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Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні 

на період 14 – 20 грудня 2020 р. 

1. Загальні положення 

Прогнозування основних показників розвитку епідемії COVID-19 в Україні Міжвідомчою робочою групою (МРГ) ІПРЕЕД 

НАН України здійснюється щотижнево з використання різних математичних моделей та методів прогнозування на 7-

денний (тижневий основний) та 28-денний (4-тижневий приблизний, оціночний) прогнозні періоди, починаючи з понеділка 

першого прогнозного тижня. 

Крім авторської системної моделі епідемії типу SEIRD, в рамках консенсус-прогнозування використовуються моделі 

SARIMA, ETS (Holt-Winters 'seasonal method), TCM і авторський метод статистичного моделювання часових рядів з 

сезонною компонентою. На стадії апробації знаходяться моделі, що розробляються МРГ за допомогою пакета 

статистичного моделювання FB Prophet. 

На основі часткових прогнозів будуються інтервальний та узагальнений консенсус-прогноз. 

Інтервальний прогноз відображає прогнозний коридор, що формують часткові прогнози, і містить мінімальні та 

максимальні прогнозні значення основних показників епідемії. 

Консенсус-прогноз є усередненням часткових прогнозів. 

Поточні основні наукові цілі МРГ – підвищення точності прогнозування динаміки добових показників епідемії COVID-19 

в Україні як запорука належної точності прогнозу епідемії в цілому та удосконалення техніки консенсус-прогнозування. 
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Розміщення прогнозів на WEB-сторінках ІПРЕЕД НАН України здійснюється кожну неділю, що передує першому 

прогнозному тижню. 

Оцінка точності прогнозів здійснюється за допомогою низки загальноприйнятих в світовій практиці прогнозування 

показників точності прогнозів в неділю після закінчення першого прогнозного тижня. 

Дата спостереження (прогнозу) відповідає даті оприлюднення офіційних статистичних даних. 

Позначення: 

Rt – коефіцієнт поширення інфекції, захворювання (менше одиниці при згортанні епідемії); 

AAG – середній абсолютний приріст інфікованих (при згортанні епідемії має тенденцію, що понижається); 

ITC – індекс летальності, що обчислюється за кількістю інфікованих; 

ICC – індекс летальності, що обчислюється за кількістю закритих випадків; 

IP – індикатор прогресу, що є відношенням обох індексів летальності і дорівнюється 1 лише на момент завершення 

епідемії (коли кількість закритих випадків співпадає с загальною кількістю інфікованих). 

WEB-сторінки ІПРЕЕД НАН України: 

https://www.facebook.com/ab.alyokhin/  

https://www.facebook.com/MATHMODELCOVID19 

https://t.me/mathmodelcovid19 

2. Оцінка точності попереднього консенсус-прогнозу 

(Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні 

на період 7– 13 грудня 2020 р.) 

Результати оцінки точності консенсусу-прогнозу представлені в таблиці. 1-3. 

В табл. 1 наведено прогнозні та фактичні значення основних накопичувальних показників епідемій COVID-19 в Україні за 

7-денний період, абсолютний (AE) та відносний (PE) похибка добових показників, а також середня абсолютна помилка 

(MAE) та середня абсолютна помилка в процентах (MAPE ), включаючи цю же оцінку MAPE наростаючим підсумком. 

В табл. 2 наведено дані за аналогічними добовими показниками епідемій COVID-19 в Україні. 

https://www.facebook.com/ab.alyokhin/
https://www.facebook.com/MATHMODELCOVID19/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDkXxRkfDRAarGH1pthQGSM54cORkcG7md7k0g3aMly9qGMzR2M7CnRysJiFY9Ix-ECPRJWuvHQdIJa&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmathmodelcovid19%3Ffbclid%3DIwAR0WzDFjSkOU7W_VMWHNwaNomxt-egd7pn8P-jFxn3Q0QXetXR2wqwKqiAc&h=AT1M4TT8i1BBGlVrRkurZXA1I--wM1n7DKnce-bTmkbChTJr6Zhr39KGOQn5U-oVMUXvK94_9aOAbKATJM7voI8xJr3BlJp0VKdgeBoQnimjw7RR6nJBtoJM_JLZCU6elkI2UECmLjn1vudi5owaSg-q5K9O2I8B
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У табл. 3. наведені аналогічні дані для показників летальності I (TC), I (CC), індикатора прогресу IP і середнього 

абсолютного приросту інфікованих AAG. 
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3. Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні 

на період 14– 20 грудня 2020 р. 

