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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Охорона здоров’я населення України є 

пріоритетним напрямком соціальної політики держави. Національна 

програма реформування галузі передбачає модернізацію системи охорони 

здоров’я і встановлює основні концептуальні пріоритети розвитку медичної 

галузі країни. Значиме місце у вирішенні проблем національної охорони 

здоров’я посідає розвиток медичної науки. При цьому одним з основних 

способів подолання проблем у національних системах охорони здоров’я є 

використання потенціалу науковців-медиків з метою розробки і 

впровадження новітніх лікувальних, діагностичних і профілактичних 

методик, що сприяє підвищенню якості медичної допомоги й збереженню 

здоров’я населення. 

У рамках розв’язання завдань, передбачених національними проектами, 

особливе значення набувають науково-практичні дослідження з 

інформаційного супроводу інноваційних лікувальних методик:  

-    моделювання розвитку захворювання під дією інноваційних 

лікувальних методик;  

-    порівняльний аналіз ефективності лікувальних методик;  

-    обгрунтування прийняття рішення при виборі тактики лікування; 

-    прогнозування фінансового забезпечення лікування, так необхідного 

в медичному страхуванні.  

Це далеко не повний перелік задач, які виникають при проведенні 

системних медичних досліджень по розробці та впровадженню інноваційних 

лікувальних методик.  

Аналіз математичних моделей з питань медичної наукової діяльності 

показує на необхідність розробки математичного апарату методів прийняття 

системних рішень, оптимізації та керування. Вирішення проблем медичної 

інноваційної діяльності пов’язане із розробкою математичних моделей 

розвитку і поширення захворювань (у випадку епідеміологічного 

захворювання), опису їх перебігу (у випадку багатостадійності). Такі моделі 

використовують апарат як теорії диференціальних рівнянь, випадкових 

процесів, так і інформаційних систем, системного аналізу та прийняття 

рішень. Їх практична реалізація вимагає розробки відповідного програмного 

середовища.  

Аналізуючи алгоритми прийняття рішень в медичних наукових 

дослідженнях слід зазначити, що традиційні біостатистичні методи для 

оцінки результатів обстежень, моделей та молекулярних маркерів є 

обмеженими. Традиційний біостатистичний підхід концентрується на 

точності, калібруванні та дискримінативності використовуючи такі метрики 

як чутливість, специфічність та площа під кривою (AUC, AUROC). У той же 

час такий підхід не враховує популяційних взаємодій та компартментний 

характер більшості медико-біологічних процесів. 
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При побудові моделей важливим є поняття етіології, оскільки природа 

захворювання впливає і на вибір математичного апарату. Так для 

епідеміологічних захворювань традиційним є використання диференціальних 

рівнянь популяційної динаміки на основі SLIAR-моделювання; при побудові 

моделей багатостадійних захворювань використовується компартментний 

підхід. 

Суттєвих результатів  в напрямку розвитку новітнього математичного 

апарату та програмного забезпечення досягнуто в українській школі 

кібернетики та інформатики створеній В.М.Глушковим. Важливий внесок у 

розвиток теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання 

та оптимізації, загальної теорії керування, а також в розробку відповідних 

програмних засобів в Україні внесли Б.М. Бублик, Ф.Г. Гаращенко, 

Ю.М. Єрмольєв, О.К.Закусило, М.З. Згуровський, В.М. Кунцевич, 

О.Г. Наконечний, Ю.М. Онопчук, Б.Н. Пшеничний, І.В. Сергієнко, 

А.О. Чикрій, В.О. Яценко та ін. 

Одержані фундаметальні та прикладні результати з питань 

прогнозування процесів та прийняття рішень в складних системах при 

неповноті, неточності та нечіткості вихідних даних в умовах концептуальної  

невизначенності (Г.М. Бакан, Б.М. Бублик, Ю.М. Єрмольєв, В.М. Кунцевич, 

А.Б. Куржанський, О.Г. Наконечний, Б.М. Пшеничний); аналізу та 

оптимального керування процесами та полями різної природи (Б.М. Бублик, 

Ф.Г. Гаращенко, Ю.М. Єрмольєв, М.Ф. Кириченко, Ю.І. Самойленко); теорії 

диференціальних ігор (Б.М. Пшеничний, А.О. Чикрій, Ю.М.Онопчук); 

чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації (І.В. Бейко, 

Б.М. Бублик, А.П. Власюк, Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, В.Я. Данилов, 

П.М. Зінько, О.Г. Наконечний); теорії нескінченновимірних динамічних 

систем (М.З. Згуровський, О.Г. Наконечний, В.С.Мельник, Д.Я. Хусаінов); 

методів оцінювання та керування  нелінійними системами з розподіленими 

параметрами (О.Г. Наконечний, Ю.К. Подлипенко). 

Результати застосування методів математичного моделювання та теорії 

автоматичного керування до медицини та біології відображені в роботах 

М.М. Амосова, Ю.Г. Антомонова, Н. Бейлі, О.С.Коваленка, Л. Ластеда, Р. 

Ледлі, І.М. Ляшенка, В.П. Марценюка, Г.І. Марчука, М. Мекі, О.П. Мінцера, 

Дж.М. Муррея, О.Г. Наконечного, Ю.М. Онопчука, Ю.І. Петуніна, 

М.Б. Славіна, Дж. Снейда, В.О. Яценка та інших. 

Підходи до проектування СППР розвинуто  в роботах Глушкова В.М., 

Михалевича В.С., Сергієнка І.В., Волковича В.Л.,  Наконечного О.Г., 

Романенка В.Д., Заславського В.А., Андона Ф.І., Акіменка В.В., 

Ушакова І.А., Скуріхіна В.І., та інших.  

Актуальність даної роботи визначається тим, що у дисертаційній роботі 

наведено нові теоретичні дані щодо шляхів вирішення задачі створення 

математичних моделей, методів алгоритмізації, а також їх реалізації у вигляді 

системи підтримки прийняття рішень.   
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України у рамках науково-дослідної теми 

«Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних 

мереж» (№ ДР 0111U006680, виконується з 2011р.). 

Базовою для даної роботи стала комплексна науково-дослідна робота 

кафедри медичної інформатики Тернопільського державного медичного 

університету ім. І.Я.Горбачевського «Системні дослідження та інформаційні 

технології в задачах медичної науки та освіти», (№ ДР 0113U001800) та 

комплексна науково-дослідна робота Навчально-наукового інституту 

моделювання та аналізу патологічних процесів Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Медико-інформаційне 

дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних 

функціональних умовах та їх корекція», (№ ДР 0107U004662), яка 

виконувалась на замовлення МОЗ України. 
 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробити систему 

підтримки прийняття рішень для основних задач системних медичних 

досліджень з урахуванням етіології захворювання та підтримкою медичного 

страхування.  

Задачі дослідження: 

а) створити комп’ютерну технологію класифікації в системі медичної 

діагностики методом індукції дерева рішень на основі різних показників 

приросту інформації; 

б) створити комп’ютерну технологію класифікації в системі медичної 

діагностики на основі класифікаційних правил методом послідовного 

покриття;  

в) дослідити питання обчислювальної складності в комп’ютерних 

технологіях класифікації в системі медичної діагностики; 

г) розробити математичні моделі і методи системного дослідження 

процесів пухлинного росту на основі динамік Гомперца та Ріхарда; 

д) розробити та програмно реалізувати методи оптимізації для  

математичних моделей хіміо-, радіо- та імунотерапії на основі динамік 

Гомперца та Ріхарда за наявності обмежень на керування і фазовий стан; 

е) на основі аналізу узагальнених фізіологічно-обгрунтованих 

фармакокінетичних (ФОФК) моделей розробити ФОФК-модель кінетики 

лікарського препарату, яка описується системою нелінійних 

диференціальних рівнянь, що включають рівняння Хілла для опису 

метаболічних процесів; 

є) підвищити якість моделювання епідеміологічних процесів шляхом 

використання математичних методів та програмних засобів аналізу, 

прогнозування та керування; 
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ж) створити комп’ютерні технології визначення оптимальних стратегій 

лікування на основі аналізу кривих рішень виходячи із значень сукупної 

функції корисності а також із застосуванням теорії втрат; 

з)  розробити та програмно реалізувати мультиваріативні методи 

якісного аналізу динамічних систем на основі функціонально-

диференціальних рівнянь з побудовою структур знань – дерев рішень та 

класифікаційних правил; 

и)  створити комп’ютерні технології класифікації форм патологічних 

процесів у вигляді структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил;  

і) розробити методи моделювання та аналізу медичного страхування з 

урахуванням етіології – епідеміологічних або багатостадійних захворювань; 

ї) розробити сертифікований програмний продукт з об’єктно-

орієнтваної реалізації системних медичних досліджень з використанням 

методів системного аналізу та оптимальних рішень. 
 

Об’єкт дослідження – процеси виконання системних медичних 

досліджень з метою розробки ефективних лікувальних методик.  
 

Предмет дослідження – методи та алгоритми прийняття системних 

рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях.  

