте за інструментами впливу і контентом 

тренінгів – це різні цільові групи. Як показало наше дослідження лікарі-

спеціалісти демонстрували найнижчі знання з імунізації населення і найвищий 

рівень відмов від власної вакцинації та щеплень своїх дітей. На наш погляд, 

враховуючи, що такі лікарі можуть негативно впливати на громадську думку 

через свої висловлювання в інтерв’ю чи соціальних мережах, а також, що у 

них найнижча мотивація з оновлення своїх знань про вакцини і щеплення, 

МОЗ України мало б стимулювати лікарів-спеціалістів до проходження 

відповідного навчання. Можливо, передбачивши можливість всім лікарям, а не 

тільки лікарям-інфекціоністам (як це є на сьогодні), у межах БПР обирати 

курси ТУ з актуальних питань імунізації та стимулювати за такий вибір 

більшою кількістю балів. Можливо, включивши питання з імунізації в перелік 

підсумкових тестів інших спеціалізованих курсів ТУ. Водночас основним 

змістом навчання лікарів-спеціалістів з імунізації має стати акцент на 

важливості вакцинації їх самих і їх пацієнтів, на безпеці вакцин та механізмах 

їх дії, розбір поширених міфів про імунопрофілактику на конкретних 

прикладах із практики.  

Керівники ЗОЗ також рідко консультують пацієнтів з питань імунізації, 

проте, від їх дій залежить правильність організаційних та комунікаційних 

процесів у медичних закладах, якими вони керують, вони часто дають 

інтерв’ю та виступають у ЗМІ. Тому, зміст спеціальних тренінгів для них 

повинен включати питання управління імунізацією, забезпечення у ЗОЗ 
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холодового ланцюга, організація комунікаційних кампаній та комунікацій з 

вакцинації поза ними, керування даними, розбір найтиповіших помилок, яких 

припускаються лікарі при вакцинації тощо. На наш погляд, варто придивитися 

до практики багатьох розвинених країн, де керівників ЗОЗ стимулюють 

отримувати ступінь магістра з громадського здоров’я.  

Позитивно, що в Україні з 2017 року запроваджено спеціальність 229 

Громадське здоров’я, затверджений МОН України стандарт вищої освіти для 

магістрів (2018) і бакалаврів (2020), проходить кінцеві етапи затвердження 

відповідний стандарт для докторів філософії. Проте підготовка цих, вкрай 

необхідних для держави, кадрів тільки на початковому етапі. Хоча саме ці 

фахівці повинні відігравати ключову роль у розробці та реалізації 

комунікаційних стратегій і втручань на політичному, популяційному та рівні 

громади (рис. 6.3 і 6.4). На політичному рівні це адвокація, роз’яснення, 

лобіювання питань імунізації серед політиків, громадських діячів, від яких 

залежить формальне прийняття нормативно-правових актів і неформальне 

сприяння та просування ідей вакцинації серед широких верств населення. 

Саме фахівці з громадського здоров’я здатні професійно організувати медіа-

кампанії з вакцинації як на постійній основі, так і у відповідь на спалахи та 

епідемії.  

Повинен мати спеціальну освіту з громадського здоров’я і 

запропонований нами регіональний експерт (менеджер) з вакцинації. Це 

дозволить йому на рівні регіону та громад застосовувати технології 

соціального маркетингу: стратифікувати цільові аудиторії, визначати їх 

комунікативні потреби, провести соціологічне дослідження, розробити та 

реалізувати комунікаційну кампанію, застосовувати створені самостійно чи 

використати уже готові цільові повідомлення, так звані інфо-кіти (комплекти 

інформаційних матеріалів). Прикладом такого інфо-кіта може бути відповідна 

розробка ЮНІСЕФ у відповідь на спалах поліомієліту в Україні, де зрозуміло і 

доступно зібрано відповіді на найбільш поширені питання і міфи [216, 217]. 