Всі часткові та інтервальні прогнози, а також консенсус-прогноз розроблено на основі статистичних даних за весь період 

спостережень. 

Примітка. 

Рис. 1c-12c містять фактичні дані за весь період спостережень, а також розрахункові (прогнозні) дані на 28-денний (4-

тижневий) прогнозний період. 

 

Результати оновлених прогнозних розрахунків представлені на рис. 1-12 з відповідними індексами. 

 

На всіх діаграмах індекс "i" в номерах рисунків вказує на дані інтервального прогнозу, а індекс "c" - на показники 

консенсус-прогнозу. Інтервальний прогноз складений за найменшими і найбільшими значеннями часткових прогнозів, 

консенсус-прогноз уявляють собою усереднення часткових прогнозів. 

 

На рис. 1-4 відображені: 

- фактичні траєкторії основних накопичувальних показників епідемії COVID-19 в Україні за весь період спостережень; 
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- розрахункові траєкторії цих показників на 28-денний прогнозний період.  
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Діаграми рис. 5-8 відображають: 

- фактичні траєкторії основних добових показників епідемії COVID-19 в Україні за весь період спостережень. 

- розрахункові траєкторії цих показників за 28-денний прогнозний період. 
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На рис. 9-12 наведені: 

- фактичні траєкторії основних синтетичних показників епідемії (середній абсолютний приріст інфікованих, показники 

летальності I (TC) і (I (CC), а також індикатор прогресу IP) за весь період спостережень; 

- розрахункові траєкторії зазначених показників на 28-денний (4-х тижневий) період прогнозування. 
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Результати прогнозування в цілому вказують на те, що говорити про перелом, нехай навіть незначний, в тенденціях 

розвитку епідемії COVID-19 в Україні ще передчасно. Про це можна буде судити лише тоді, коли цей процес стане більш 

прогнозованим. Саме про це свідчить наш тривалий позитивний досвід практичного прогнозування епідемії COVID-19 в 

різних країнах світу. 

 

4. Основні висновки та додаткові відомості 

Минулий прогнозний тиждень (7 –13 грудня 2020 р.) на тлі продовження активного поширювання COVID-19 в країні 

наочно продемонстрував ознаки позитивних зрушень, про що, зокрема, свідчать й оцінки точності прогнозу, рівень 

похибок та розвиток епідеміологічної ситуації згідно з найбільш оптимістичними з часткових прогнозів. 

Епідемія COVID-19 по суті перебуває в стані перехідного періоду, що породжує певні складності в прогнозуванні її 

подальшого розвитку. В таких умовах точкове консенсус-прогнозування є ефективним інструментом виявлення можливих 

сценаріїв розвитку подій, що спирається переважно на особливості тих чи інших методів прогнозування та прогнозних 

моделей і дозволяє звести до мінімуму суб'єктивну складову. 

Закономірним наслідком поточного стану епідемії COVID-19 в Україні, високої варіабельності низки показників епідемії є 

значний рівень розбіжностей в прогнозах, що розробляються за допомогою різних моделей, а також широкі довірчі 

інтервали прогнозів.  

Результати оцінки точності Прогнозу розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні на період 7 –13 грудня 2020 р 

розміщено на WEB-сторінці ІПРЕЕД НАН України: https://www.facebook.com/ab.alyokhin/posts/212407330402170. 

Повні прогнозні данні Прогнозу розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні на період 14 -20 грудня 2020 р., 

включаючи відповідний графічний матеріал, розміщено на WEB-сторінці ІПРЕЕД НАН України: 

https://www.facebook.com/ab.alyokhin/posts/217328673243369. 

 

https://www.facebook.com/ab.alyokhin/posts/212407330402170
https://www.facebook.com/ab.alyokhin/posts/217328673243369