Методи дослідження. Розробка програмного середовища грунтувалася 

на UML-моделюванні, інтегрованому в середовище розробки. Для розробки 

проблемно-орієнтованих технологій прийняття рішень в задачах медичної 

діагностики і профілактики використовували методи data mining: індукція 

дерева рішень та метод послідовного покриття. При оцінці обчислювальної 

складності алгоритмів використовували теорію складності обчислень. Для 

опису патологічних процесів використовували детерміновані математичні 

моделі. При цьому фазові координати, які є чисельностями або щільностями 

популяцій певних клітин, описують відповідні усереднені значення. 

Патогенний фактор описували диференціальними рівняннями узагальненої 

динаміки Гомперца та Ріхарда. Імунний статус організму описували моделлю 

імунної системи Г.І.Марчука. Опис кінетики лікарських препаратів в 

організмі здійснювали за допомогою фізіологічно-обгрунтованих 

фармакокінетичних (ФОФК) моделей. Для вивчення епідеміологічних 

процесів застосовували моделі математичної епідеміології. При описі 

процесів медичного страхування використовували два підходи: для 

епідеміологічних захворювань використовувались детерміновані 

математичні моделі математичної епідеміології; для багатостадійних 

захворювань – на основі випадкових процесів з розподілами 

експоненціальним, Вейбула та Гомперца. Стійкість компартментів моделей 

вивчали методом дослідження стійкості за першим наближенням а також 

методом функцій (функціоналів) Ляпунова. При розв’язуванні задачі вибору 

оптимальних режимів терапії (профілактики) використовували принцип 

максимуму Понтрягіна для задачі з фазовими обмеженнями. Дослідження 

нелінійної динаміки патологічного процесу проведене за допомогою 
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мультиваріативних методів із побудовою структур знань – дерев рішень та 

класифікаційних правил. 
 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

наведено нові теоретичні дані щодо шляхів вирішення проблеми розробки 

математичних методів системного аналізу медичних досліджень а також у 

створенні відповідних комп’ютерних технологій. 

Результати роботи дали змогу отримати для системних медичних 

досліджень методи моделювання та аналізу, розвинути теорію прийняття 

рішень при керуванні, прогнозуванні та оптимізації медико-біологічних 

систем а також розробити відповідні програмні засоби. 

Вперше створено: 

- комп’ютерну технологію класифікації в системі медичної діагностики 

методами індукції дерева рішень та класифікаційних правил на основі 

різних показників приросту інформації. На відміну від існуючих 

підходів технологія є повністю веб-інтегрованою та об’єктно-

орієнтованою; 

- комп’ютерні технології визначення оптимальних стратегій лікування 

на основі аналізу кривих рішень виходячи із значень сукупної функції 

корисності а також із застосуванням теорії втрат; 

- комп’ютерні технології класифікації форм патологічних процесів у 

вигляді структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил; 

Досліджено:  

- питання обчислювальної складності в комп’ютерних технологіях 

класифікації в системі медичної діагностики. При цьому встановлено 

узгодження прогнозованих оцінок часу виконання алгоритмів з 

модельними чисельними прикладами; 

Розроблено та програмно реалізовано: 
- методи оптимізації для  математичних моделей хіміо-, радіо- та 

імунотерапії на основі динамік Гомперца та Ріхарда за наявності 

обмежень на керування і фазовий стан; 

- на основі аналізу узагальнених фізіологічно-обгрунтованих 

фармакокінетичних (ФОФК) моделей реалізовано ФОФК-модель 

кінетики лікарського препарату, яка описується системою нелінійних 

диференціальних рівнянь, що включають рівняння Хілла для опису 

метаболічних процесів; 

- отримали подальший розвиток математичні моделі і методи системного 

дослідження процесів пухлинного росту на основі динамік Гомперца та 

Ріхарда; 

- розвинуто теорію мультиваріативних методів якісного аналізу 

динамічних систем на основі функціонально-диференціальних рівнянь 

з побудовою структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил. 

Удосконалено:  
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- якість моделювання екпідеміологічних процесів шляхом використання 

математичних методів та програмних засобів аналізу, прогнозування та 

керування; 

- методи моделювання та аналізу медичного страхування. На відміну від 

відових раніше запропоновані в роботі моделі враховують етіологію – 

епідеміологічних або багатостадійних захворювань. 
 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 

впроваджено: 

- в навчальний процес під час проведення практичних занять із 

змістового модуля «Експертні системи в медицині» вивчення застосування 

алгоритму індукції дерева рішень для побудови експертної діагностичної 

системи на кафедрі медичної інформатики Тернопільського державного 

медичного університету імені І.Я.Горбачевського; 

- в наукову роботу Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського, Запорізького державного медичного університету, 

Одеського національного медичного університету, Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика веб-інтегроване програмне 

середовище дослідження фармакокінетики наночастинок (Авторське 

свідоцтво на  

комп’ютерну програму “Програмне середовище дослідження 

фармакокінетики наночастинок (ПСДФН)” № 43392).  

         Розроблене середовище містить програмний інтерфейс, орієнтований на 

користувача, та відкриту бібліотеку відповідних Java-класів; 

- в наукову роботу Тернопільського державного медичного університету 

ім.І.Я.Горбачевського та Луцького національного технічного університету 

сертифікований програмний продукт з об’єктно-орієнтваної реалізації 

системних медичних досліджень з використанням методів системного 

аналізу та оптимальних рішень. 
 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом отримані особисто всі 

положення, що виносяться на захист. Автором проведено аналіз та 

узагальнення літературних джерел із питань систем підтримки прийняття 

рішень та математичного моделювання в медицині. Проведено збір 

експериментального та клінічного матеріалу, обрано методи досліджень. 
 

Особисто розроблено: 

-  UML-моделі та програмно реалізовано варіанти використання 

інформаційної системи підтримки прийняття рішень в системних медичних 

дослідженнях; 

- застосування алгоритмів data mining в задачах медичної діагностики 

та профілактики. Підібрано приклади та апробовано на реальних даних 

алгоритми індукції дерева рішень та послідовного покриття. Визначено 

оцінку обчислювальної складності реалізованих алгоритмів та знайдено її 

експериментальні підтвердження; 
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- математичні моделі патологічних процесів. При цьому патогенний 

чинник було запропоновано моделювати динаміками Гомперца та Ріхарда; 

- ФОФК-модель динаміки лікарського препарату; 

- якісне дослідження основних епідеміологічних моделей, в тому числі 

з врахуванням двох штамів вірусу; 

- з метою встановлення ефективності існуючих лікувальних методик 

запропонував і застосував метод аналізу кривої рішень; 

- для прогнозування перебігу патологічних процесів запропонував і 

реалізував мультиваріативний метод якісного аналізу; 

- особисто запропонував і реалізував методи розробки оптимальних 

схем медичного страхування виходячи з етіології захворювання.  
 

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні 

ідеї і розробки автора, що дозволили вирішити поставлені завдання. Робота 

містить теоретичні та методичні положення і висновки, сформульовані 

дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези 

інших авторів мають відповідні посилання і використані лише  для 

підкріплення ідей здобувача.  

Стаття [2]: розробка та програмна реалізація актуарних математичних 

моделей в задачах страхової медицини. Стаття [3]: основні результати статті 

щодо компартментного моделювання розвитку епідемій грипу з урахуванням 

доепідемічної вакцинації та противірусного лікування. Стаття [6]: модель 

програмного середовища підтримки фармакокінетичних системних 

досліджень. Стаття [7]: програмна реалізація клінічного Fuzzy–контролера. 

Стаття [8]: розробка та програмна реалізація моделі оптимального керування 

режимами медикаментозної терапії та фізіотерапії в задачі реконструкції 

кісткової тканини.  Стаття [11]: розробка та програмна реалізація SIR-моделей 

математичної епідеміології. Стаття [12]: розробка фізіологічно-обгрунтованої 

фармакокінетичної моделі. Стаття [13]: розробка компартментних 

математичних моделей.  Стаття [16]: алгоритми передачі інформації. Стаття 

[18]: програмна реалізація методу індукції дерева рішень. Стаття [19]: 

розробка і реалізація методу послідовного покриття.  Стаття [26]: розробка і 

реалізація методу індукції дерева рішень . 
 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота пройшла 

достатню апробацію. Результати дисертаційної роботи були викладені та 

обговорені на: 
 

– Першому всеукраїнському зїзді “Медична та біологічна інформатика 

і кібернетика” з міжнародною участю, м.Київ, (23–26 червня 2010); 

– XVI International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2010)» (Yalta, 2010); 

– Всеукраїнській науково-методичній конференції «Реалізація 

принципів і завдань Болонського процесу», Луцьк, (20 – 21 жовтня 2011); 

– XVІІI International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2011)» (Yalta, 2011); 
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– XІX International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2012)» (Mukachevo, 2012); 

– XX International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2012)» (Brno, Czech Republic, 2012); 

– XXІ International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2013)» (Skhidnytsia, 2013); 

– XXII International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2013)» (Yalta-Foros, 2013); 

– ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Застосування математичних 

методів в науці і техніці» м.Луцьк, (22 – 23 листопада 2013). 