Ще одним прикладом достатньо ефективної комунікаційної стратегії, 
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стратифікованої на різні цільові аудиторії, з використанням інфо-кітів, 

розроблених провідними експертами  ЮНІСЕФ в Україні, стала відповідь на 

спалах кору в 2017 році [218].  

 

6.2 Оцінка ефективності функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи імунізації населення 

Особливістю нашого дослідження стало впровадження окремих 

елементів запропонованих нововведень у практику вже на етапах виконання 

дослідження. Це дозволило їх апробувати та оцінити ефективність. 

Таким чином, оцінка ефективності запропонованих нововведень 

проводилась двома шляхами: 

- за результатами впровадження впродовж 2018-2021 рр. на основних 

наукових базах дослідження (додатки В 1-4) і  

- за даними опитування експертів за спеціально розробленими картами 

(додаток Е).  

Зокрема, метод експертних оцінок застосовано для комплексної оцінки 

основних компонентів функціонально-організаційної моделі удосконаленої 

системи імунізації населення та визначення критеріїв її ефективності.  

Експертами виступили викладачі кафедр соціальної медицини та 

громадського здоров’я, інфекційних хвороб та епідеміології, терапії та 

сімейної медицини (22 особи), з них 15 (68,2%) з вищою та 5 (22,7%) першою 

кваліфікаційними категоріями, 8 (36,4%) докторів і 14 (63,6%) кандидатів 

медичних наук.  

Як видно із даних табл. 6.1, на узгоджену думку (коефіцієнти варіації у 

межах 3,6-5,3%) незалежних експертів впровадження нововведень відповідає 

принципам системності (9,7±0,5 балів за десятибальною шкалою), 

комплексності (9,7±0,5) та профілактичної спрямованості (9,7±0,5). 

Експерти позитивно оцінили основні інноваційні елементи моделі: 

електронний реєстр осіб, що потребують вакцинації, та контролю її виконання 

(9,5±0,5); запровадження посади регіонального експерта з вакцинації (9,6±0,5); 
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стратифіковані на різні цільові аудиторії комунікаційні стратегії (9,7±0,5); 

трирівневий підхід до здобуття знань і комунікативних навичок 

консультування населення з імунопрофілактики (9,9±0,4)). 

Таблиця 6.1 

Результати експертної оцінки (за десятибальною шкалою) основних 

характеристик функціонально-організаційної моделі удосконаленої 

системи імунізації населення 

Характеристики інновацій М ±σ ±m Cv 

Системність запропонованих нововведень 9,7 0,5 0,1 4,7 

Комплексність запропонованих нововведень 9,7 0,5 0,1 4,9 

Профілактична спрямованість 9,7 0,5 0,1 4,9 

Доцільність запровадження електронного реєстру осіб, які 

потребують вакцинації, та контролю її виконання 
9,5 0,5 0,1 5,3 

Доцільність запровадження посади регіонального експерта 

(менеджера) з вакцинації 
9,6 0,5 0,1 5,1 

Доцільність реалізації комунікаційних стратегій та 

втручань, стратифікованих на різні цільові аудиторії 
9,7 0,5 0,1 4,9 

Доцільність трирівневого підходу до формування знань і 

комунікативних навичок медичних працівників з 

консультування населення на теми імунізації 

9,9 0,4 0,1 3,6 

Примітка: 1. М – середня арифметична величина оцінок експертів, бали. 

2. ±σ – стандартне (середнє квадратичне) відхилення, бали. 

3. ±m – стандартна похибка середньої арифметичної величини, бали. 

4. Cv – коефіцієнт варіації, %. 

   

На думку 100% експертів реалізація нововведень на практиці сприятиме 

зростанню забезпеченості вакцинами і дотримання холодового ланцюга, 

поліпшенню обізнаності, прихильності та комунікативних навичок медичних 

працівників з консультування населення на теми вакцинації. Це повинно 

призвести до збільшення охоплення населення обов’язковими 

профілактичними щепленнями та зменшення відмов батьків від вакцинації 

дітей, поліпшить охоплення медичних працівників щепленнями від грипу, 

гепатиту В та коронавірусної хвороби, а отже матиме позитивний вплив на 

біобезпеку. 

