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Ми готуємо цей аналіз раз на тиждень (у період помірного перебігу пандемії — раз на два тижні) та публікуємо його для 
вільного використання усіма зацікавленими сторонами. Ми також надсилаємо копію цього аналізу до Міністерства охорони 
здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Офісу Президента України, Офісу Прем’єр-міністра України, Комітету 
Верховної Ради з питань здоров’я нації, Офісу секретаря Ради національної безпеки і оброни України. 

У аналізі ми відповідаємо на питання: 
• Яка ситуація з поширенням COVID-19 у світі та Європі? Чи відповідають тенденції в Україні європейським та світовим?

• Яка динаміка пандемії в Україні? Чи наближаємося ми до контролю над поширенням? Чи достатньо добре працює система 
виявлення?


• У яких регіонах ситуація найбільш проблемна? Де динаміка покращується?

• Який запас міцності у нашої медичної системи? Наскільки вона завантажена?

• Що буде далі з перебігом пандемії в Україні (припускаючи, що поточні заходи контролю поширення будуть залишатися 
незмінними)?


• Що слід зробити, щоб вплинути на ситуацію?

Які показники ми відстежуємо 
Ми оцінюємо перебіг пандемії COVID-19 в Україні та світі через динамічні показники. Це допомагає виявляти спалахи на ранніх 
етапах та прогнозувати їх з метою завчасного реагування. Кожен показник ми розглядаємо через 7-ми або 14-денне 
згладжування для того, щоб зафіксувати сталу тенденцію, а не лише поточне значення показника. Крім цього, ми відстежуємо 
динаміку кожного показника: чи він зростає, чи залишається на тому ж рівні або спадає. 

Ми спираємося на запропоновану ВООЗ модель чотирьох сценаріїв поширення : «немає випадків (no cases) — поодинокі 1

випадки (sporadic cases) — кластерне поширення (clusters of cases) — поширення у громаді (community transmission)». 
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Наш підхід побудований на припущенні, що першочерговою метою країн є перехід від сценарію поширення в громаді до 
кластерного поширення, яке дозволить повернутися до нормального життя і при цьому тримати пандемію COVID-19 під 
контролем. Для досягнення цієї мети необхідний моніторинг динамічних показників, активна система тестування, відстеження 
та ізоляції (TTSI) та адаптивний підхід до встановлення карантинних обмежень.  

Ключовими індикаторами для відстеження динаміки поширення в Україні є кількість нових випадків захворювання та 
смертність. Кількість нових випадків ми нормалізуємо на обсяги щоденно проведених тестів за допомогою показника 
коефіцієнту виявлення (positivity rate) — відсотка позитивних тестів від усіх проведених тестів. Згідно з критеріями, 
опублікованими ВООЗ у травні 2020 року , коефіцієнт виявлення, який не перевищує 5% вважається однією з ознак того, що 2

поширення COVID-19 знаходиться під контролем. Наша оцінка ситуації в Україні побудована на додатковому припущенні: якщо 
коефіцієнт виявлення у регіоні не перевищує 10%, то вважається, що система тестування виявляє більшу частину інфікованих, 
а отже оцінку поширення можна будувати через коефіцієнт виявлення. Якщо коефіцієнт перевищує 10% — для оцінки 
поширення слід використовувати лише динаміку збільшення кількості нових випадків.

Для прогнозування перебігу пандемії ми використовуємо базову модель SEIR (Susceptible – Exposed – Infectious – Removed), 
яку також використовують ВООЗ, Imperial College London, Гарвардський університет, Масачусетський Технологічний Інститут 
та інші. Ми розширили та адаптували цю модель для того, щоб враховувати у розрахунках такі фактори: ступінь тяжкості 
захворювання, навантаження на систему охорони здоров’я, наявність / відсутність ресурсів, сезонність, сприйнятливість до 
захворювання, вплив карантинних заходів у коротко- та довгостроковій перспективі. Модель враховує понад 20 клінічних, 
статистичних, ресурсних та інших параметрів.

Джерела даних 
Дані для України — Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Дані у розрізі регіонів — Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Дані для світу та Європи — https://ourworldindata.org. 
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