– Всеукраїнській науково-методичній інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти» м.Луцьк, (11 квітня 2014).  

– XXII International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2014)» (Mukachevo, 2014); 

– Підсумковій науково-технічній конференції «Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» (Тернопіль, 2014); 

– XХІV International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties «PDMU-2014» (Cesky Rudolec, Czech Republic); 

–  International conference «Problems of Decision Making under 

Uncertainties (PDMU-2015)» (Skhidnytsia, 2015). 

Результати досліджень, що включено до дисертації, доповідались: в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на семінарі 

„Моделювання і оптимізація динамічних систем” (керівники – проф. 

Наконечний О.Г., проф. Гаращенко Ф.Г.).  

Публікації за темою дисертації. Результати дисертації опубліковані в 

2 монографіях та у 28 наукових роботах. З них 25  – у наукових фахових 

виданнях, що входять до Переліку фахових видань України, 10 із них [15, 16, 

19, 22, 26, 27, 35, 36, 37, 38] включено до міжнародних наукометричних баз, 

14 – тези та матеріали наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 

369 найменування на 36 сторінках, 8 додатків на 37 сторінках, містить 128 

рисунків та 3 таблиці. Повний обсяг дисертаційної роботи 300 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та 

завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет і методи дослідження, 

наведено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів 

дисертаційної роботи та особистий внесок здобувача. Наведено відомості про 

апробацію отриманих результатів роботи, публікації. 

Перший розділ роботи присвячений огляду сучасного стану розвитку 

та використання систем підтримки прийняття рішень в медицині, їх 

інформаційного та математичного забезпечення. 
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Встановлено, що коли мова йде про СППР, орієнтовані на клінічне 

використання, то вимогами до таких систем є здатність:  

- пояснити свої діагностичні і лікувальні рішення лікарям-

користувачам; 

- демонструвати розуміння своїх власних медичних знань; 

представляти знання. 

При цьому використовуються такі способи представлення знань:  

- правила (використовується у традиційних експертних системах); 

- предикати першого порядку (формальний, математичний підхід);  

- фрейми (об’єктно-орієнтований підхід);  

- ймовірнісні представлення; дерева рішень. 

Інформація про набуті знання зберігається в медичних СППР у вигляді 

бази знань (БЗ) таких видів: БЗ типу Internist на основі бази даних 

захворювань, симптомів та зв’язків між ними (в основі лежать частотні 

характеристики); БЗ типу довідника, що зберігає інформацію у вигляді блок-

схеми дій (аналог діаграм дій в UML); БЗ клінічних випробувань (включає 

інформацію про порядок застосувань лікарських препаратів, токсичність, 

протипокази). 

Усі вищезазначені підходи до представлення знань орієнтовані на 

клінічні застосування, протоколи та стандарти. У той же час медична наукова 

діяльність, яка охоплює набуття знань в ході роботи експериментальних, 

клінічних та епідеміологічних наукових лабораторій потребує представлення 

знань у вигляді гнучких моделей та структур знань, здатних адекватно 

відповідати системності наукових досліджень в медицині та ефективно 

використати набутий досвід математичного моделювання в царині медико-

біологічних досліджень. 

Отже аналіз результатів щодо розробки медичних систем підтримки 

прийняття рішень свідчить про їх актуальність в наукових медичних 

застосуваннях. 

Все ще відкритими в СППР для системних медичних досліджень 

залишаються проблеми способу представлення знань; об’єднання та 

повторного використання знань; зв’язків між БЗ та системою запису 

експериментальних тварин (пацієнтів); розробки розподілених та 

кооперуючих БЗ. 

У розділі також представлено алгоритми технології data mining, що 

лежать в основі побудови структур знань СППР. Окремо виділено 

математичні моделі популяційної динаміки – як такі, що лежать в основі 

мультиваріативних методів для побудови структур знань. 

На основі засобів системного аналізу складних медико-біологічних 

систем, засобів моделювання багаторівневих ієрархічних систем, 

інформаційних систем аналізу і прогнозування, теорії прийняття рішень в 

умовах невизначеності, здійснено формалізацію постановочної частини 

задачі системного аналізу для дворівневих ієрархічних систем медичних 

наукових досліджень (рис. 1).  
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Математична формалізація задачі системного аналізу призначена для 

розробки комп'ютерних систем аналізу, прогнозування і підтримки 

прийняття рішень по управлінню медичними науковими дослідженнями в 

масштабах медичного ВНЗ в умовах невизначеності.  

Проведено аналіз проблеми аналізу і прогнозування розвитку 

захворювання з урахуванням етіології, побудовані відповідні ієрархічні 

проблемна модель системи і моделі-основи, проведено аналіз математичних 

моделей і засобів моделювання медико-біологічних процесів і розглянута 

постановка задачі дослідження (рис. 2).  

В якості об'єкту аналізу розглянута проблема якісного аналізу розвитку 

захворювання (рівень 1). Операція декомпозиції розглядуваного об'єкту 

проводиться на основі виділення цільового блоку і комплексної групи 

критеріїв розвитку захворювання (рівень 2), груп основних чинників (рівень 

3), аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників системи (рівні 4, 5). На основі 

схеми проблемної системи розроблена ієрархічна структура моделей – основ 

аналізу і прогнозування розвитку захворювання з урахуванням його етіології.  

В моделях використовуються якісний аналіз медико-біологічних 

процесів на основі data mining та динамічних компартментних систем (рівень 

2), математичні моделі процесів діагностики, профілактики та лікування 

(рівень 3), моделювання процесів вибору методик лікування, моделювання 

епідеміологічних процесів, процесів росту новоутворень, математичні моделі 

фармакокінетичних  
 

 
 

Рис. 1. Структурна схема дворівневої системи управління в структурі вищих 

навчальних та наукових установ МОЗ України 
 

процесів, медичного страхування (рівні 4, 5). Результатом моделювання є 

визначення комплексу критеріїв розвитку захворювання з урахуванням 

етіології і проведення на їх основі аналізу і прогнозування. 
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Другий розділ присвячено алгоритмам data mining з метою прийняття 

рішень в задачах медичної діагностики і профілактики.  

Розроблено проблемно-орієнтовану технологію експертної системи на 

основі методу індукції дерева рішень. Математично задача індукції дерева 

рішень формулюється таким чином. Маємо множину D , що містить N  

наборів навчальних даних. При цьому кожен i -й набір 
),,...,,( 21

ii
p

ii CAAA
 

складається з вхідних даних – атрибутів pAA ,...,1  та вихідних даних – 

атрибуту класу C .  Атрибути pAA ,...,1  можуть приймати як чисельні, так і 

категоріальні значення. Атрибут класу C  приймає одне з K  дискретних 

значень: },...,1{ KC .  Метою є прогнозування деревом рішень значення 

атрибуту класу C  на основі значень атрибутів pAA ,...,1 . При цьому слід 

максимізувати точність прогнозування атрибуту класу, а саме }{ cCP   на 

термінальних вузлах для довільного },...,1{ Kc . Алгоритми індукції дерев 

рішень автоматично розбивають на вузлах значення чисельних атрибутів iA  

на два інтервали: ii xA   та ii xA  , а категоріальних атрибутів jA
 – на дві 

підмножини: jj SA 
, jj SA 

. Розбиття чисельних атрибутів грунтується, як 

правило, на мірах на основі ентропії, або індексі Джині. Процес розбиття 

рекурсивно повторюється до тих пір, поки не спостерігатиметься покращення 

точності прогнозування. Останній крок включає вилучення вузлів для 

уникнення оверфітінгу моделі. В результаті ми повинні отримати множину 

правил, що йдуть від кореня до кожного термінального вузла, містять 

нерівності для чисельних атрибутів та умови включення  для категоріальних 

атрибутів. 

За основу взято таку рекурсивну процедуру роботи (Quinlan, 2001). 
 

Генерація дерева рішень 

Вхідні дані: D  – множина навчальних наборів даних ),,...,,( 21
ii

p
ii CAAA . 

Вихідні дані: дерево рішень 
 

Метод: 

1. Створити вузол N . 

2. Якщо усі набори в D  належать до спільного класу C , тоді повернути 

вузол N  як листок із назвою класу C . 

3. Якщо список атрибутів (а отже і D ) є порожнім, тоді повернути 

вузол N  як листок із назвою найпоширенішого класу в D . 

4. Застосувати Алгоритм відбору атрибуту із списку атрибутів і для 

множини D  з метою відшукання «найкращого» атрибуту поділу. 

5. Вилучити атрибут поділу із списку атрибутів. 
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6. Для кожної умови поділу j  для атрибуту поділу розглянемо jD  – 

множину наборів з D , що задовольняють умову поділу j .  

7. Якщо jD  – порожня, тоді приєднати до вузла N  листок під 

заголовком найпоширенішого класу в jD , інакше – приєднати до N  вузол, 

що повертається рекурсивним викликом методу Генерація дерева рішень з 

вхідними даними jD  та  список атрибутів.  

8. Кінець циклу кроку 6. 

9. Повернути вузол N . 

