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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс для надання 

консультаційних послуг з прогнозування та тріангуляції даних 

 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у 

співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими 

урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує 

профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на 

місцях. Місією Альянсу є зниження поширення інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу 

епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних 

підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії. 

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках проекту «Удосконалення каскаду 

лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та 

залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та 

стратегічної інформації в Україні». 

 

Обґрунтування:  

В Україні на постійній основі проводиться оцінка чисельності ключових груп – людей, які 

вживають ін’єкційні наркотичні речовини (ЛВІН), секс-працівників (СП) і чоловіків, які мають секс з 

чоловіками (ЧСЧ). Результати оцінки використовуються для розуміння потенційної роли ключових груп у 

розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та прогнозування ситуації щодо ВІЛ/СНІДу в країні та поширення 

епідемії, оцінки рівня охоплення цих груп профілактичними послугами та планування розвитку ВІЛ-

сервісних послуг.  

Одним з основних методів оцінки є метод коефіцієнтів, який передбачає співставлення релевантних 

для кожної групи статистичних даних і результатів біоповедінкового дослідження серед неї. Наприклад, 

статистичні дані щодо кількості ЛВІН, які були протестовані на ВІЛ за допомогою швидкого тесту в 

неурядових організації, та кількість ЛВІН-учасників біоповедінкового дослідження, які повідомили під час 

опитування, що отримували цю послугу. Більш детально з методологією та існуючими джерелами, які 

використовуються для оцінки, можна ознайомитись у розділі «Оцінка чисельності груп високого ризику 

інфікування» сайту Альянсу за посиланням: http://aph.org.ua/uk/resursy/vydannya-alyansu/.  

Біоповедінкові дослідження серед кожної з трьох вище вказаних груп проводились з періодичністю 

кожні два роки у всіх обласних центрах України, відповідно, з такою ж періодичністю оновлювались і 

оціночні показники чисельності цих груп на регіональному та національному рівнях. «Стратегічним 

планом для забезпечення сталості інтегрованих біоповедінкових досліджень в Україні (2018-2021)» 

передбачено скорочення кількості населених пунктів для проведення дослідження та менша періодичність 

його раундів для оптимізації фінансових ресурсів на це. Тобто, лише по декільком регіонам є можливість 

отримати оновлену оціночну чисельність традиційним способом, і відсутня змога отримати оновлені 

актуальні показники на національному рівні.  

Крім оцінки чисельності, аналогічна ситуація і з показниками поширеності ВІЛ-інфекції серед 

кожної групи на регіональному та національному рівнях. Біоповедінкове дослідження передбачає не тільки 

опитування, а й тестування учасників на наявність ВІЛ-інфекції за допомогою швидких тестів. І, 

відповідно, у зв’язку з оновленим підходом до проведення дослідження, залишаються невідомими 

актуальні показники поширеності ВІЛ-інфекції та кількості людей, які живуть з ВІЛ, з числа кожної групи.  

http://aph.org.ua/uk/resursy/vydannya-alyansu/


За результатами конкурсу планується обрати консультанта, який запропонує певну розрахункову 

модель для отримання інформації щодо оціночної чисельності та показника поширеності ВІЛ на 

регіональному та національному рівнях. Крім безпосередньо моделі та оцінок, очікується, що консультант 

надасть алгоритм розрахунку у вигляді коду/синтаксису/Excel-шаблону для відтворення методології у 

подальших оцінках. Альянс забезпечить консультанта необхідними статистичними даними та 

результатами досліджень для виконання цієї послуги.  

Завдання: 

1. Створення прогностичної моделі для розрахунку оціночної чисельності ЛВІН, СП та ЧСЧ та 

показників поширеності ВІЛ-інфекції на рівні обласного центру, регіону та країни;  

2. Оцінка коректності та точності прогностичної моделі розрахунку оціночної чисельності ЛВІН, СП 

та ЧСЧ та показників поширеності ВІЛ-інфекції на рівні обласного центру, регіону та країни.   

3. Участь у робочих зустрічах і обговореннях щодо оцінки чисельності з представниками Альянсу та 

партнерами організації.  

 
Результати: 

1. Прогностичні показники оціночної чисельності ЛВІН, СП та ЧСЧ на рівні обласного центру, 

регіону та країни.   

2. Прогностичні показники поширеності ВІЛ-інфекції серед ЛВІН, СП та ЧСЧ на рівні обласного 

центру, регіону та країни. 

3. Опис та обґрунтування обраної методології для виконання цієї послуги.  

4. Алгоритми розрахунку відповідної прогностичної моделі з наданням коду/синтаксису/Excel-

шаблону для подальшого відтворення підходу.  

 

Загальні вимоги до консультанта:  

- не менше 5 років досвіду у дослідженнях та оцінці у сфері протидії ВІЛ-інфекції та громадського здоров’я, 

- не менше 2 років досвіду з прогнозування та тріангуляції даних, 

- бажаний досвід залучення до проведення біоповедінкових досліджень або оцінки чисельності,  

- високий рівень володіння релевантними для виконання послуг інструментами SPSS/R/Excel, 

- гарні аналітичні навички, 

- вища освіта з соціальних наук/статистики/епідеміології/громадського здоров’я, 

- досвід роботи з громадськими, некомерційними організаціями, 

- високий рівень володіння англійською мовою.  

 

Процедура участі в конкурсі: 

Усі учасники конкурсу повинні подати CV та коротку пропозицію з викладенням бачення 

виконання цієї активності. Документи необхідно надіслати на електрону адресу uvarkina@aph.org.ua з 

копією на kovtun@aph.org.ua до 18:00 20 листопада 2020 р.  

У темі повідомлення зазначте, на яку позицію Ви подаєтесь: «Консультант з прогнозування даних».  

На співбесіду буде запрошено тільки тих кандидатів, яких буде відібрано за результатами 

попереднього розгляду резюме та короткої пропозиції.  

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому наймає на 

роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх соціально-демографічних 

характеристик, ВІЛ статусу, і індивідуальних переваг.  
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