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Резюме
Цель исследования — разработать прогноз заболеваемости и 

смертности от туберкулеза на основе комплексных данных изучения 
их динамики за 10 лет — с 2005 г. до 2015 г., и моделирования процес-
са их изменений.

Материал исследования — официальные статистические данные 
по туберкулезу в Украине за 2005–2015 годы.

Результаты. Установлено, что при более лучших социально-эко-
номических условиях в Украине, преодолении эпидемии ВИЧ-
инфекции, должном контроле за химиорезистентным туберкулезом 
заболеваемость может уменьшаться ежегодно на 5,0–7,0 % в год, а 
смертность — на 10,0 %. Учитывая снижение заболеваемости ТБ на все 
формы с 67,9 в 2013 году до 55,9 на 100 тыс. населения в 2015 году, с 
помощью статистического метода полиномиального двухступенчатого 
тренда показано, что в ближайшие 10 лет (до 2025 года) будет наблю-
даться снижение заболеваемости всеми формами активного туберку-
леза до 40,0 на 100 тыс. населения даже при повышении показателя в 
2016 году на 5,0 %. Вероятность такого развития эпидемиологической 
ситуации высокая — R2 = 0,98. Прогнозирование динамики смертности 
от всех форм туберкулеза указывает на то, что в 2025 году показатель 
смертности может снизиться до 5,0 на 100 тыс. населения, но вероят-
ность достижения такого уровня показателя низкая (R2 = 0,49). 

Реформирование противотуберкулезной службы следует прово-
дить с учетом прогноза по туберкулезу, что необходимо для разработ-
ки оптимальных противотуберкулезных мероприятий с целью улуч-
шения ситуации по туберкулезу в стране.

Ключевые слова: туберкулез, прогноз, заболеваемость, смерт-
ность.
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Abstract
Aim — to develop prognosis of the tuberculosis incidence and 

mortality on the basis of a comprehensive analysis of 10 year 
epidemiological data (2005–2015 years) and epidemiological modeling.

Materials — official statistical data on tuberculosis in Ukraine for 
2005–2015 years.

Results. It was established that improvement the social-economic 
situation in Ukraine, overcoming the epidemic of HIV infection and 
adequate control of drug-resistant tuberculosis could decline the incidence 
of the disease by 5,0–7,0 % and mortality — by 10,0 %, yearly. Considering 
the decrease of tuberculosis all forms morbidity from 67,9 in 2013 to 55,9 
per 100 000 of population in 2015, it was demonstrated by means of 
polynomіal two-stage trend method that in the next 10 years (until 2025) 
the incidence of all forms of active tuberculosis would go down to 40,0 per 
100 000 of population, despite even 5,0 % higher value in 2016. The 
probability of such a development of epidemiological situation is high — 
R2 = 0,98. Prognosis of the mortality from all forms of tuberculosis indicates 
that in 2025 the mortality rate may be reduced to 5,0 per 100 000, but the 
likelihood of achieving this is low (R2 = 0,49).

Reforming of the tuberculosis service should be carried out taking 
into account current prognosis. This is crucial for the development of 
better tuberculosis control measures. 
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Вперше в історії ВООЗ ця міжнародна організація у 
1993 р. проголосила туберкульоз (ТБ) “глобальною 
небезпекою” і заявила: якщо “уряди країн не включать 
туберкульоз до пріоритетних напрямків своєї політики, 
то ситуацію з туберкульозу не вдасться утримати під 
контролем” [1, 2]. Туберкульоз, як соціальна хвороба, є 
дзеркалом соціально-економічного благополуччя в 
країні, яка віддзеркалює освіченість і добробут народу. В 
тих країнах, у яких є соціально-економічні кризи, де 
низький рівень життя і освіченості народу, там процвітає 
туберкульоз. Ось чому, уряди високорозвинених країн 
вважають боротьбу з туберкульозом першочерговим 
напрямком своєї політики і фінансують протитуберку-
льозні заходи у необхідних кількостях.

Для розробки оптимальних протитуберкульозних 
заходів з метою поліпшення ситуації з ТБ важливо мати 
прогнозні тенденції захворюваності та смертності від ТБ 
на 5–10 років і фактори впливу на них та порівнювати їх 
з нормативними індикаторами ВООЗ.

Метою роботи було розробити прогноз захворюва-
ності й смертності від туберкульозу на основі комплекс-
них даних вивчення їх динаміки за 10 років з 2005 р. до 
2015 р. та моделювання процесу їх змін.

Основними причинно-наслідковими критеріями для 
створення 10-річного прогнозу захворюваності й смерт-
ності від туберкульозу були:

– динаміка основних показників епідеміологічної 
ситуації з ТБ;

– ефективність лікування хворих;
– ефективність профілактичних заходів;