Впровадження основних елементів запропонованих нововведень 
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впродовж 2018-2021 рр. на основних наукових базах дослідження 

(Коломийському, Косівському, Снятинському та Бахмутському центрах 

ПМСД) також довело їх ефективність. Зокрема, удосконалення організації 

імунопрофілактики та навичок консультування населення з питань вакцинації  

дозволило зменшити кількість помилок при проведенні вакцинації, збільшити 

показник охоплення обов’язковими щепленнями, знизити частоту відмов 

батьків від них, збільшити охоплення медичних працівників вакцинацією від 

грипу.  

 

Висновки до розділу 

Науково обґрунтовано та розроблено функціонально-організаційну 

модель удосконаленої системи управління імунізацією населення, 

особливостями якої стало поєднання організаційних та комунікаційних 

стратегій, направлених на досягнення максимально можливого охоплення 

населення щепленнями та формування колективного імунітету.  

Основними інноваційними елементами функціонально-організаційної 

моделі удосконаленої системи управління імунізацією населення стали: 

електронний реєстр осіб, що потребують вакцинації, та контролю її виконання; 

регіональний експерт (відповідальний менеджер) з вакцинації; стратифіковані 

на різні цільові аудиторії комунікаційні стратегії; трирівневий підхід до 

формування у медичних працівників знань і комунікативних навичок 

консультування населення з імунопрофілактики.   

Результати експертної оцінки кваліфікованими незалежними експертами 

розробленої моделі засвідчили доцільність запропонованих нововведень і їх 

вагомість для удосконалення системи управління імунізацією за основними 

напрямами, системність, комплексність та профілактичне спрямування. Їх 

реалізація призведе до позитивного медико-соціального ефекту за рахунок 

зростання забезпеченості вакцинами і збереження їх ефективності, поліпшення 

обізнаності, прихильності та комунікативних навичок медичних працівників з 

консультування населення на теми вакцинації, збільшення охоплення 



183 

 

населення обов’язковими щепленнями та зменшення відмов батьків від 

вакцинації дітей, поліпшення охоплення медичних працівників щепленнями 

від грипу, гепатиту В та коронавірусної хвороби. 

Впровадження окремих елементів функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення у закладах охорони 

здоров’я підтвердило її медико-соціальну та економічну ефективність. 

Удосконалення організації імунопрофілактики та навичок консультування 

населення з питань вакцинації  дозволило зменшити кількість помилок при 

проведенні вакцинації, збільшити показник охоплення обов’язковими 

щепленнями, знизити частоту відмов батьків від них, збільшити охоплення 

медичних працівників вакцинацією від грипу. 

Результати оцінки ефективності дозволяють рекомендувати 

удосконалену систему управління імунізацією населення для впровадження у 

практику закладів охорони здоров’я України. 

 

За матеріалами, викладеними в даному розділі, опубліковано: 

1. Булавінова КО, Децик ОЗ, Ціхонь ЗО. Форми здобуття комунікативних 

навичок керівниками закладів охорони здоров’я в сучасній системі 

безперервного професійного розвитку. VIII Міжнародний медичний конгрес 

Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони 

здоров’я; 2019 квіт. 17-19; Київ. Київ: МОЗУ, НАМНУ, НМАПО ім. ПЛ 

Шупика; 2019: 3. Доступно з: http://cp-

medical.com/downloads/conf_thesis_19_04_2019-2.pdf [203] 

2. Булавінова КО, Децик ОЗ, Ціхонь ЗО. Місце комунікацій у розбудові 

системи громадського здоров’я України.  В: Матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю. Полтавські дні громадського здоров’я : 2018 Травень 

24-25; Полтава. Полтава; 2018; с.53-5. Доступно з: https://cutt.ly/smggLcF [216] 

