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Проведене дослідження відомих технологій підтримки прийняття медичних рішень на предмет задоволення 
ними важливих критеріїв показало, що жодне з відомих рішень не задовольняє всі критерії у комплексі. Крім 
цього, всі відомі моделі, методи та системи підтримки прийняття медичних рішень належать до різних методоло-
гічних підходів і не інтегруються між собою, тобто нині відсутня інформаційна технологія підтримки прийняття 
медичних рішень з урахуванням норм цивільного права. 

У статті розроблено інформаційну технологію підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права, яка автоматизує семантичний аналіз договорів з надання медичних послуг, даних про потен-
ційних донорів та/або реципієнтів, опитувальника щодо вакцинації від Covid-19. Також розроблена інформа-
ційна технологія забезпечує автоматизоване формування висновків щодо можливості чи неможливості певної 
медичної послуги та/або укладання відповідного договору (на основі перевірки наявності всіх істотних умов, 
які є обов’язковими з юридичної точки зору для можливості надання медичної послуги та/або укладання від-
повідного договору), а також у разі формування висновку про неможливість зазначає причини неможливості 
надання певної медичної послуги або надає запит на доопрацювання відповідного договору з надання медич-
них послуг (із зазначенням причин неможливості укладання договору,  наприклад, із зазначенням відсутніх 
істотних умов у договорі). 

Як показали проведені експерименти, розроблена інформаційна технологія підтримки прийняття медичних 
рішень з урахуванням норм цивільного права забезпечила юридичну коректність проведеної процедури тран-
сплантації, дала можливість швидкої та безкоштовної перевірки наявності всіх істотних умов для можливості 
трансплантації з юридичної точки зору, а також надала рекомендації щодо подальшого виконання чи невиконання 
трансплантації.
Ключові слова: підтримка прийняття медичних рішень, інформаційна технологія, автоматизація процесу під-
тримки прийняття медичних рішень.

Вступ. На сьогодні в Україні наявна про-
блема розроблення інформаційних технологій 
підтримки прийняття рішень для галузі охорони 
здоров’я [1]. Під інформаційною технологією 
маємо на увазі сукупність процесів, що викорис-
товують методи та засоби накопичення, обробки 
і передачі первинної інформації для отримання 
інформації нової якості про стан об’єкта, процесу 
або явища [2].

Саме використання інформаційних техноло-
гій підтримки прийняття рішень для галузі охо-
рони здоров’я може суттєво збільшити корек-
тність укладеного договору з юридичної точки 
зору, убезпечити лікаря та пацієнта від юридич-
них колізій, дати можливість швидкої та безко-
штовної перевірки наявності всіх істотних умов 
у договорі, а також рекомендації щодо подаль-
шого укладання чи неукладання договору [3].

Одним із найважливіших цивільно-правових 
інститутів є договори з надання послуг. Договір 
про надання різноманітних медичних послуг 

(терапевтичних, стоматологічних, послуг із вико-
ристання репродуктивних технологій, послуг із 
трансплантації та донорства, загальних медич-
них послуг) є найбільш важливою та поширеною 
підставою для виникнення правових відносин із 
надання медичних послуг певного виду.

Нині в багатьох договорах про надання медич-
них послуг містяться обтяжливі для пацієнта 
умови, пропонується неправовий спосіб вирі-
шення спорів, відсутні характеристики, що інди-
відуалізують медичні послуги. Вказані недоліки 
можуть призвести до несприятливих юридич-
них наслідків як для пацієнта, так і для медич-
них організацій, які продовжують використову-
вати такі зразки договорів, що мають очевидні 
обмеження їх змісту та недостатню юридичну 
підготовку.

Звісно, далеко не кожна клініка може дозво-
лити собі наймати юриста для підготовки дого-
ворів про надання медичних послуг. За таких 
умов значно підвищити ефективність та юри-



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2 / 2022 (133)
35

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

дичну коректність цивільно-правових догово-
рів, убезпечити лікаря і пацієнта може інформа-
ційна технологія підтримки прийняття медичних 
рішень з урахуванням норм цивільного права – за 
рахунок надання висновку щодо можливості чи 
неможливості підписання підготовленого дого-
вору/надання відповідної медичної послуги 
з юридичної точки зору. 

Отже, на сьогодні актуальним завданням 
є забезпечення підтримки прийняття медичних 
рішень з урахуванням норм цивільного права 
шляхом розроблення відповідної інформаційної 
технології.

