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Дисертацію виконано на 85 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік 

посилань на використані джерела з 29 найменувань. У роботі наведено 29 рисунків 

та 6 таблиць. 

Актуальність теми. Сьогодні вибір оптимальної стратегії лабораторної 

діагностики відповідно до її діагностичної та економічної ефективності стає 

глобальною проблемою, оскільки кожен із нас хоче лікуватися ефективніше та 

дешевше. Саме тому необхідно здійснити дослідження визначення показників, що 

впливають на ефективність діагностики респіраторних вірусних інфекцій при 

використанні кожної стратегії.  

Вагомий вплив має оцінка економічної ефективності використання ресурсів 

охорони здоров'я, оскільки зараз наша країна знаходиться на тому етапі, коли вже 

відомом про кращі європейські методи діагностики\лікування, але не здійснено 

повне їх впровадження у вітчизняній медицині. Тому перевірка гіпотез в управлінні 

клініко-діагностичним центром з метою зменшення кількості хибно наданих 

результатів діагностики і лікування при невизначеності показників діагностики і 

лікування стратегій клініко-діагностичного менеджменту інфекційних захворювань  

людини мають вагоме значення у розвитку вітчизняної медицини. 

За допомогою відбору і обробки малих вибірок значень (отриманих за 

допомогою обраних тестів) на основі медичних архівів і введення 

внутрішньолабораторного контролю для підвищення аналітичних показники якості 

тестів можна отримати підвищення точності при призначенні лікування і 

діагностиці захворювань,  підвищення результативності лікування інфекційних 

захворювань  людини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацiйна робота виконувалась згiдно з планом науково-дослiдних робiт 

кафедри прикладної математики Нацiонального технiчного унiверситету України 



«Київський полiтехнiчний iнститут імені Ігоря Сікорського» та в рамках 

ініциативно-пошукової науково-дослідної роботи «Оптимізація стратегій 

діагностики, профілактики та лікування актуальних вірусних інфекцій на основі 

клініко-лабораторних, фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних 

досліджень» (№ держреєстрації 0115U002161) Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методів 

математичного моделювання, що дозволяють оцінювати раціональність вибору 

діагностичної стратегії для виявлення вірусів з метою підвищення якості 

лабораторної діагностики та скорочення витрат на додаткові діагностичні 

процедури. 

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 

 прогнозування економічної ефективності медичних технологій, що 

використовуються в клініко-діагностичному менеджменті інфекційних захворювань  

людини;  

 оцінка раціональності вибору тієї чи іншої медичної технології, яка є 

оптимальною при виборі стратегій клініко-діагностичного менеджменту 

інфекційних захворювань  людини; 

 зменшення кількості хибно наданих результатів діагностики і лікування 

при невизначеності показників діагностики і лікування стратегій клініко-

діагностичного менеджменту інфекційних захворювань  людини;  

 підвищення точності при призначенні лікування і діагностиці захворювань,  

підвищення результативності лікування інфекційних захворювань  людини. 

Об’єктом дослідження є процеси формалізації та математичного оброблення 

числових даних, які мають вплив на прийняття рішень при виборі стратегій клініко-

діагностичного менеджменту інфекційних захворювань  людини. 

Предметом дослідження є математична модель, яка характеризує зміну стану 

здоров’я пацієнта залежно від обраних стратегій лікування інфекційних 

захворювань із врахуванням показників діагностики і результатів попереднього 

лікування.   



Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі використовувалися 

такі методи: методи математичного моделювання, методи оптимізації, методи 

системного аналізу та чисельно-аналітичного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів складається з наступних положень: 

 розроблено математичну модель впливу показників діагностичних тест-

систем на вибір методу стартегії лікування, яка відрізняється від існуючих 

врахуванням схеми послідовного та паралельного тестування людей на наявність 

збудників, причому діагностичні спектри тест-систем можуть бути рівними, 

перетинатися та міститися один в одному. 

 запропоновано алгоритм багатофакторного аналізу, що базується на 

викорситанні екзогенних хараектеристик діагностичних тест-систем, що дозволяє 

враховувати затрати на закупку та зберігання необхідної кількості тестів. 

Практичне значення одержаних результатів. За допомогою дослідження 

впливу кількісних і якісних показників діагностичних тест-систем на стан моделі 

управління запасами можна розрахувати економічну ефективність її використання 

та домогтися підвищення точності при призначенні лікування і діагностиці 

захворювань шляхом оцінки раціональності вибору стратегії лікування та 

оптимізувати при цьому використання діагностичних тест-систем, що зменшить 

загальні затрати на проведення діагностики інфекційних захворювань. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи 

представлено на Міжнародній науково-технічній конференції «Штучний інтелект. 

Інтелектуальні системи» (2016 р.) та “ПМК-2017». 

Публікації. Результати дисертації викладено в 4 наукових працях, у тому числі: 

 у 2 статтях у наукових журналах, включених до Переліку наукових 

фахових видань України з технічних наук; 

 у 2 публікаціях у працях і тезах доповідей міжнародних наукових 

конференцій. 
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