Булавінова КО, Децик ОЗ, Ціхонь ЗО. Роль комунікаційних стратегій у 

системі громадського здоров’я України. Україна. Здоров’я нації. 2018; 3(50): 6-

10. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2018_3_3 [217] 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексним медико-соціальним дослідженням виявлено вагомість 

імунопрофілактики для зменшення соціально-економічного тягаря 

інфекційних хвороб на систему охорони здоров’я і доведено можливість його 

зменшення за рахунок раціональної організації вакцинації з метою 

забезпечення формування колективного імунітету. У дисертації представлено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення зазначеного завдання шляхом 

медико-соціального обґрунтування функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення, розробленої з 

урахуванням світового досвіду, вітчизняних та особистих наукових здобутків 

авторки, за результатами апробації якої доведено її доцільність, потенційну 

соціальну, медичну та економічну ефективність. 

1. Систематизація й узагальнення існуючих даних щодо чинників, які 

впливають на охоплення щепленнями, організаційних форм і моделей 

управління імунізацією населення показала, що відносно новим і 

маловивченим є завдання організації комплексної, інтегральної, сформованої 

на принципах поєднання організаційних та комунікаційних стратегій системи 

управління імунізацією населення, здатної забезпечити максимальне 

охоплення населення щепленнями та забезпечити ефективний контроль над 

інфекційними хворобами. 

2. Виявлено, що впродовж останніх десяти років в Україні 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 таких 

висококонтагіозних та індикаторних щодо якості вакцинації інфекцій, як: 

кашлюк (2016 р. – 5,01 випадок на 100 тисяч населення, 2015-2019 рр. – 5,22-

7,32 %ооо) та особливо кір (2012 р. – 27,95 випадків на 100 тисяч населення, 
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2017-2019 рр. – 125,50-135,69 %ооо), рівні захворюваності на які в Івано-

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

2. 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. На прикладі аналізу десятирічних трендів і 

рівнів захворюваності на менінгококову інфекцію, вітряну віспу та грип 

показано, що календар щеплень бажано доповнити імунопрофілактикою цих 

інфекцій та їх можливих ускладнень.   

3. 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. 

4. 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). 

5. За даними медико-соціологічного дослідження встановлено, що      
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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 спеціального навчання з організації імунопрофілактики. 

6. Встановлено прогалини у знаннях та переконаннях медичних 

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

опитаних медичних працівників (41,7 %) 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. 

7. Науково обґрунтовано та розроблено функціонально-організаційну 

модель удосконаленої системи управління імунізацією населення, 

особливостями якої стало поєднання організаційних та комунікаційних 

стратегій, направлених на досягнення максимально можливого охоплення 

населення щепленнями та формування суспільного імунітету. Основними 

інноваційними елементами функціонально-організаційної моделі 
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удосконаленої системи управління імунізацією населення стали: електронний 

реєстр осіб, що потребують вакцинації, та контролю її виконання; 

регіональний експерт (відповідальний менеджер) з вакцинації; стратифіковані 

на різні цільові аудиторії комунікаційні стратегії; трирівневий підхід до 

формування у медичних працівників знань і комунікативних навичок 

консультування населення з імунопрофілактики. 

8. Результати експертної оцінки кваліфікованими незалежними 

експертами запропонованих нововведень засвідчили їх потенційну соціальну, 

медичну та економічну ефективність, доцільність і вагомість для 

удосконалення системи управління імунізацією населення за основними 

напрямами: системність (9,7±0,5 бали за десятибальною оцінкою), 

комплексність (9,7±0,5), профілактична спрямованість (9,7±0,5). Результати 

оцінки ефективності дозволяють рекомендувати функціонально-організаційну 

модель удосконаленої системи управління імунізацією населення для 

впровадження у практику закладів охорони здоров’я України. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Отримані результати наукового дослідження дозволяють рекомендувати: 