Дослідження відомих технологій підтримки 
прийняття медичних рішень. На сьогодні 
в Україні наявна потреба в автоматизації про-
цесів прийняття рішень щодо можливості вико-
ристання репродуктивних технологій, донорства 
і трансплантації, укладання договору про надання 
терапевтичних послуг, укладання договору про 
надання стоматологічних послуг, укладання дого-
вору про надання медичних послуг, а також щодо 
необхідності вакцинації від Covid-19. 

Отже, з позиції підтримки прийняття медич-
них рішень з урахуванням норм цивільного права 
нас цікавить, чи надають відомі технології під-
тримку прийняття рішень щодо можливості 
використання репродуктивних технологій (суро-
гатне материнство та екстракорпоральне заплід-
нення) – критерій 1, щодо можливості донорства 
і трансплантації – критерій 2, щодо можливості 
укладання договорів про надання терапевтичних 
послуг – критерій 3, щодо можливості укла-
дання договорів про надання стоматологічних 
послуг – критерій 4, щодо можливості укла-
дання загальних договорів про надання медич-
них послуг – критерій 5, щодо необхідності вак-
цинації від Covid-19 – критерій 6. Крім цього, 
нас цікавить, чи автоматизують відомі техноло-
гії семантичний аналіз природомовних даних 
(договорів, опитувальників тощо) та формування 
висновків щодо можливості чи неможливості 
укладання відповідного договору/надання відпо-
відної медичної послуги – критерій 7, чи нада-
ють ці засоби запит, чого саме не вистачає в дого-
ворі для його укладання або які необхідні умови 
не виконуються для надання відповідної медич-
ної послуги, якщо було сформовано висновок про 
неможливість укладання такого договору/немож-
ливість надання відповідної медичної послуги – 
критерій 8.

Узагальнимо результати проведеного дослі-
дження відомих технологій підтримки прийняття 

медичних рішень на предмет задоволення ними 
вищезазначених критеріїв (таблиця 1).

Проведене дослідження відомих технологій 
підтримки прийняття медичних рішень на пред-
мет задоволення ними вищезазначених критеріїв 
показало, що жодне з відомих рішень не задо-
вольняє всі 8 критеріїв у комплексі. Крім цього, 
всі відомі моделі, методи та системи підтримки 
прийняття медичних рішень належать до різних 
методологічних підходів і не інтегруються між 
собою, тобто нині відсутня інформаційна тех-
нологія підтримки прийняття медичних рішень 
з урахуванням норм цивільного права. 

Щоб розробити інформаційну технологію під-
тримки прийняття медичних рішень з урахуван-
ням цивільно-правових підстав, яка приноситиме 
реальні вигоди користувачам, необхідно спочатку 
з’ясувати, які ж задачі вона повинна вирішувати 
і які властивості повинна мати. Для виявлення 
цих потреб, а також для виявлення змісту вимог 
необхідними є результати аналізу предмет-
ної галузі (зокрема, аналізу цивільно-правових 
підстав виникнення сурогатного материнства, 
цивільно-правових підстав можливості екстра-
корпорального запліднення, цивільно-правових 
підстав виникнення донорства і трансплантації, 
цивільно-правових підстав укладання договорів 
про надання терапевтичних послуг, цивільно-
правових підстав укладання договорів про 
надання стоматологічних послуг, цивільно-пра-
вових підстав необхідності вакцинації від Covid-
19, цивільно-правових підстав укладання загаль-
них договорів про надання медичних послуг). 
Результати такого аналізу, проведеного автором, 
відображені у [17]. 

Інформаційна технологія підтримки при-
йняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права. На основі моделювання руху 
інформаційних потоків у процесі прийняття 
медичних рішень з урахуванням норм цивільного 
права та дослідження інформаційних потоків 
у процесі оцінювання інформації, доступної для 
прийняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права, розробимо структурну схему 
інформаційної технології підтримки прийняття 
медичних рішень з урахуванням норм цивільного 
права (рис. 1).

Інформаційна технологія підтримки при-
йняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права надає підтримку прийняття 
рішень щодо можливості використання репро-
дуктивних технологій (щодо можливості суро-
гатного материнства та/або екстракорпорального 
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запліднення), щодо можливості донорства і тран-
сплантації, щодо можливості укладання догово-
рів про надання терапевтичних послуг, договорів 
про надання стоматологічних послуг та загаль-
них договорів про надання медичних послуг, 
щодо необхідності та можливості вакцинації від 
Covid-19. 

На вхід розробленої інформаційної технології 
надходить договір з надання медичних послуг, 
дані про потенційних донорів та/або реципієнтів, 
опитувальник щодо вакцинації від Covid-19.

