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оБґрунтування. Статистичний аналіз, опублікований у доповіді ВООЗ 2019 року, показав, що в усьому світі 
у 2018 році захворіло на туберкульоз (ТБ) майже 10,0 млн осіб (діапазон 9,0-11,1 млн).
МетоЮ систематизованого огляду й аналізу доповіді ВООЗ є підсумувати досягнення та визначити складні пи-
тання щодо подолання туберкульозу у світі на сьогоднішньому етапі, які потребують більшої уваги, детальнішого 
вивчення чи зміни підходів до вирішення окремих завдань на шляху до реалізації стратегічних глобальних цілей 
щодо ліквідації цієї інфекції.
Матеріали і Методи. Був використаний тестовий доступ до таких повнотекстових і реферативних баз 
даних: єдиний інформаційний базовий пакет EBSCO; найбільша у світі єдина реферативна база даних і на-
укометрична платформа Scopus; пошукова система Google Scholar (вільний доступ); MEDLINE with Full Text; 
MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical Collection; реферативна наукометрична база даних 
наукових публікацій проекту Web of Knowledge компанії Thomson Reuters – Web of Science Core Collection 
WoS (CC); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation Index); AHCI (Artand Humanities 
Citation Index).
реЗулЬтати та їХ оБГоворення. За географічним положенням більшість випадків захворювання на ТБ 
у 2018 році були зареєстровані у таких регіонах ВООЗ: Південно-Східна Азія – 44 %, Африканський регіон – 
24 %, Західно-Тихоокеанський – 18 %. Менша частка випадків ТБ фіксувалася в Східному Середземномор’ї 
(8 %), Америці (3 %) та Європі (3 %). На вісім країн припадає дві третини загальної кількості випадків ТБ 
у світі: Індія (27 %), Китай (9 %), Індонезія (8 %), Філіппіни (6 %), Пакистан (6 %), Нігерія (4%), Бангладеш (4 %) 
і ПАР (3 %). На ці та 22 інші країни, що входять до списку ВООЗ із 30 країн із високим тягарем туберкульозу, 
припадає 87 % випадків ТБ у світі.
Мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) і далі залишається загрозою громадському здоров’ю у цілому світі. 
У 2018 році було зареєстровано близько 0,5 млн нових випадків стійкого до рифампіцину туберкульозу (з них 
78 % – мультирезистентний туберкульоз). Три країни з найбільшою часткою глобального тягаря МРТБ – це Індія 
(27 %), Китай (14 %) і Російська Федерація (9 %). В усьому світі 3,4 % нових випадків туберкульозу і 18 % ви-
падків раніше лікованого ТБ – це туберкульоз із розширеною хіміорезистентністю або стійкий до рифампіцину 
(MDR/RR-TB) з найвищими пропорціями виявлення (>50 % у раніше виявлених випадках) у країнах колишнього 
Радянського Союзу.
висновки. Епідемічна ситуація з ТБ у світі в цілому та в Україні зокрема залишається складною та на даному етапі 
має певні особливості, прогноз щодо подолання ТБ найближчим часом є досить сумнівним. Зберігається тенденція 
до зменшення захворюваності на туберкульоз, проте має місце низка складних і суперечливих питань щодо ліквідації 
цього інфекційного захворювання згідно зі стратегією ВООЗ End TB.
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BaCKGround. A statistical analysis published in the WHO report for 2019 showed that almost 10.0 million people 
(about 9.0-11.1 million) fell ill with tuberculosis (TB) worldwide in 2018.
tHE purpoSE of a systematic examination and analysis of the WHO report is to summarize the achievements and study 
of complex issues in overcoming tuberculosis in the world at the present stage, that need more attention, more scrutiny, 
or a change in approach to addressing specific challenges towards achieving the strategic global goals for eradicating 
this infection.