1. Міністерству охорони здоров’я України, Центру громадського 

здоров’я МОЗ України:  

- впровадити в практику закладів охорони здоров’я удосконалену 

систему управління імунізацією населення; 

- розширити національний календар профілактичних щеплень та 

виділити відповідне фінансування; 

-  мотивувати заклади охорони здоров’я та заклади освіти вакцинувати 

своїх працівників від грипу, коронавірусної інфекції; 

- разом з НСЗУ продовжити і розширити практику стимулювання лікарів 

первинної медичної допомоги за досягнення нормативного охоплення 

задекларованих пацієнтів обов’язковими щепленнями;  

- розвивати та належно оснастити вірусологічні лабораторії регіональних 

Центрів контролю і профілактики хвороб, забезпечити лікарів ПМД швидкими 

тестами на виявлення коронавірусної інфекції та грипу;  

- разом з ДУ «Електронна система охорони здоров’я» удосконалити 

систему збору статистичної медичної інформації про інфекційні 

захворювання, створити електронний реєстр осіб, що потребують вакцинації, 

та контролю її виконання; 

- рекомендувати регіональним органам системи охорони здоров’я 

запровадити посаду регіонального експерта (відповідального менеджера) з 

вакцинації; 

- удосконалити систему безперервного професійного розвитку у напрямі 

здобуття медичними працівниками знань і комунікативних навичок 

консультування населення на теми вакцинації: відповідні обов’язкові (мінімум 

раз у п’ять років) курси для лікарів і молодших спеціалістів з медичною 

освітою первинної медичної допомоги та рекомендовані (з більшою сумою 

балів за їх проходження, ніж при інших) – для лікарів-спеціалістів та 
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керівників закладів охорони здоров’я. 

2. Міністерству охорони здоров’я АР Крим, регіональним органам 

охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та мм. Києва і 

Севастополя, головних державним санітарним лікарям адміністративних 

територій, керівникам закладів охорони здоров’я усіх форм власності: 

- розробити і затвердити план заходів із удосконалення системи 

управління імунізацією населення на регіональному рівні на підставі 

запропонованої функціонально-організаційної моделі; 

- запровадити при центрах контролю і профілактики хвороб посаду 

регіонального експерта (відповідального менеджера) з вакцинації; 

- ініціювати розробку та прийняття регіональних програм громадського 

здоров’я із виділенням коштів на: дообладнання центрів контролю і 

профілактики хвороб необхідним обладнанням для своєчасного виявлення, 

епіднагляду та моніторингу інфекційних хвороб; на наукове вивчення потреб, 

розробку та проведення комунікаційних кампаній сприяння імунізації 

населення; імунізацію соціально вразливих груп та груп ризику вакцинами, що 

не входять в національний календар щеплень.  

3. Закладам вищої медичної освіти: 

- забезпечити базове здобуття студентами доказових знань з 

імунопрофілактики та м’яких навичок, у т. ч. з комунікацій та консультування 

на теми вакцинацій; 

- доповнити плани і програми усіх видів безперервного професійного 

розвитку лікарів первинної медичної допомоги, лікарів-спеціалістів, 

керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників питаннями сучасних 

підходів до організації імунізації та консультування населення на теми 

вакцинації. 
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ДОДАТОК Д 

АНКЕТА __ 

вивчення ставлення медичних працівників до імунопрофілактики 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОПИТУВАНИМ 

Я, що  нижче  підписався (лась),  згідний (а)  прийняти  участь  в  

соціологічному   медичному дослідженні. Я детально інформований(а) про 

мету та можливі наслідки дослідження. Я мав (ла) можливість  поставити  

запитання про всі аспекти дослідження. Отримавши пояснення, я повністю 

згідний (а) співпрацювати. Я згідний (а) з тим, що результати дослідження 

можуть обговорюватися особами, що замовляли дослідження,  а  також 

представниками державних структур.         