В основу Алгоритму відбору атрибуту на j -му кроці рекурсії 

покладено такий інформаційний показник: 

)()()( jAji DInfoDInfoAGain
i

 .    (1) 

Тут  





K

k

j
k

j
kj ppDInfo

1
2 )(log)(       (2) 

- інформація, потрібна для класифікації набору ),...,,( 21 pAAA  в jD , 





i

i

K

l
l

j

l
j

jA DInfo
D

D
DInfo

1

)(
)(#

)(#
)(     (3) 

- інформація, потрібна для класифікації  ),...,,( 21 pAAA  в jD  після поділу jD  

на підмножини l
jD  відповідно до значень атрибуту iA . 

У формулі (2) ймовірність того, що довільний набір з jD  належить 

множині 
jDkC ,  оцінюється як 

)(#

)(# ,

j

Dkj
k

D

C
p

j
 , де 

jDkC ,  – множина наборів з 

jD , для яких атрибут класу kC  . Тут )(#   – кількість елементів в множині. 

У формулі (3) 
)(#

)(#

j

l
j

D

D
 – оцінка ймовірності того, що довільний набір з 

jD  належить множині l
jD , де l

jD  – множина наборів з jD , для яких атрибут 

l
ii aA  . Тут атрибут },...,,{ 21 iK

iiii aaaA  .  

Отже, )( iAGain  оцінює зменшення інформації, необхідної для 

класифікації довільного набору даних в jD  за рахунок відомого значення 

атрибуту iA . Таким чином з наявних атрибутів на кожному вузлі дерева 

рішень для умови поділу слід відбирати атрибут *i
A  з найбільшим значенням 

)( *i
AGain . В результаті такого вибору для завершення процесу класифікації 

набору даних в jD  вимагатиметься найменше інформації.
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Рис. 2. Ієрархічна модель якісного аналізу медико-біологічних процесів  

1
5 
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Метод реалізовано в середовищі розробки Netbeans на мові 

програмування Java. Базу навчальних даних розгорнуто на сервері MySQL. На 

рис.3 представлено концептуальну модель реалізації методу. У класі 

DecisionTree безпосередньо міститься алгоритм методу. У клас DataManager 

надходять виклики від DecisionTree на виконання запитів до бази даних MySQL 

щодо отримання навчальних даних.  

Для забезпечення методу база даних містить дві таблиці – таблицю 

attribute, призначену для зберігання інформації про атрибути та таблицю 

categorized_data – для наборів навчальних даних. Програмні класи включено до 

пакету decision_tree.model. Сюди входять beans-класи Attribute, Attribute_for_list 

та CategorisedData для роботи з даними відповідних таблиць. SQL-запити щодо 

отримання відповідних даних, включаючи розрахунки інформаційних 

показників реалізовано в класі AttributeListPeer. 

З метою візуалізації представлення дерева використано клас 

com.abego.TreeLayout вільнорозповсюджуваної бібліотеки.  

Ключовим в реалізації методу Attribute_selection_method є розрахунок 

інформаційних показників )( jDInfo  та )( jA DInfo
i

 на j -му кроці рекурсії для 

атрибута iA . Мова структурованих запитів SQL має досить гнучкі засоби для 

реалізації алгоритмів в галузі машинних знань. Так використавши вкладені 

запити, псевдоніми та агрегативні функції, в роботі розраховуються показники 

)( jDInfo  та )( jA DInfo
i

 . 

Метод продемонстровано на 

прикладі щодо діагностування серцевої 

недостатності на основі даних 63-х 

пацієнтів навчально-практичного 

центру первинної медико-санітарної 

допомоги Тернопільського державного 

медичного університету імені 

І.Я.Горбачевського. Використано такі 

атрибути: A1 – “What is age?”, А2 – “ 

What is sex?”, А3 – “ What is pulse?”, А4 

– “ What is SAP?”, А5 – “ What is 

DAP?”. 

Набори включають лише 

категоріальні (попередньо оброблені) 

дані. На рис.4 представлене побудоване 

дерево рішень. 

Традиційний метод індукції 

дерева рішень грунтується на 

обчисленні показника приросту 

інформації )( iAGain , який має ухил в 

сторону атрибутів з більшою кількістю 

значень (виходів). 
 

 

Клас DecisionTree 

Менеджер даних 

DataManager 

Слуги (пери) по 

обслуговуванню запитів 

від менеджера даних 

База  даних 

навчальних наборів 

 
Рис.3. Інформаційна модель в основі 

реалізації методу індукції дерева 

рішень 
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Рис.4. Дерево рішень для діагностування серцевої недостатності  

на основі показника приросту інформації 

 

Для позбавлення такого недоліку пропонується використання показника 

відношення приростів інформації. Він застосовує до приросту інформації свого 

роду нормалізацію. Означення вводиться за аналогією до )(DInfo : 


 















i

i

K

l j

l
j

j

l
j

jA
D

D

D

D
DSplitInfo

1
2

)(#

)(#
log

)(#

)(#
)( .    (4) 

Таке значення представляє потенційну інформацію, яка генерується при 

поділі набору навчальних даних jD  на iK  розбиттів, що відповідають iK  

виходам тесту щодо атрибуту iA . Зауважимо, що для кожного виходу 

розглядається кількість записів, що відповідають умові даного виходу відносно 

загального числа записів в jD . Це відрізняє його від показника приросту 

інформації, в якому вимірюється інформація щодо класифікації, яка 

отримується на основі того ж розбиття. Згідно означення відношення приростів 

становить: 

)(

)(
)(

i

i
i

ASplitInfo

AGain
AGainRatio  .     (5) 

 

Атрибут з максимальним значенням відношення приростів обирається як 

атрибут поділу. Для даного інформаційного показника досліджено той же 

приклад щодо діагностування серцевої недостатності. Побудоване дерево 

рішень представлене на рис.5. 

Оскільки індукція дерева рішень – це рекурсивний алгоритм, то 

доцільним є дослідження обчислювальної складності. Час виконання алгоритму 

індукції дерева рішень оцінюється величиною: 
 

)))(log(#)(#( DDpO        (6) 
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Дана оцінка була перевірена експериментально на клінічних даних – дані 

біохімічних досліджень у випадку політравм. 

За допомогою розроблених програмних класів побудоване дерево рішень 

щодо класифікації політравм на основі даних 6-ти класифікаційних груп, а 

саме: 

- черепно-мозкова та скелетна травми мали місце 2 години тому; 

- черепно-мозкова та скелетна травми з кровотечею мали місце 2 години 

тому; 

- черепно-мозкова та скелетна травми мали місце 12 годин тому; 

- черепно-мозкова та скелетна травми з кровотечею мали місце 12 годин 

тому; 

- черепно-мозкова та скелетна травми мали місце 24 години тому; 

- черепно-мозкова та скелетна травми з кровотечею мали місце 24 години 

тому. 
 

 

 
 

Рис.5. Дерево рішень для діагностування серцевої недостатності  

на основі показника відношення приростів інформації 

 

Використано атрибути, що представляють дані біохімічних досліджень: 

A1 – “ Weight”, А2 – “ Total.bil.”, А3 – “ AsAT”, А4 – “ AlAT”, А5 – “ GP”, A6 – 

“ GR”, A7 – “ VG”, A8 – “ SOD”, A9 – “ Catalaza”, A10 – “ MDA”, A11 – “ DK”, 

A12 – “ TsP”, A13 – “ TsIK”, A14 – “ API”, A15 – “ Ig A”, A16 – “ Ig M”, A17 – “ 

Ig G”, A18 – “ Il-2”, A19 – “ Il-6”, A20 – “ Il-10”, A21 – “ TNF-a”. 

Побудоване дерево рішень представлене на рис.6. 

На Рис.7 і 8 наведені оцінки часу індукції дерева рішень згідно (6). 
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Досліджуючи на даному прикладі питання обчислювальної складності 

алгоритму індукції дерева рішень встановлено, що: 

- час індукції дерева рішень на основі інформаційних показників добре 

апроксимується оцінкою (6) при невеликій кількості атрибутів (в даному 

випадку – до 15-16); 

- із збільшенням кількості атрибутів (в даному випадку понад 15-16) час 

індукції дерева рішень незалежно від інформаційної міри вибору атрибуту 

починає суттєво відхилятися від оцінки (6); 

- при невеликій кількості атрибутів індуковані дерева рішень, побудовані 

на основі показника приросту інформації або ж відношення приростів є 

тотожними – тобто інформаційна міра, що лежить в основі вибору атрибуту 

поділу не впливає на індуковане дерево рішень. 
 

 

 
 

 

Рис.6. Дерево рішень для класифікації політравм 
 

 

Незважаючи на переваги при астосуванні дерев рішень вказують на такі 

недоліки (Chenney, 2001): 

- індукція дерева рішень вимагає більше обчислень, ніж це може 

забезпечити скінченний автомат; 

- вимагається якомога більше навчальних наборів для уникнення 

помилок; 

- потрібні високі процесорні можливості. 

