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Вступ. Проекти і програми в галузі охорони здоров'я відносяться до най-

більш складного виду проектної діяльності через їх соціальну спрямованість, а 
також завдяки специфіці цілей, спрямованих на досягнення позитивного ефекту 
в стані здоров'я пацієнтів не тільки за рахунок кваліфікованого медичного об-
слуговування, а й завдяки впровадженню сучасних механізмів проектно-
орієнтованого управління [1]. Головні причини ситуації, що склалася, криються 
у недостатньому фінансуванні та нераціональному розподілі коштів, у недоско-
налій системі управління охороною здоров'я. Впровадження проектного управ-
ління, що націлене на організацію керованих соціальних та організаційно-
технічних систем з ознаками унікальності, обмеженнями в часі і в ресурсах, у 
повній мірі відповідає завданням медичного обслуговування населення [1, 2].  

Ціль і постановка задачі дослідження. Розв’язання протиріч між потреба-
ми населення України у своєчасній та якісній медичній допомозі і завданнями 
лікувальних установ у наданні цих послуг можливо лише за умов впровадження 
у медичну сферу методології управління проектами на основі застосування ме-
тодів математичного моделювання.  

Метою дослідження є розробка марківської моделі зміни станів здоров'я на-
селення, яка включає шість можливих станів та переходів між ними, що дозволяє 
оцінювати ефективність реалізації окремих медичних проектів; 

Основна частина. Проекти медичного обслуговування включають чотири 
цикли вдосконалення і управління (рис. 1). У загальному вигляді як цільова фун-
кція  проекту може бути прийнятий деякий узагальнений показник ефективнос-
ті h, залежний від стратегії управління проектом: 

                                          h = S, T, R, A, TE, G, I >,                                   (1) 

де  tsssS ,,, 21   – множина станів спільноти пацієнтів; 
 pvk ooommmtttT ,,,;,,,;,,, 212121   – множина інформаційних технологій 

{t1, t2 … , tk}, методів {m1, m2 … , mv} і операцій {o1, o2 … , op}, що залежать від 
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Рис. 1. Концептуальна модель управління проектами  
медичного обслуговування 

 
використовуваних засобів і заходів лікування;  R – множина реакцій об'єкту і 
процесів на зовнішні дії; A = U  F – множина умов медичного обслуговування; 
U – множина вхідних зовнішніх установок; F – множина реалізацій процесів; ТE 
– структура управління проектом; 
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База уроків проектів містить інформацію, що отримана в результаті експе-

риментальних досліджень. Інформація про результати вже реалізованих проектів 
із застосуванням моделі становить базу знань проектів. 

Діями, що управляють системою медичного обслуговування на основі про-
ектного підходу в загальному випадку можуть служити незалежні змінні: S, T, R, 
A, TE, G, I.  Центральне місце відводиться застосуванню моделі зміни станів сис-
теми медичного обслуговування. Прогнозування ефективності проектів, що роз-
робляються, раціонально виконувати з використанням ймовірнісних моделей, які 
відображають специфіку випадкових процесів. 

У запропонованій моделі, як і в більшості інших моделей такого типу вся 
популяція ділиться на групи. (рис. 3).  

Модель зміни станів системи 
 tsssS ,,, 21   

T→{t1, … tk} →{m1, … mv} →{o1, … op} 
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Позначимо через Sі {i=1, 2,…, 6} можливі стани споживачів медичних по-
слуг, що викликані проведенням проектів: S1 - практично здоровий; S2 - праце-
здатний; S3 - тимчасово непрацездатний; S4 - хронічна хвороба; S5 - критичний 
стан; S6 - вихід (смерть, еміграція і т.п.). Випадковий характер попиту медичних 
послуг є очевидним, що дозволяє представити діяльність медичних установ за 
допомогою марківської моделі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Марківська модель стану здоров’я населення 
 

Означені стани S1 - S6 утворюють повну групу станів здоров’я певного сег-
менту населення. У загальному випадку систему станів S1 - S6 та переходи між 
ними можна представити орієнтованим графом (рис. 2).  

Наявні переходи між різними станами визначені за експертними оцінками. 
Матриця, що містить всі перехідні ймовірності марківського ланцюга (для пов-
ного графа), приведеного на рис. 2, має вигляд: 
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«Марковість» проектів надання лікувальних послуг підтверджується тим, 

що і у лікувальних проектах і у марківських ланцюгах існують переходи між 
станами системи за кроками, існують перехідні ймовірності між окремими ста-
нами, сума перехідних ймовірностей з деякого стану дорівнює одиниці, сума 
ймовірностей всіх станів також дорівнює одиниці, має місце подібність тополо-
гічної структури переходів.  

Як  відомо,  коли  початковий  стан  системи  визначений  і  для  матриці 
 
перехідних ймовірностей можна знайти ймовірність станів p1(k), 

p2(k),…p6(k) після будь-якого k-го кроку [3]: 
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Рис. 3. Зміна ймовірностей 
станів системи надання медичних 
послуг 

 
Отримані ймовірності станів 

в результаті виконаних лікуваль-
них заходів дозволяють прогно-
зувати і оцінювати ефективність 
діяльності лікувальних установ. 

 Якість медичного обслуго-
вування в цій моделі відобража-
ється за допомогою перехідних 
ймовірностей (рис. 3). 

Шляхом експертної оцінки 
за допомогою анкетного опиту-
вання провідних фахівців медич-

ного холдингу «INTO-SANA» визначені перехідні ймовірності для марківського 
ланцюга. Ці перехідні ймовірності характеризують існуючий стан організації на-
дання медичних послуг холдингом - до впровадження проектного підходу, що 
відповідає зараз такому розподілу ймовірностей у квазістаціонарному стані: 
p1(40) = 0,30; p2(40) = 0,26; p3(40) = 0,19; p4(40) = 0,14; p5(40) = 0,08; p6(40) = 
0,03. 

У разі ефективної організації лікувально-профілактичної роботи в країні, 
більшість населення знаходиться в станах S1 і S2, а сума коштів на їх лікування 
відносно невелика. У міру переходу до інших станів збільшується сума витрат, 
необхідна для надання дієвої медичної допомоги і, одночасно, знижується пла-
тіжна спроможність пацієнтів. У зв'язку з такою диспропорцією впровадження 
платної медицини без використання системи медичного страхування не предста-
вляється можливим. 

Висновок. Розроблена марківська модель зміни стану здоров'я населення у 
разі надання медичних послуг, що дозволить за її допомогою визначити цінності 
медичних проектів з метою формування ефективного портфеля проектів.  
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