MatErialS and MEtHodS. We used test access to such full – text and abstract databases: a single package of 
the information database EBSCO; the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature Scopus; Google 
Scholar; MEDLINE with Full Text; MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical Collection; Web of Science 
Core Collection WoS (CC); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation Index); AHCI (Artand 
Humanities Citation Index).
rESultS and diSCuSSion. By geography, most TB cases in 2018 were reported in the WHO regions: Southeast Asia – 
44 %, African – 24 % and Western Pacific – 18 %. Lower percentages were recorded in the Eastern Mediterranean (8 %), 
America (3 %) and Europe (3 %). Eight countries account for two – thirds of the world’s total TB cases: India (27 %), 
China (9 %), Indonesia (8 %), Philippines (6 %), Pakistan (6 %), Nigeria (4 %), Bangladesh (4 %) and South Africa (3 %). These 
and 22 other countries on the WHO list of 30 high tuberculosis countries account for 87 % of TB worldwide. Multidrug-
resistant tuberculosis (MDRTB) continues to be a public health threat worldwide. In 2018, about half a million new cases 
of rifampicin-resistant tuberculosis were reported (of which 78 % had multidrug-resistant tuberculosis). The three countries 
with the largest share of the global MRTB burden are India (27 %), China (14%) and the Russian Federation (9 %). Globally, 
3.4 % of new cases of tuberculosis and 18% of previously treated cases are tuberculosis with extensively resistance or 
rifampicin-resistant (MDR/RR-TB), with the highest rates of detection (>50 % in previously detected cases) in the countries 
of the former Soviet Union.
ConCluSion. The epidemic situation in TB in the world and Ukraine remains complex and at this stage has certain 
peculiarities, and the prognosis for its overcoming shortly is rather doubtful. There is a tendency to reduce the incidence 
of tuberculosis, but several complex and controversial issues have been outlined for the eradication of this infectious 
disease by WHO’s End TB strategy.
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оБоснование. Статистический анализ, опубликованный в докладе ВОЗ 2019 года, показал, что во всем мире 
в 2018 году заболело туберкулезом (ТБ) почти 10,0 млн человек (диапазон 9,0-11,1 млн).
целЬЮ систематизированного изучения и анализа доклада ВОЗ является суммирование достижений и опреде-
ление сложных вопросов по преодолению туберкулеза в мире на сегодняшнем этапе, которые требуют большего 
внимания, более детального изучения или изменения подходов к решению отдельных задач на пути к реализации 
стратегических глобальных целей по ликвидации этой инфекции.
Материалы и Методы. Был использован тестовый доступ к таким полнотекстовым и реферативным базам 
данных: единый информационный базовый пакет EBSCO; крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
и наукометрическая платформа Scopus; поисковая система Google Scholar (свободный доступ); MEDLINE with Full Text; 
MEDLINE Complete; Dyna Med Plus; EBSCO eBooks Clinical Collection; реферативная наукометрическая база данных 
научных публикаций проекта Web of Knowledge компании Thomson Reuters – Web of Science Core Collection WoS 
(CC); SCIE (Science Citation Index Expanded); SSCI (Social Science Citation Index); AHCI (Artand Humanities Citation Index).
реЗулЬтаты и иХ оБсуЖдение. По географическому положению большинство случаев заболевания ТБ в 2018 году 
были зарегистрированы в таких регионах ВОЗ: Юго-Восточная Азия – 44 %, Африканский регион – 24 %, Западно-Тихо-
океанский – 18 %. Меньшая доля случаев ТБ фиксировалось в Восточном Средиземноморье (8 %), Америке (3 %) и Европе 
(3 %). На восемь стран приходится две трети общего количества случаев ТБ в мире: Индия (27 %), Китай (9 %), Индонезия 
(8 %), Филиппины (6 %), Пакистан (6 %), Нигерия (4 %), Бангладеш (4 %) и ЮАР (3 %). На эти и 22 другие страны, входящие 
в список ВОЗ из 30 стран с высоким бременем туберкулеза, приходится 87 % случаев ТБ в мире.