Тому є певні переваги у використанні правил, які: 

- відповідають природньому відображенню знань в мисленні людей; 

- алгоритми з побудови правил є легші в реалізації та відлагодженні 

порівняно із деревами рішень; 

- алгоритми з побудови правил є простішими порівняно із скінченними 

автоматами.  
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Рис.7. Оцінка складності алгоритму на основі приросту інформації 

 
Рис.8. Оцінка складності алгоритму на основі відношення  

приростів інформації 
 

 

У роботі представлена проблемно-орієнтована технологія, що 

грунтується на класифікаційних правилах. Метод генерації таких правил – 

алгоритм послідовного покриття (Han, 2001).  

В основу методу  Добути_одне_правило (D, Att_vals, c)  покладена міра 

приросту інформації для побудови правил першого порядку FOIL (First Order 

Inductive Learner). Метод є ітераційною процедурою по усіх атрибутах 

pAA ,...,1 .  

Припустимо, що ми вже маємо класифікаційне правило:  

R: IF condition THEN class = c. 

Метою кожного кроку pi ,1  є кон’юнкція умови condition за рахунок 

умови condition’ вигляду )(
j

ii aA  . Тут },...,1{ iKj . Тобто нове правило 

матиме вигляд:  

R’: IF condition AND condition’ THEN class = c. 
 

Згідно методу FOIL condition’ вибирається з умови мінімізації міри: 

)log
''

'
(log'_ 22

negpos

pos

negpos

pos
posGainFOIL





    (7) 



21 

 

Тут pos(neg) – число позитивних(негативних) навчальних наборів, що 

покриваються правилом R, pos’(neg’) – число позитивних(негативних) 

навчальних наборів, що покриваються правилом R’. Під позитивними 

(негативними) навчальними наборами для певного правила маємо на увазі 

навчальні набори з умовою консеквенту, які задовольняють (не задовольняють)  

умови антеседенту правила. 

Міра (7) сприяє побудові правил, що мають більшу точність і при цьому 

покривають якомога більше позитивних навчальних наборів. 

У програмній реалізації алгоритму модель бази даних повністю 

відповідає описаній для індукції дерева рішень. Програмні класи включено до 

пакету rule.model. Сюди входять beans-класи Attribute, Attribute_for_list для 

роботи з даними відповідних таблиць та Rule – для представлення правил. SQL-

запити щодо отримання відповідних даних реалізовано в класах 

AttributeListPeer та TuplesPeer. 

У класі Rule_set  зберігається набір навчальних правил. До того ж даний 

клас безпосередньо реалізує алгоритм послідовного покриття. Клас містить 

члени: менеджер даних  m_dataManager, хеш-таблиці наборів навчальних даних 

m_htTuples, усіх атрибутів з їх можливими значеннями m_htAtt_vals та 

безпосередньо множину правил m_htRule_set. 

У конструкторі класу Rule_set  здійснюється побудова хеш-таблиць 

m_htTuples  та m_htAtt_vals, а також застосування алгоритму послідовного 

покриття – через виклик методу Sequential_covering(m_htTuples, m_htAtt_vals). 

Отримана множина правил експортується в текстовий файл. 

Досліджено питання обчислювальної складності методу індукції 

класифікаційних правил послідовним покриттям. 
 

Процедура Добути_одне_правило (D, Att_vals, c) має обчислювальну 

складність 
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i . Обчислювальна складність всього алгоритму 

послідовного покриття має вигляд: 
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)log( .     (8) 

Для прикладу використано попередню експериментальну базу даних 

біохімічних аналізів залежно від виду політравми. Отримано набір побудованих 

класифікаційних правил, що мають біологічне підґрунтя. 

Експериментальне дослідження обчислювальної складності проводили у 

двох напрямках: змінюючи число атрибутів в навчальних наборах; змінюючи 

кількість навчальних наборів. При цьому в обох випадках приходимо до оцінки 

часу побудови множини правил вигляду (8): 

На рис.9 представлено результати чисельного експерименту. 
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а) 

 
б) 

Рис.9. Порівняння результатів чисельного експерименту з оцінкою 

складності алгоритму (8) 

 

У третьому розділі висвітлено алгоритми прийняття рішень в задачах 

лікування неінфекційних захворювань. 

Адаптовано до задач клінічної медицини та програмно реалізовано метод 

DCA, що полягає у виборі оптимальної стратегії лікування виходячи із значень 

сукупної функції корисності. Метод має доступну графічну інтерпретацію, що 

робить можливим його використання на практиці. 

Метод грунтується на поняттях бінарної класифікації та припущенні про 

те, що відносно завдана шкода від помилково призначеного  лікування (т.зв. 

хибно-позитивні випадки або FP) та помилково непризначеного лікування (т.зв. 

хибно-негативні випадки або FN) може бути виражена в термінах порогової 

ймовірності (тобто значення ймовірності захворювання, при якому пацієнту 

призначається лікування). Вводиться поняття сукупної функції корисності: 
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Тут netB  – сукупна функція корисності, TP , FP  – істинно- та хибно- 

позитивні,  n  – загальна кількість пацієнтів, tp  – порогова ймовірність. Далі 

змінюючи значення порогової ймовірності будується «крива рішень» для будь-

якої статистичної моделі, методики обстежень або молекулярних маркерів. 

Слід зазначити, що результати моделювання, обстеження пацієнта або 

маркер, що вивчаються, попередньо повинні бути конвертовані у ймовірність, 

що позначається p̂ : для бінарних обстежень ці ймовірності становлять 1 або 0 

для позитивних та негативних результатів відповідно; для молекулярних 

маркерів рівні маркерів конвертуються у ймовірності на основі логістичної 

регресії.  

Метод DCA представлений у вигляді такого алгоритму. 

Вхідні дані: інформація про пацієнтів: кількість n , вектор діагнозів 
T

nddd ),...,( 1  та матриця результатів обстежень 
nm

n RIII  ),...,( 1 . Тут 






немає нязахворюван,0

є нязахворюван,1
id ,  

m
i RI   – діагностичні дані для кожного пацієнта, 

що можуть бути перетворені у ймовірнісне значення, наприклад на основі 

логістичної регресії.  

Вихідні дані: функції сукупної корисності для усіх моделей та стратегій. 

Метод: 

1. Вибираємо порогову ймовірність tp . 

2. Вважаємо, що пацієнт є позитивним, якщо tpp ˆ . 

3. Обчислюємо кількості вірно та помилково позитивних. 

4. Обчислюємо сукупну функцію корисності. 

5. Повторюємо кроки 1-4 на інтервалі значень tp . 

6. Повторюємо кроки 1-5 для усіх моделей та для стратегії лікувати всіх 

пацієнтів (тобто 1ˆ p ). 

7.  Для кожного значення порогової ймовірності вибираємо стратегію або 

модель з найбільшим значенням сукупної корисності. 

Зауважимо, що метод може бути застосований не лише до чисельних 

вхідних даних про пацієнта, але й мультимедійних, наприклад, ЕКГ, ЕЕГ, УЗД, 

КТ, МРТ і ін., які повинні попередньо бути  виражені в ймовірнісних 

значеннях. Метод реалізовано в класі DecisionCurveAnalysis, що походить з 

абстрактного класу medbioinvestigations.graph.GraphConstruction. 

В якості прикладу метод було апробовано на тестових даних 63 пацієнтів 

навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги 

Тернопілького державного медичного університету. В якості моделі для 

призначення лікування серцевої недостатності було обрано різницю між 

систтолічним та діастолічним артеріальними тисками. 

Більшість медичних СППР грунтуються на теорії очікуваної корисності, 

яка дуже часто не відповідає реальній дійсності. До того ж більшість моделей в 

медицині не враховують побажань ОПР, які є ключовими в раціональному 

процесі прийняття рішень. 
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Тому в роботі також реалізовано підхід до прийняття рішень, що 

враховує ставлення ОПР до різних стратегій лікування.  

Запропоновано підхід до якісного аналізу динамічної системи на основі 

функціонально-диференціальних рівнянь. При цьому на виході отримуємо 

дерево рішень для прогнозування форми траєкторії системи. Підхід доведено 

до програмної реалізації в пакеті Java-класів.  

Припускається існування моделі на основі ФДР при початкових 

значеннях та швидкісних параметрах із заданих інтервалів: 

 

),),((
)(

pxtxf
dt

tdx
t , 0t ,    (10) 

 

constxsx  0)( , ]0,[ s , 0  – сталі початкові умови. 

 

Параметри m
jjjm RmjppppppPp  },1,:),...,,{( maxmin

21 , а 

початкові умови n
iiin RnixxxxxxXx  },1,:),...,,{( max

,0,0
min
,0,02,01,000 . 

Тут 
nRtx )( , )0,[1 Cxt , 

nmn RRCRf  )0,[: 1   . Використане 

позначення для вектор-відрізка траєкторії: )}0,[:)({  sstxxt . 

Уцілому підхід включає такі п’ять кроків. 