   «Прочитав (ла) і згідний (а)»  

«__»_______20 __р. Підпис учасника__________ 

 

Обведіть Ваші варіанти відповіді 

на кожне запитання або впишіть свої дані. 

Дякуємо за співпрацю!  

 

Запитання: 

1. Прізвище, ініціали___________________________________________           

(вказувати не обов’язково) 

2. Вік (повних років)____________________________________________               

3. Стать:    1.Чоловік;    2.Жінка                                        

4. Адреса: Область______________________________________________      

                 Район________________________________________________ 

5. Освіта:                                   

o Середня спеціальна                              

o Вища 

o Незакінчена вища 
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6. Спеціальність  

o Терапія 

o Педіатрія, 

o Хірургія, 

o Акушерство, 

o Сімейна медицина 

o Неонатологія 

o Медсестра 

o Інше (вкажіть що саме)______  

7. Ваша кваліфікаційна категорія 

o Друга 

o Перша 

o Вища  

o Відсутня 

8. Вкажіть ваш медичний стаж роботи в медицині та/або в охороні 

здоров’я        

_______  років 

9. Чи маєте науковий ступінь/ вчене звання?  

o Так  

o Ні  

10. В разі позитивної відповіді на питання №9 перерахуйте які саме?  

o Кандидат наук 

o Доктор наук 

o Доцент 

o Професор                                                                                                                

11. Де Ви отримали медичну освіту?  

(напишіть)  

_________________________________________ 

12. Як Ви оцінюєте якість медичної освіти, яку отримали? 

o Висока 
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o Середня 

o Задовільна 

o Не задовільна 

13. Вкажіть Ваше основне місце роботи?  

o Амбулаторія  

o ЦПМСД 

o ФАП 

o Заклад вторинної медичної допомоги  

o Заклад третинної медичної допомоги  

o Орган управління  

o Приватний заклад (чи ФОП) 

o Інше ( вкажіть) __________________  

14. Вкажіть Вашу посаду? 

o Лікар 

o Медсестра, акушерка 

o Керівник 

o Інше (вказати)___________________ 

15. Оцініть рівень Вашого матеріального благополуччя: 

o Дуже низький 

o Низький 

o Нижче середнього 

o Середній 

o Вище середнього 

o Високий  

16. Чи маєте Ви дітей? 

o Не маю 

o Так, маю (вкажіть скільки) ______ 

17. Чи довіряєте Ви своєму лікареві первинної медичної допомоги 

(сімейному, терапевту, педіатру)? 

o Цілком довіряю 
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o Довіряю частково 

o Не довіряю 

o Не знаю його 

o Важко відповісти  

18. Як Ви ставитесь до вакцинації? 

o Позитивно 

o Негативно 

o Не маю чіткої думки 

19. Чи щепленні Ви від Гепатиту В:  

o повністю  

o частково  

o не вакцинований 

o не пам’ятаю 

o не впевнений  

20. Чи Ви робите щеплення від грипу: 

o Так, щороку 

o Так, але рідше ніж щороку 

o Ні, не вважаю, що потрібне 

o Ні, бо дорога вакцина 

o Ні, бо не знаю де вакцинуватись 

o Ні, не якісна вакцина  

o Ні, бо маю протипокази  

o Ні, вважаю її не дієвою (циркулює багато штамів)  

21. Чи переконуєте інших робити щеплення від грипу ( діти, батьки, 

родичі, знайомі)?  

o Так 

o Ні 

22. Чи існує щорічна практика вакцинації персоналу від грипу в закладі, 

де працюєте?  

o Так  
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o Ні  

23. Оцініть ризик зараження кором медичних працівників під час спалаху 

2017 – 2018 рр.  

o Високий  

o Середній  

o Низький  

24. Коли останній раз щеплювались (рік)? 

o _______________________________ 

o Не пам’ятаю 

25. Як часто ви ревакцинуєтесь від дифтерії та правця?  