Інформаційна технологія підтримки при-
йняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права автоматизує семантичний роз-
бір (парсинг) договорів з надання медичних 
послуг, даних про потенційних донорів та/або 
реципієнтів, опитувальника щодо вакцинації від 
Covid-19. Також розроблена інформаційна тех-
нологія забезпечує автоматизоване формування 
висновків щодо можливості чи неможливості 
певної медичної послуги та/або укладання від-
повідного договору (на основі перевірки наяв-
ності всіх істотних умов, які є обов’язковими 
з юридичної точки зору для можливості надання 
медичної послуги та/або укладання відповідного 

договору), а також у разі формування висновку 
про неможливість зазначає причини неможли-
вості надання певної медичної послуги або надає 
запит на доопрацювання відповідного договору 
з надання медичних послуг (із зазначенням при-
чин неможливості укладання договору, напри-
клад, із зазначенням відсутніх істотних умов 
у договорі). Отже, за рахунок забезпечення авто-
матизації парсингу договорів та формування 
висновків щодо можливості чи неможливості 
укладання договорів/надання медичних послуг 
досягається основна мета інформаційної тех-
нології – мінімізація впливу людського фактора 
та спрощення виконання цих процесів. 

Приклад використання інформаційної 
технології підтримки прийняття медичних 
рішень. Розглянемо функціювання розробле-
ної інформаційної технології на прикладі ана-
лізу даних про двох потенційних реципієнтів на 
трансплантацію, взятих з бази даних UNOS (The 
United Network for Organ Sharing). 

На вхід розробленої інформаційної технології 
підтримки прийняття медичних рішень з ураху-
ванням норм цивільного права було подано дані 
про першого потенційного реципієнта. Дані про 

Таблиця 1
Результати аналізу відомих технологій підтримки прийняття медичних рішень 

Відоме рішення Критерії оцінки відомих рішень
1 2 3 4 5 6 7 8

Шведська національна платформа обміну медичною 
інформацією [4] + + + + + + – –

Портал моделей медичних даних [5] + – + – + – + –
Інформаційна технологія для заповнення динамічної згоди 
пацієнтів [6] – + + + + – – –

Прийняття рішень під час індивідуального лікування жіночого 
безпліддя [7] + – – – – – – –

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування 
результатів застосування репродуктивних технологій 
з використанням методів машинного навчання [8]

+ – – – – – + –

Приватна наскрізна система донорства та трансплантації 
органів на основі блокчейну Ethereum [9] – + – – – – + +

Система підтримки прийняття рішень щодо обміну 
та розподілу нирок [10] – + – – – – + +

AMBOSS: метод правової оцінки здатності пацієнта приймати 
рішення [11] – – + – + – – –

Інформаційна система підтримки прийняття рішень для 
зміцнення довіри між лікарем і пацієнтом [12] – – + + + – – –

Модель автономії прийняття рішень у медичних питаннях 
(відповідно до французького законодавства) [13] – – + + + – – –

Найважливіші фактори, які впливають на процес прийняття 
рішень щодо вибору медичних послуг [14] – – + + + + – –

Цифрова платформа для пілотного дослідження факторів, 
пов’язаних із готовністю до вакцинації від Covid-19 [15] – – – – – + + +

Інструмент підтримки прийняття рішень CAPACITI [16] – – – – – + + +
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 Рис. 1. Інформаційна технологія підтримки прийняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права

потенційного реципієнта були проаналізовані 
на предмет пошуку істотних умов транспланта-
ції, що є обов’язковими з точки зору цивільного 
права (наявність у реципієнта захворювання, 
у разі якого неможливо зберегти життя та/або 
відновити його здоров’я іншими (відмінними від 
трансплантації) методами лікування; наявність 
у реципієнта медичних показань для застосу-

вання трансплантації; (наявність письмової згоди 
повнолітнього реципієнта) або (наявність пись-
мової згоди реципієнта віком від 15 до 18 років) 
та (наявність письмової згоди батьків або інших 
законних представників реципієнта віком від 
15 до 18 років) або (наявність письмової згоди 
батьків або інших законних представників реци-
пієнта віком до 15 років) або (невідкладний випа-
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док з існуванням реальної загрози життю реци-
пієнта); реципієнт потребує органу або тканини, 
трансплантація якого дозволена МОЗ України; 
майбутня трансплантація буде проводитись 
закладом охорони здоров’я або науковою устано-
вою, яка має право її проводити). 

У результаті проведеного семантичного ана-
лізу було сформовано множину наявних умов 
щодо потенційної трансплантації для кон-
кретного випадку, яка в такому разі повністю 
збіглась із множиною обов’язкових істотних 
умов трансплантації. Отже, множина відсутніх 
обов’язкових умов для трансплантації в пер-
шому випадку є порожньою. Оскільки множина 
відсутніх обов’язкових умов для трансплантації 
є порожньою, то трансплантація є можливою. 