1. Означення класів траєкторій системи. Зазначимо, що можуть бути 

означені будь-які класифікаційні критерії залежно від моделі, що аналізується, 

та певної наукової проблематики. Наприклад, при аналізі моделей патологічних 

процесів використовуватимемо класи, пов’язані з формами патологічного 

процесу: субклінічна, гостра, хронічна, летальна. Для позначення класу 

траєкторії вводиться атрибут класу C , який приймає одне з K  дискретних 

значень },...,1{ KC .   

2. Генерація матриці випадкових початкових значень та швидкісних 

параметрів. Для того, щоб дослідити весь простір початкових значень та 

швидкісних параметрів щодо генерації класів траєкторій, визначених на 

першому кроці, генерується матриця випадкових початкових значень та 

швидкісних параметрів на основі ймовірнісних розподілів у визначених 

інтервалах. У даній роботі ми припускаємо, що початкові значення та 

швидкісні параметри розподілені рівномірно на інтервалах. Кожен стовпчик 

відповідає множині значень одного параметру – або початкове значення, або 

швидкісний параметр. Кожен рядок є набором початкових значень та 

швидкісних параметрів для одного запуску моделі на основі ФДР:  
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3. Запуск моделі і класифікація набору вхідних даних. Кожен набір 

початкових значень та швидкісних параметрів, згенерованих на другому кроці, 

використовуються в якості входу для моделі на основі ФДР. Чисельне 

інтегрування рівнянь здійснюється за допомогою методу Адамса. Вихідні 

траєкторії класифікуються на основі критеріїв, запропонованих на першому 

кроці. Виходячи з результатів класифікації наборам початкових значень і 

швидкісних параметрів приписуються   відповідні атрибути класів. 

4. Побудова матриці залежностей між початковими значеннями та 

між швидкісними параметрами. Метод припускає, що для форми траєкторій 

системи співвідношення між початковими значеннями та між швидкісними 

значеннями є набагато важливішими порівняно з їх абсолютними значеннями. 

Тому будується матриця, що включає інформацію у категорованому 

кодованому вигляді про співвідношення між початковими значеннями та між 

швидкісними параметрами, згенерованими на кроці 2: 
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},...,1{ KCl  ,  Nl ,1  – значення атрибуту класу, пов’язані з відповідними 

формами траєкторій .   

Отже, на даному кроці чисельні значення початкових значень та 

швидкісних параметрів трансформуються у категоріальні значення атрибутів 

наборів навчальних даних. Оскільки ймовірність рівності випадкових чисел 

дорівнює нулю, то  матриця D  виглядає свого роду «бінаризацією»  

співвідношень між початковими значеннями та між швидкісними параметрами. 

Тобто матриця D  включатиме лише значення 0 та 2.  

5. Застосування алгоритму індукції дерева рішень до співвідношень 

між початковими значеннями та між швидкісними параметрами. Матриця 

бінарних співвідношень D , побудована на кроці 4, є набором навчальних даних 

для алгоритму індукції дерева рішень. Побудоване дерево рішень міститиме 

перевірку співвідношень між початковими значеннями та швидкісними 

параметрами  у своїх вузлах. В якості листків дерева будуть класи траєкторій 

моделі },...,1{ KC .  

Для реалізації методу розроблено пакет Java-класів decision_tree.fde. 
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Метод апробовано з метою встановлення механізмів 

багатопараметричних впливів у моделі протипухлинного імунітету.  Тут 

параметри: 

,:),,,,,,,,,{( maxmin
LLLmfCLLLPp    

,,,, maxminmaxminmaxminmaxmin
CCCLLLLLL    

,,,, maxminmaxminmaxminmaxmin   fff  

10maxmin } Rmmm   , 
 

 а початкові умови: 
 

,,:),,,{(),,,( max
00

min
0
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00

min
0000000000 FFFLLLmCFLXmCFL   

4max
00

min
0

max
00

min
0 }, RmmmCCC  . 

 

В даному випадку використовуватимемо класи, пов’язані з формами 

патологічного процесу: субклінічна, гостра, хронічна, летальна. Для позначення 

класу траєкторії вводиться атрибут класу C , який приймає одне з 4-х 

дискретних значень 4,1C .   
 

 
 

Рис.10. Дерево рішень класифікації патологічного процесу 

протипухлинного імунітету 
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Зазначимо, що при цьому визначальним є поведінка траєкторій 

(зростання-спадання або ж сталість розв’язків) для пухлинних клітин та 

ступеня ушкодженості органа-мішені. 

Побудоване дерево рішень представлене на рис. 10.  

Аналізуючи біологічний зміст отриманого дерева рішень, бачимо, що 

найбільш інфомативним є співвідношення між швидкістю виробництва антитіл 

однією плазмоклітиною та коефіцієнтом, обернено пропорційним до часу 

розпаду антитіл. Далі за важливістю для прийняття рішень слідує початкова 

ступінь ушкодженості органа-мішені 0m . Такі міркування цілком узгоджуються 

з біологічними результатами.  

Мультиваріативний метод якісного аналізу динамічної системи 

розвинено також до побудови класифікаційних правил. При цьому на п’ятому 

кроці методу застосовується алгоритм послідовного покриття. 

У четвертому розділі представлено моделі патологічних процесів, що 

використовуються в СППР. 

Розглядаються моделі протипухлинного імунітету на основі ФДР при 

початкових значеннях та швидкісних параметрах із заданих інтервалів: 
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з початковими умовами при [ ,0]t   : 

 

0 0 0( ) , ( ) , ( ) , ( ) 0V t V F t F C t C m t    . 
 

 Тут L  – коефіцієнт розмноження пухлинних клітин; L  – життєва 

ємність популяції пухлинних клітин; 
L  – коефіцієнт, що визначає ймовірність 

нейтралізації (руйнування) пухлинної клітини антитілом;   – коефіцієнт, що 

зумовлює ймовірність зустрічі антиген-антитіло; 
c  – коефіцієнт, обернений до 

часу життя плазмоклітин;   – швидкість виробництва антитіл однією 

плазмоклітиною; f  – коефіцієнт, обернено пропорційний до часу розпаду 

антитіл;   – число антитіл, що вимагається на нейтралізацію одного антигена; 

  – коефіцієнт, що визначає швидкість загибелі клітин за рахунок 

пошкоджуючої дії антигена; 
m  – коефіцієнт, що враховує швидкість 

відновлення пошкодженого органу;   – фаза запізнення (час, за який 

здійснюється формування каскаду плазмоклітин); ( )m  – неперервна 
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незростаюча функція (0 ( ) 1m  ), що характеризує порушення нормального 

функціонування імунної системи через значне пошкодження органа-мішені. 

Модель (11)-(14) використовує для опису захисно-пристосувальних 

реакцій організму модель Г.І.Марчука. Рівняння (9) описує динаміку Гомперца. 

Експериментально було показано (Laird, 1967), що така динаміка 

експериментально узгоджується з швидкістю росту злоякісних утворень.  

Поряд з рівнянням (11) в системі (11)-(14) розглядається його аналог: 
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що описує динаміку Ріхарда. (11') дозволяє описувати ширший клас 

патологічних утворень (в тому числі і доброякісних). 

Розглянуто також моделі (11, 11’) - (14) з імпульсним впливом, що описує 

радіотерапію. На основі (11) - (14) також побудовано моделі імунотерапії. 

Досліджено питання стійкості та керування. 

Розглянуто аспекти побудови і аналізу фізіологічнообгрунтованої 

фармакокінетичної (ФОФК) моделі. Фармакокінетична модель організму 

схематично представлена у вигляді компартментів (органів та тканин), 

встановлено зв’язки між ними, а також враховано кінетику лікарського 

препарату.  

У даній роботі побудова ФОФК-моделі для лікарського препарату 

ґрунтується на таких біологічних припущеннях: 

- селезінка, печінка і нирки є головними органами для накопичення 

діючої речовини лікарського препарату; 

- важливу роль відіграє перерозподіл діючої речовини між цими трьома 

органами й іншими частинами тіла. Всі інші органи, такі як мозок, скелет, 

м’язи, шкіра, жирова тканина суттєво не впливають на кінетику лікарського 

препарату.  
 

П’ятий розділ присвячено моделюванню, аналізу та синтезу 

епідеміологічних систем керування. У роботі розглядаються моделі з одним та 

двома штамами вірусу. Вивчається SLIAR–модель для одного штаму, яка 

включає компартменти, що відповідають підпопуляціям S – вразливих, L – 

латентних, I – інфікованих, A – асимптоматичних, R – одужалих осіб.  

Вивчення розповсюдження різних штамів вірусу (наприклад, 

пандемічного та сезонного грипу) вимагає розробки в даній роботі моделі 

співіснування двох штамів вірусу. В моделі робляться такі припущення:  

1.Не розглядаються компартменти латентних осіб.  

2.Вважається, що перебіг захворювання обов´язково супроводжується 

наявністю  симптомів. Тобто відсутній компартмент асимптоматично 

інфікованих.  