o Раз на десять років  

o Рідше ніж раз на десять років  

o Не ревакцинуюсь  

o Не пам’ятаю 

26. Вкажіть назву вакцини, яку Ви щепили собі останній раз: 

o _______________________________ 

o Не пам’ятаю 

27. Чи вакцинуєте Ваших дітей?  

o Так, згідно календаря щеплень, 

o Так, але з деякими відхиленнями  

o Ні, бо дитина має протипокази  

o Ні, бо не довіряю якості вакцини 

o Ні, не вважаю за потрібне 

o Ні, з іншої причини ( вкажіть яка саме) ________ 

28. Чи щеплюєте понад національний календар (менінгококова, 

пневмококова вакцина, вірус папіломи людини тощо)  

o Так 

o Ні 

29. Оцініть ризики інфікування медпрацівників гепатитом В при 

виконанні медичних маніпуляцій?  
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o Високий 

o Середні 

o Низький  

o Відсутній  

30. Виробнику вакцин якої з країн Ви надаєте перевагу (можливо декілька 

відповідей)  

o Індія 

o Корея 

o Франція 

o Бельгія 

o Росія 

o США 

o Байдуже, довіряю будь якій прекваліфікованій ВООЗ вакцині  

o Байдуже, довіряю будь якій прекваліфікованій FDA вакцині  

o Байдуже, довіряю будь якій прекваліфікованій EMA вакцині 

o Байдуже, довіряю будь якій вакцині зареєстрованій в Україні 

o Інша країна виробник (вкажіть) ___________ 

31. В якому обсязі, на Вашу думку, потрібна підготовка до вакцинації? 

o Клінічний аналіз крові/сечі 

o Антигістамінні препарати 

o Жарознижуючі/протизапальні 

o Інше __________________ 

32. Чи згодні Ви із твердженням, що за один візит до медичного закладу 

бажано проводити декілька щеплень одномоментно? 

o Так 

o Ні 

33. На Вашу думку, на що впливає холодовий ланцюг? 

o На якість вакцини 

o На ефективність вакцини 

o На частоту виникнення місцевих реакцій після вакцинації 
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o інше 

34. Як Ви оцінюєте свою можливість впливати на дотримання 

холодового ланцюга? 

o Велика можливість 

o Середня можливість 

o Нижче середньої 

o Низька 

o Взагалі ніяк не можу впливати  

35. Хто, на Вашу думку, має позитивний вплив на прийняття рішення 

щодо щеплення проти грипу? 

o Медіа 

o Соціальні мережі 

o Викладачі навчальних закладів (шкіл дитячих садків) 

o Лікарі/медсестри 

o Родина, друзі, знайомі 

36. Яким чином Ви доносите громаді інформацію на тему вакцинації? 

o Виступ на ТБ, на радіо 

o Статті в газетах 

o Через інтернет (соціальні мережі) 

o Зустріч з батьками в школах, дитячих садочках 

o Інше _____________________ 

37. Яким чином і як часто Ви доносили інформацію щодо щеплень 

протягом останнього року? 

_____________________________________ 

38. Оцініть за п’ятибальною шкалою проблеми, які турбують Вас до та 

під час проведення вакцинації (від 0 –  зовсім не турбує до 5 – дуже 

турбує): 

№ 

п\п 

Проблема Оцінка в балах  
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1. Якість проведення вакцинації  

2. Якість вакцини та її виробник  

3. Доступність вакцин в медичному закладі  

4. Своєчасність проведення вакцинації  

5. Ефективність вакцин  

6. Наявність хронічних захворювань  

7. Здатність медичного працівника дати відповіді 

на всі питання, що стосуються вакцинації  

 

8. Ставлення медичного працівника   

9. Інше (впишіть)  

 

39. Чи вважаєте за необхідне медичним працівникам первинної медичної 

допомоги проходити додаткове навчання з питань вакцинації? 

o Так 

o Ні  

40. Як Ви вважаєте, чи налагоджені чіткі взаємозв’язки між закладами 

охорони здоров’я та МОЗ України з метою поліпшення програм 

вакцинації? 