Далі на вхід розробленої інформаційної тех-
нології підтримки прийняття медичних рішень 
з урахуванням норм цивільного права було 
подано дані про другого потенційного реципі-
єнта. Дані про потенційного реципієнта були 
проаналізовані на предмет пошуку істотних умов 
трансплантації, що є обов’язковими з точки зору 
цивільного права. 

У результаті проведеного семантичного ана-
лізу було сформовано множину наявних умов 
щодо потенційної трансплантації для конкрет-
ного випадку, яка в такому разі не містить умови 
«реципієнт потребує органу або тканини, тран-
сплантація якого дозволена МОЗ України». 
Отже, множина відсутніх обов’язкових умов для 
трансплантації в другому випадку не є порож-
ньою і містить один елемент «реципієнт потре-
бує органу або тканини, трансплантація якого 
дозволена МОЗ України». Оскільки множина від-
сутніх обов’язкових умов для трансплантації не 
є порожньою, то трансплантація є неможливою, 
оскільки не виконується умова «реципієнт потре-
бує органу або тканини, трансплантація якого 
дозволена МОЗ України». 

Отже, як показали розглянуті експерименти, 
розроблена інформаційна технологія підтримки 
прийняття медичних рішень з урахуванням норм 
цивільного права забезпечила юридичну корек-
тність проведеної процедури трансплантації, 
дала можливість швидкої та безкоштовної пере-
вірки наявності всіх істотних умов для можли-
вості трансплантації з юридичної точки зору, 
а також надала рекомендації щодо подальшого 
виконання чи невиконання трансплантації.

Висновки.  Проведене дослідження відо-
мих технологій підтримки прийняття медичних 
рішень на предмет задоволення ними вищезаз-

начених критеріїв показало, що жодне з відомих 
рішень не задовольняє всі критерії у комплексі. 
Крім цього, всі відомі моделі, методи та системи 
підтримки прийняття медичних рішень належать 
до різних методологічних підходів і не інтегру-
ються між собою, тобто нині відсутня інформа-
ційна технологія підтримки прийняття медичних 
рішень з урахуванням норм цивільного права. 

У статті розроблено інформаційну технологію 
підтримки прийняття медичних рішень з ураху-
ванням норм цивільного права, яка автоматизує 
семантичний аналіз договорів з надання медич-
них послуг, даних про потенційних донорів та/або 
реципієнтів, опитувальника щодо вакцинації від 
Covid-19. Також розроблена інформаційна тех-
нологія забезпечує автоматизоване формування 
висновків щодо можливості чи неможливості 
певної медичної послуги та/або укладання відпо-
відного договору (на основі перевірки наявності 
всіх істотних умов, які є обов’язковими з юридич-
ної точки зору для можливості надання медичної 
послуги та/або укладання відповідного договору), 
а також у разі формування висновку про немож-
ливість зазначає причини неможливості надання 
певної медичної послуги або надає запит на 
доопрацювання відповідного договору з надання 
медичних послуг (із зазначенням причин немож-
ливості укладання договору, наприклад, із зазна-
ченням відсутніх істотних умов у договорі).  
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Today, an actual task is providing the support of medical decision-making considering the norms of civil law through 
the development of appropriate information technology. 

A study of known medical decision-making support technologies for their satisfaction of important criteria showed that 
none of the known solutions satisfies all the criteria in the complex. In addition, all known models, methods and decision 
support systems for medical decision-making belong to different methodological approaches and do not integrate with each 
other, i.e. currently there is no information technology for supporting the medical decision-making considering the norms 
of civil law.

The paper develops the information technology for supporting the medical decision-making considering 
the norms of civil law, which automates the semantic analysis of contracts for the provision of medical services, 
data on potential donors and/or recipients, and a questionnaire on vaccination against Covid-19. Also, the developed 
information technology ensures the automated formation of conclusions regarding the possibility or impossibility 
of a certain medical service and/or the conclusion of a corresponding contract (based on the verification of the presence 
of all essential conditions that are mandatory from a legal point of view for the possibility of providing a medical 
service and/or the conclusion of a corresponding contract), as well as in the case of formation of a conclusion 
on the impossibility, indicates the reasons for the impossibility of providing a certain medical service or submits 
a request for finalization of the relevant contract for the provision of medical services (indicating the reasons 
for the impossibility of concluding the contract – for example, indicating the missing essential conditions in 
the contract).
Key words: medical decision-making support, information technology, automation of the medical decision-making 
support process.
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