Отже, розглядається діаграма перехідних станів:  
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Рис. 11. Діаграма перехідних станів для двох штамів вірусу 

 

Тут ми маємо компартменти, що відповідають підпопуляціям S  – 

вразливих,  
1

I  – інфікованих 1-м штамом вірусу,  
2

I  – інфікованих 2-м штамом 

вірусу,
1

R  – одужалих після 1-го штаму вірусу, 
2

R  – одужалих після 2-го штаму 

вірусу, 
1

Y  – повторно інфікованих (але вже першим штамом), 
2

Y  – повторно 

інфікованих (але вже другим штамом вірусу), R  – одужалих після подвійного 

інфікування осіб. 

На її основі маємо систему рівнянь:  
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Проведене дослідження стійкості епідеміологічних моделі (15).  

З метою аналізу точок рівноваги системи (15) введено параметр – 

показник відтворюваності: 
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Досліджено стани рівноваги системи (15). А саме, маємо три стани 

рівноваги: 
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З цією метою введено такі показники репродуктивності системи: 
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що дозволили сформулювати достатні умови стійкості. На рисунках 12, 

13 представлено області існування і стійкості станів рівноваги 
i

E . 

 

 
Рис.12. Області стійкості, коли 

2,0
21
  . 

 

З метою отримання достатніх умов стійкості в роботі також використано 

метод функцій Ляпунова-Вольтера вигляду: 
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де 0id  – додатні сталі. 

При цьому при оцінюванні повної похідної функції Ляпунова–Вольтера 

використовується нерівність між середнім арифметичним і середнім 

геометричним. 

У роботі також вирішуються задачі оптимальної вакцинації на основі 

підходів теорії керування. В якості керування в моделях запропоновано 

розглядати обсяг охоплення населення імунопрофілактичними заходами.  
 

Шостий розділ присвячено моделюванню та аналізу проблем медичного 

страхування.  

Запропоновані методики розробки страхових планів шляхом розгляду 

детермінованої епідеміологічної моделі розповсюдження інфекційного 

захворювання. Введені визначення актуарної поточної вартості страхових 

виплат і платежів для різних компартментів епідеміологічної моделі. 

Запропоновано методики розрахунку рівня премії для двох типів страхових 

 
Рис.13. Області стійкості, коли 

21
2   . 
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планів - з неперервними виплатами протягом усього лікування і разовою 

виплатою страхової премії. 

Удосконалено модель медичного страхування на випадок захворювань, 

які передаються, шляхом розгляду SLIAR-моделі та розрахунку значень 

страхових премій на випадки ануїтету як з разовою, так і з незперервною 

виплатами страхової суми. 

Удосконалено модель медичного страхування для багатостадійних 

захворювань, ввівши в розгляд час перебування пацієнта на стадії, де час 

перебування на кожній із стадій має розподіл Гомперца, що найбільш 

притаманне ходу онкологічних захворювань. Запропоновано алгоритм для 

пошуку перехідних ймовірностей, реалізація якого продемонстрована на 

прикладі четиристадійної моделі. На спрощеній моделі отримані конструктивні 

формули для розподілу різниці і суми випадкових величин часу перебування, 

які мають розподіл Гомперца. 

Практичне значення результатів полягає в розрахунку параметрів полісу 

медичного страхування в разі онкозахворювання на основі встановлених 

розподілів та перехідних ймовірностей. 

Отримані вирази для перехідних ймовірностей для четиристадійного 

захворювання у разі експоненціально розподіленого часу перебування пацієнта 

на стадії і отримано значення страхових функцій і вартості лікування. 
 

У сьомому розділі дисертаційної роботи представлено опис предметної 

області системних медичних досліджень, здійснений з використанням мови 

UML та інструментального засобу Visual Paradigm CE, інтегрованого в Netbeans 

IDE (рис.14). 

При моделюванні предметної області виходили з мети, що проектоване 

програмне середовище призначене для вводу, збереження та обробки 

інформації про системні медичні дослідження. 

Система повинна забезпечувати виконання таких основних функцій: 

- збір та обробка первинної статистичної медичної інформації; 

- розробка компартментних математичних моделей керування (моделі 

фармакодинаміки) на основі статистичних даних; 

- розробка компартментних моделей фармакокінетики; 

- розробка компартментних епідеміологічних моделей; 

- прийняття рішень в задачах медичної діагностики та профілактики; 

- кількісне прогнозування розвитку поширення епідемічних захворювань; 

- прийняття рішень в задачах лікування; 

- прийняття рішень про форму епідемічної кривої; 

- розробка імунопрофілактичних заходів; 

- розробка схем медичного страхування. 
 

Основні функції фактично описують технічне завдання даної системи. 

Звідси ми приходимо до таких категорій користувачів: 

- медичні науковці-теоретики – науковці, що працюють з моделями 

експериментальних захворювань, розроблених, як правило, для лабораторних 

тварин; 
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- медичні науковці-клініцисти – науковці, що працюють з моделями 

захворювань, розроблених для пацієнтів; 

- епідеміологи – науковці, що працюють з епідеміологічними моделями і 

статистичними даними, розробляють діаграми перехідних станів; 

- системні аналітики – науковці, які розробляють математичні моделі, 

здійснюють їх кількісне та якісне дослідження; 

- експериментальні науково-дослідні лабораторії (ЕНДЛ) – фахівці 

ЕНДЛ, що працюють над збором, зберіганням та первинною обробкою 

статистичних даних експериментальних досліджень; 

- клінічні науково-дослідні лабораторії (КНДЛ) – фахівці КНДЛ, що 

працюють над збором, зберіганням та первинною обробкою статистичних 

даних клінічних досліджень; 

- санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) – фахівці СЕС, що працюють 

над збором, зберіганням та первинною обробкою статистичних даних про 

поширення епідемічних захворювань; 

- страховики – це страхові організації (компанії), які отримали ліцензію 

на право здійснювати медичне страхування і розробляють схеми медичного 

страхування. 

Дане програмне середовище є насправді інформаційною системою 

підтримки прийняття рішень, призначеною для експлуатації в умовах науково-

дослідної лабораторії медичних досліджень. Важливим завданням є 

прогнозування розвитку захворювання, а також розробка оптимальних схем 

лікування. 

Побудована попередньо інформаційна модель використана при розробці 

системи підтримки прийняття рішення щодо роботи науково-дослідної 

лабораторії. 

Функціональній зв’язок основних модулів розробленої системи підтримки 

прийняття рішення представлено на рис. 15. 

Основні модулі системи підтримки прийняття рішення:  вхідні дані; база 

даних; інтелектуальний аналіз; інтерпретація результатів; користувацький 

додаток. 

Вхідні дані, що надходять до бази даних системних медичних досліджень 

надаються працівниками лабораторій, або СЕС. 

Крім даних для побудови часових рядів база даних містить масиви даних з 

результатами імітаційного моделювання медико-біологічних процесів та 

якісними заключеннями фахівців екмпериментальної та клінічної медицини, 

епідеміологів, що використовуватимуться для побудови структур знань. 

Модуль інтелектуального аналізу даних складається з трьох основних 

блоків:  

-  блок аналізу; 

-  блок побудови моделей; 

-  інтерпретація результатів. 

Підвищення ефективності лікувальних та профілактичних методик можна 

добитися за рахунок застосування методів інтелектуального аналізу даних. 
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Доцільним тут є використання засобів data mining, серед яких обрано метод 

індукції дерева рішень та алгоритм послідовного покриття. 

 

 
 

Рис.14. Діаграма варіантів використання в програмному середовищі 

системних медичних досліджень 

 

Для вирішення поставлених задач найбільш продуктивним представляється 

використання даних методів в середовищі оперативної аналітичної обробки. На 
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основі накопиченої інформації розроблено блок підтримки прийняття рішень 

інтелектуального аналізу даних, який для користувача представлений набором 

форм для розробки моделей, їх кількісного та якісного аналізу. 

Підсистема інтелектуального аналізу даних в цьому випадку реалізується 

на основі розроблених компартментних моделей. Тому необхідною умовою для 

проведення аналізу є формування аналітичних метаданих для системи обробки. 

Для зручного застосування побудованих моделей та роботи з базою даних, 

з метою прийняття рішення щодо прогнозування захворювання та 

профілактичних заходів, розроблено користувацький додаток, який містить 

форми для заповнення та відображення інформації про динаміку захворювання 

та якісного аналізу. 

Класи та алгоритми, що забезпечують реалізацію визначених методів 

класів та програмний комплекс СППР системних медичних досліджень 

реалізовано у вигляді серверного додатку на мові Java в інтегрованому 

середовищі розробки Netbeans 7.0.1 та бази даних під керуваням СУБД MySQL.  

Результати системного аналізу процесу підтримки прийняття рішень в 

системних медичних дослідженнях, аналіз структури системи та проектні 

дослідження, виконані із застосуванням сучасних UML-засобів, дозволяють 

здійснити проектування та реалізацію програмного комплексу СППР.  

СППР використовує сучасні алгоритми обробки даних та містить базу 

даних для збереження вхідних, внутрішніх та вихідних потоків даних і базу 

знань, що дає змогу об’єктивно оцінити стан процесу розвитку захворювання та 

вибрати оптимальні рішення щодо профілактики та лікування, що лежать в 

основі розробки схем медичного страхування. 
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Рис. 15. Структурна схема системи підтримки прийняття рішення 
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ВИСНОВКИ 
 

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий напрямок 

вирішення наукової проблеми, що полягає в розробці системи підтримки 

прийняття рішень для основних задач системних медичних досліджень з 

урахуванням етіології захворювання та підтримкою медичного страхування.  