o Так, в повному обсязі 

o Ні 

o Частково 

41. Чи зрозуміло написані накази МОЗ України стосовно вакцинації? 

o Так 

o Ні 

o Частково 

42. Яким чином (в якій формі) Ви останній раз отримували знання з 

вакцинації? 

o Передатестаційні цикли 

o Курси тематичного удосконалення 
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o Тренінги 

o Он-лайн курси 

43. Оцініть якість отримання знань про вакцинацію  

На курсах: Висока Середня Низька Не 

проходив(ла) 

ПАЦ     

ТУ     

Тренінгах 

ЮНІСЕФ та 

інших 

міжнародних 

організацій 

    

Он-лайн курси 

(наприклад, 

BMJ) 

    

Інших 

(вкажіть) 

    

 

44. Як Ви оцінюєте масштаби видачі фальшивих довідок про щеплення 

медичними працівниками в Україні?) 

o Це тотальне явище 

o Досить поширена практика 

o Мало поширена практика 

o Ніколи не замислювався над цим 

 

Медпрацівник, який заповнював анкету              

___________________________  (________________) 

Підпис                                                Прізвище, ін. 

              

“______”___________20___p. 
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ДОДАТОК Е 

Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я  

 

Шановний експерте! 

Висловіть, будь-ласка свою думку щодо функціонально-організаційної моделі 

удосконаленої системи управління імунізацією населення (додається), зокрема 

її інноваційних елементів: реєстру осіб, які потребують вакцинації, та 

контролю її виконання; посади регіонального експерта (відповідального 

менеджера) з вакцинації; комунікаційних стратегій та втручань, 

стратифікованих на різні цільові аудиторії (додається); трирівневого підходу 

до формування знань і комунікативних навичок медичних працівників з 

консультування населення на теми імунізації (додається). 

 

Дякуємо за співпрацю! 

Прізвище, ініціали експерта____________________________ Вік ____________ 

Місце роботи________________________________________________________ 

Посада _____________________________________________________________ 

Стаж роботи в медицині _______, в т.ч. по теперішній спеціальності _________ 

Кваліфікаційна rатегорія______________________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________________________________ 

Вчене звання________________________________________________________ 

1) Оцініть можливість досягнення перелічених завдань завдяки реалізації 

запропонованих нововведень за десятибальною шкалою (0 – зовсім відсутня, 

10 – максимальна можливість).  

Параметри оцінки 
Оцінка в 

балах 

Системність запропонованих нововведень  

Комплексність запропонованих нововведень   

Профілактична спрямованість  

Доцільність запровадження електронного реєстру осіб, які  
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потребують вакцинації, та контролю її виконання 

Доцільність запровадження посади регіонального 

експерта/менеджера з вакцинації 

 

Доцільність реалізації комунікаційних стратегій та втручань, 

стратифікованих на різні цільові аудиторії 

 

Доцільність трирівневого підходу до формування знань і 

комунікативних навичок медичних працівників з консультування 

населення на теми імунізації 

 

 

2) Як впровадження моделі в практику вплине на вказані показники: 

 

Назва показника знизиться без змін зросте 

Охоплення населення обов’язковими 

щепленнями 

   

Обізнаність медичних працівників з питань 

вакцинації 

   

Комунікативні навички медичних 

працівників з консультування населення на 

теми імунізації 

   

Прихильність медпрацівників до 

імунопрофілактики 

   

Відмови батьків від вакцинації дітей    

Охоплення медичних працівників 

вакцинацією від грипу  

   

Охоплення медичних працівників 

вакцинацією від гепатиту В 

   

Охоплення медичних працівників 

вакцинацією від COVID-19 

   

Забезпеченість вакцинами    

Дотримання холодового ланцюга    

Біобезпека держави    

Інше (вкажіть)    

 

Дата  ___ травня 2021 року                                                Підпис ______________  

 

 


