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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Перечень ключевых слов: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, 

МЕДИЦИНСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАПАСЫ, ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА, 

АВС-АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАПАСЕ, РИСК 

ДЕФИЦИТА ЗАПАСОВ, ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА. 

Цель работы: оптимизация существующей методики управления 

медицинскими запасами в контексте оказания стационарной медицинской 

помощи с учетом специфики медицинской сферы. 

Актуальность исследования определяется недостаточной степенью 

изученности данного направления и необходимостью доработки и адаптации 

существующих систем и методик управления запасами для использования в 

медицинской сфере. 

Объект исследования: система управления медицинскими запасами в 

международном проекте некоммерческой организации «Врачи без границ», 

который занимается лечением сложных форм туберкулеза, в тесном 

сотрудничестве с Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. 

Предмет исследования: принципы оптимизации систем управления 

запасами, определяемые спецификой сферы создания запасов, а также модели и 

алгоритмы оптимального управления запасов в условиях оказания медицинской 

помощи. 
 

Результаты и научная новизна диссертационного исследования: 
 

1. Выявлены особенности применения ABC-анализа к номенклатуре 

медицинских запасов.  
2. Выведен коэффициент точности прогнозирования расхода 

лекарственных средств и медицинских материалов, определена его значимость 

для оптимизации управления операционными запасами в контексте 

медицинской деятельности.  
3. Усовершенствована система отслеживания сроков хранения 

лекарственных средств.  
4. Разработаны методики снижения риска дефицита операционных 

запасов и снижения доли неликвидных позиций путем повышения точности 

прогнозирования.  
Апробация и опубликованность результатов диссертации: результаты 

проведенного исследования представлены на V Республиканской научно-

практической конференции студентов и магистрантов «Современные подходы 
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к повышению эффективности деятельности организации», опубликованы в 

сборнике статьей по материалам конференции; объем публикации составляет 

0,1 авторского листа. 
Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. Общий объем диссертационной 

работы составляет 74 страницы машинописного текста, в том числе 10 таблиц 

на 5 страницах, 10 рисунков на 4 страницах, библиографический список из 75 

наименований на 5 страницах, приложение на 2 страницах. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Пералік ключавых слоў: КІРАВАННЕ ЗАПАСАМІ, МЕДЫЦЫНСКІЯ 

АПЕРАЦЫЙНЫЯ ЗАПАСЫ, ЛЯЧЭННЕ ТУБЕРКУЛЁЗУ, АВС-АНАЛІЗ, 

ПРАГНАЗАВАННЕ ПАТРЭБЫ Ў ЗАПАСЕ, РЫЗЫКА ДЭФІЦЫТУ ЗАПАСАЎ, 

ПАВЫШЭННЕ ДАКЛАДНАСЦІ ПРАГНОЗУ. 
 

Мэта працы: аптымізацыя існуючай методыкі кіравання медыцынскімі 

запасамі ў кантэксце аказання стацыянарнай медыцынскай дапамогі з улікам 

спецыфікі медыцынскай сферы. 
 

Актуальнасць даследавання вызначаецца недастатковай ступенню 

вывучанасці дадзенага напрамка і неабходнасцю дапрацоўкі і адаптацыі 

існуючых сістэм і методык кіравання запасамі для выкарыстання ў 

медыцынскай сферы. 
 

Аб'ект даследавання: сістэма кіравання медыцынскімі запасамі ў 

міжнародным праекце некамерцыйнай арганізацыі «Лекары без межаў», які 

займаецца лячэннем складаных формаў туберкулёзу, у цесным супрацоўніцтве 

з Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. 
 

Прадмет даследавання: прынцыпы аптымізацыі сістэм кіравання 

запасамі, якія вызначаюцца спецыфікай сферы стварэння запасаў, а таксама 

мадэлі і алгарытмы аптымальнага кіравання запасаў ва ўмовах аказання 

медыцынскай дапамогі. 
 

Вынікі і навуковая навізна дысертацыйнага даследавання: 
 

1. Выяўлены асаблівасці прымянення ABC-аналізу да наменклатуры 

медыцынскіх запасаў.  
2. Выведзены каэфіцыент дакладнасці прагназавання расходу лекавых 

сродкаў і медыцынскіх матэрыялаў, вызначана яго значнасць для аптымізацыі 

кіравання аперацыйнымі запасамі ў кантэксце медыцынскай дзейнасці.  
3. Удасканалена  сістэма  адсочвання  тэрмінаў  захоўвання  лекавых  

сродкаў. 
 

4. Распрацаваны методыкі зніжэння рызыкі дэфіцыту аперацыйных 

запасаў і зніжэння долі неліквідных пазіцый шляхам павышэння дакладнасці 

прагназавання.  
Апрабацыя i апублiкаванне вынікаў дысертацыі: вынікі праведзенага 

даследавання прадстаўлены на V Рэспубліканскай навукова-практычнай 

канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў "Сучасныя падыходы да павышэння 



7 

 
 
 

эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі», апублікаваныя ў зборніку артыкулам па 

матэрыялах канферэнцыі; аб'ём публікацыі складае 0,1 аўтарскага аркуша. 
 

Структура працы: дысертацыя складаецца з ўвядзення, трох раздзелаў, 

заключэння, бібліяграфічнага спісу. Агульны аб'ём дысертацыйнай працы 

складае 74 старонкі машынапіснага тэксту, у тым ліку 10 табліц на 5 старонках, 

10 малюнкаў на 4 старонках, бібліяграфічны спіс з 75 найменняў на 5 

старонках, дадатак на 2 старонках. 
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SUMMARY 

 
 

 

Key words: STOCK MANAGEMENT, MEDICAL OPERATIONAL 

STOCKS, TB-TREATMENT, ABC-ANALYSIS, FORECASTING STOCK 

NEEDS, STOCK-OUT RISK, FORECAST ACCURACY INDEX. 
 

Aim of work: to optimize the existing methods of medical stocks management 

in the context of inpatient medical assistance, with the medical sphere specifics in 

focus. 
 

The relevance of research is determined by the insufficient degree of 

knowledge in this field and the necessity of revision and adaptation of existing 

systems and methods of inventory management for the use in the medical field. 
 

Object of research: the system of medical stocks management in an 

international project of the non-profit organization "Doctors without borders", which 

deals with treatment of drug-resistant TB, in close cooperation with the Ministry of 

Health of the Republic of Belarus. 
 

Subject of research: principles of optimization of stock management systems, 

defined by the stocks sphere specifics, as well as models and algorithms of optimal 

stocks control in institutions providing medical care. 
 

Results obtained and their novelty: 
 

1. Peculiarities of ABC-analysis application to the medical supplies stock 

list are revealed;  
2. An index of consumption rate forecast accuracy is developed in relation 

to medical stocks management, its importance for the optimization of operating 

reserves in the context of medical practice is defined;  
3. The tracking system of medicines expiry dates is technically improved.  
4. Techniques of reducing the stock-out risk and diminishing the share of 

illiquid medicines by increasing the forecast accuracy are developed.  
Approbation and publication of the results of the thesis: the results of the 

study are presented at the V Republican scientific-practical conference of students 

and undergraduates "Modern approaches to improving the effectiveness of 

organization," published in the collection of articles on the conference materials; 

publication volume is 0.1 copyright sheet.  
Structure of thesis: the dissertation consists of introduction, three chapters, 

conclusion and bibliography. The total volume of the dissertation is 74 pages of 



typewritten text, including 10 tables (5 pages), 10 figures (4 pages), bibliography 

consisting of 75 sources on 5 pages, Annex on 2 pages. 