2. Для задач діагностики та профілактики запропоновано та реалізовано у 

вигляді комп’ютерних технологій методи індукції дерева рішень та побудови 

класифікаційних правил.  

3. Досліджено питання обчислювальної складності в комп’ютерних 

технологіях класифікації в системі медичної діагностики. 

4. Розроблено математичні моделі і методи системного дослідження 

процесів пухлинного росту на основі динамік Гомперца та Ріхарда. 

5. Розроблено та програмно реалізовано методи оптимізації для  

математичних моделей хіміо-, радіо- та імунотерапії на основі динамік Гомперца 

та Ріхарда за наявності обмежень на керування і фазовий стан. 

6. На основі аналізу узагальнених фізіологічно-обгрунтованих 

фармакокінетичних (ФОФК) моделей розроблено ФОФК-модель кінетики 

лікарського препарату, яка описується системою нелінійних диференціальних 

рівнянь, що включають рівняння Хілла для опису метаболічних процесів. 

7. Підвищено якість моделювання епідеміологічних процесів шляхом 

використання математичних методів та програмних засобів аналізу, 

прогнозування та керування. 

8.  Створено комп’ютерні технології визначення оптимальних стратегій 

лікування на основі аналізу кривих рішень виходячи із значень сукупної функції 

корисності а також із застосуванням теорії втрат. 

9. Розроблено та програмно реалізовано мультиваріативні методи якісного 

аналізу динамічних систем на основі функціонально-диференціальних рівнянь з 

побудовою структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил. 

10. Створено комп’ютерні технології класифікації форм патологічних 

процесів у вигляді структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил. 

11.  Розроблено методи моделювання та аналізу медичного страхування з 

урахуванням етіології – епідеміологічних або багатостадійних захворювань. 

12. Розроблено сертифікований програмний продукт з об’єктно-орієнтваної 

реалізації системних медичних досліджень з використанням методів системного 

аналізу та оптимальних рішень. 
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експертній системі. / В.П.Марценюк, І.Є Андрущак // Abstaracts of  XХІII International 

conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2014».  – Mukachevo, 

12 – 16 May 2014. – P. 130 – 131. 

40. Марценюк В.П.   Розробка експертних систем на основі технології Data mining / 

В.П.Марценюк, І.Є. Андрущак, Стаханська О.О. // Науково-практична конференція 

“Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Матеріали конференції. – 

Тернопіль, 21 травня 2014. – C. 141 – 142. 

41. Martseniuk V.P.  Mathematical tools for decision support system of medical system 

research under uncertainties. / V.P.Marcenyuk, O.M.Marcenyuk, I.Ye. Andrushchak // 

Abstaracts of  XХІV International conference Problems of decision making under uncertainties 

«PDMU-2014». – Cesky Rudolec, Czech Republic, 1 – 5 September 2014. – P. 11 – 13. 

42. Наконечний О.Г.  Методи прийняття рішень, оптимізації та керування в системі 

підтримки медичних досліджень / О.Г. Наконечний, В.П. Марценюк, І.Є. Андрущак // 

Abstaracts of XХV International conference Problems of decision making under uncertainties 

«PDMU-2014». – Skhidnytsia, 11 – 15 May 2015. – P. 115 – 118. 
 
 

АНОТАЦІЯ 
Андрущак І.Є. Розробка та застосування методів прийняття рішень, 

оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено розробці системи підтримки прийняття рішень для 

основних задач системних медичних досліджень з урахуванням етіології захворювання 

та підтримкою медичного страхування. 

Розроблено та програмно реалізовано: 

- методи оптимізації для  математичних моделей хіміо-, радіо- та імунотерапії на 

основі динамік Гомперца та Ріхарда за наявності обмежень на керування і фазовий стан; 

- ФОФК-модель кінетики лікарського препарату, яка описується системою 

нелінійних диференціальних рівнянь, що включають рівняння Хілла для опису 

метаболічних процесів на основі аналізу узагальнених фізіологічно-обгрунтованих 

фармакокінетичних (ФОФК) моделей. 
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Створено: 

- комп’ютерні технології визначення оптимальних стратегій лікування на основі 

аналізу кривих рішень виходячи із значень сукупної функції корисності а також із 

застосуванням теорії втрат; 

- комп’ютерну технологію класифікації в системі медичної діагностики методами 

індукції дерева рішень та класифікаційних правил на основі різних показників приросту 

інформації. На відміну від існуючих підходів технологія є повністю веб-інтегрованою та 

об’єктно-орієнтованою; 

- комп’ютерні технології класифікації форм патологічних процесів у вигляді 

структур знань – дерев рішень та класифікаційних правил. 

Ключові слова: системний аналіз, системи підтримки прийняття рішень, 

інформаційна система, моделювання, оптимізація, динамічна система, якісний аналіз, 

дерево рішень, класифікаційне правило, медичні системні дослідження, керування.  
 

 

АННОТАЦИЯ 
Андрущак И.Е. Разработка и применение методов принятия решений, 

оптимизации и управления в системных медицинских исследованиях. – Рукопись. 
 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 01.05.04 - системный анализ и теория оптимальных решений. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена разработке системы поддержки принятия решений для 

основных задач системных медицинских исследований с учетом этиологии заболевания 

и поддержкой медицинского страхования. 

Результаты работы позволили получить для системных медицинских исследований 

методы моделирования и анализа, развить теорию принятия решений при управлении, 

прогнозировании и оптимизации медико-биологических систем, а также разработать 

соответствующие программные средства. 
 

Разработано и программно реализовано: 

- методы оптимизации для математических моделей химио-, радио- и 

иммунотерапии на основе динамик Гомперца и Рихарда при наличии ограничений на 

управление и фазовое состояние; 

- ФОФК-модель кинетики лекарственного препарата, описывается системой 

нелинейных дифференциальных уравнений, включающих уравнения Хилла для 

описания метаболических процессов на основе анализа обобщенных физиологически 

обоснованных фармакокинетических (ФОФК) моделей; 

- получили дельнейшее развитие математических моделей и методов системного 

изучения процессов росту опухолей на основе динамик Гомперца и Рихарда; 
 

Рассмотрено: 

- моделирование эпидемиологических процессов путем использования 

математических методов и программных средств анализа, прогнозирования и 

управления. 

Создано: 

- компьютерные технологии определения оптимальных стратегий лечения на 

основе анализа кривых решений исходя из значений совокупной функции полезности а 

также с применением теории потерь; 

- компьютерную технологию классификации в системе медицинской диагностики 

методами индукции дерева решений и классификационных правил на основе различных 
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показателей прироста информации. В отличие от существующих подходов технология 

является полностью веб-интегрированной и объектно-ориентированной; 

-    компьютерные технологии классификации форм патологических процессов в 

виде структур знаний - деревьев решений и классификационных правил; 

- UML-модель и програмно реализировано варианты использования 

информационной системы поддержки принятия решений в системных медицинских 

исследованиях; 

-     ФОФК-модель динамики медицинского препарата. 

Развито: 

- теория мультивариативних методов анализа динамических систем на основе 

функционально-дифференциальных уравнений с построением структур знаний - 

деревьев решений и классификационных правил. 

Ключевые слова: системный анализ, системы поддержки принятия решений, 

информационная система, моделирование, оптимизация, динамическая система, 

качественный анализ, дерево решений, классификационное правило, медицинские 

системные исследования, управление. 
 

ANNOTATION 
Andrushchak I.Ye.  Development and application of methods of decision making, 

optimization and control system in medical research. -  Manuscript. 

The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 01.05.04 - the system 

analysis and optimal decision  theory. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to the development of decision support systems for the main 

objectives of the system of medical research with the etiology of the disease and support for 

health insurance. 

Designed and implemented software: 

- Optimization methods for mathematical models of chemo-, radio- and immunotherapy 

based on the speaker Gompertz and Richard in the presence of constraints on the control and 

the phase state; 

- FOFK model the kinetics of the drug, described by a system of nonlinear differential 

equations, including the Hill equation to describe the metabolic processes based on the analysis 

of generalized physiologically-based pharmacokinetic (FOFK) models. 

Reviewed: 

- epidemiological modeling processes through the use of mathematical methods and 

software for analysis, forecasting and management. 

Created: 

- computer technology determining optimal treatment strategies based on the analysis of 

the curves of solutions based on the total value of the utility function as well as the application 

of the regret theory; 

- classification of computer technology in the medical diagnostics methods inducing a 

decision tree and the classification rules based on various indicators of growth media. Unlike 

existing approaches technology is fully integrated Web and object-oriented; 

- computer technology classifying forms of pathological processes in the form of 

knowledge structures - decision trees and classification rules. 

Keywords: system analysis, decision support systems, information system, simulation, 

optimization, dynamic system, qualitative analysis, decision tree, classification rule, health 

systems research, management. 
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