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м.Львів                                                                                        2016 р. 

 

        1. Закон України від 23 грудня 2009 року № 1794-VI «Про 

затвердження Загальнодержавної програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» 

//Управління закладом охорони здоров'я.- 2010.- № 2.- С.4-5. 

 

        2. Наказ МОЗ України № 409/36 від 14 травня 2010р. "Про 

виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" //Управління 

закладом охорони здоров'я.- 2010.- № 6.- С.12-13. 

 

        3. Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р. (Витяг)" Про 

затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю "Онкологія" {Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

МОЗ № 645 від 30.07.2010р., № 247 від 29.04.2011р.} //Збірник 

нормат.-директивних документів з охорони здоров'я.- 2011.- № 7.- 

С.44-58. 

 

        4. Боднарь Г., Кузнецова Л.Н. Онкологическая помощь в 

Украине //Журнал нац. АМН України.- 2011.- № 1.- С.26-30. 

     Онкологічні  захворювання являються однією з найбільш 

актуальних проблем сучасності. Щорічно в світі виявляють 12 млн. 

нових випадків раку і більше 7 млн. людей вмирають від нього, що  

складає біля 20 тис.померлих щорічно. 

 

        5. Воробйова Л.І., Жилка Н.Я., Зайкова Т.В. Проблеми патології 

шийки матки в Україні: аналітичний огляд наукової літератури  

// Вісник соц. гігієни та організ. охорони здоров’я України.- 2012.- № 

2.- С.14-17. 
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     Проведено аналіз рівня захворюваності жінок на рак шийки матки 

в Україні. Виявлено тривожні тенденції: зростання захворюваності, 

зокрема серед жінок молодого віку, збільшення випадків занедбаних 

форм захворювання. 

 

        6. Зайкова Т.В. Стан інформованості жіночого населення щодо 

сучасних методів профілактики раку шийки матки //Вісник соц. 

гігієни та організації  охорони здоров'я України.- 2012.- № 4.-  

С.38-42. 

     Наведені результати соціологічного дослідження, проведеного 

серед жінок з метою вивчення рівня їх проінформованості щодо 

сучасних методик профілактики захворювання. 

 

        7. Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні – 

оцінка повноти та якості інформації //Клиническая онкология.- 2011.- 

№ 2.- С.4-9. 

     Вперше проведено дослідження розповсюдженості злоякісних 

новоутворень в популяції України з метою оцінки повноти та якості 

реєстрації онкологічних хворих. 

 

        8. Медико-соціальне обгрунтування доцільності скринінгу 

найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України 

як практичний аспект удосконалення якості профілактики 

онкологічних захворювань /Гайсенко А.В. та ін. //Клиническая 

онкология.- 2012.- 

 № 5.- С.6-11. 

    В останнє десятиліття онкологічна ситуація у світі залишається 

несприятливою щодо захворюваності та поширеності раку як в 

економічно розвинених, так і в країнах, що розвиваються. 

 

        9. Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного 

лікування онкологічних захворювань /Мендрік О.А. та ін. 

//Клиническая онкология.- 2011.- № 4.- С.4-8. 

     В оглядовій статті представлено основні методи проведення 

фармакоекономічних досліджень у галузі онкології. 
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        10. Михайлович Ю.Й., Гайсенко А.В. Європейська перспектива 

оцінки витрат та рентабельності лікування раку в Україні 

//Клиническая онкология.- 2011.- № 2.- С.4-9. 

     Формування здоров’я популяції на 50 % залежить від соціальних 

та економічних чинників. На сьогодні дуже гостро стоїть питання 

удосконалення фінансування охорони здоров’я, бо це є важливою 

передумовою подолання негативних явищ в економіці та суспільстві 

в цілому. 

 

        11. Михайлович Ю.Й., Федоренко З.П., Журбенко А.В. Оцінка 

якості та ефективності виконання державних програм з онкології. 

Погляд на проблему //Клиническая онкология.- 2014.- № 3.- С.9-11. 

     Міжнародний досвід свідчить, що практично в жодній країні 

пересічний громадянин не спроможний самостійно покривати 

витрати на високовартісне лікування онкологічної патології. 

Існуюча тенденція зростання поширеності злоякісних новоутворень 

та зниження виживання в Україні свідчить про необхідність 

удосконалення всіх ланок протиракової боротьби. 

 

        12. Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері 

охорони здоров’я України з проблеми захворюваності на найбільш 

соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011-2014 роки 

/Горбань А.Є. та ін. //Вісник соц. гігієни та організ. охорони здоров’я 

України.- 2015.- № 3.- С.44-49. 

     Проведено ретроспективний аналіз 378 нововведень, 167 

інформаційних листів, 130 методичних рекомендацій; використано 

методи експертної оцінки, статистичного, системного, 

структурно-логічного та кластерного аналізу. 

 

        13. Нові підходи до оцінки стану онкологічної допомоги 

населенню /Федоренко З.П. та ін. //Клиническая онкология.- 2015.-  

№ 3.- С.3-7. 

     Проведено вивчення показників, які характеризують стан 

онкологічної допомоги хворим на рак шлунка, товстої кишки, грудної 

та передміхурової залози в регіонах України. 

 

        14. Особенности трендовых моделей заболеваемости раком 

грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС /Федоренко З.П. и 

др. //Клиническая онкология.- 2012.- № 5.- С.11-18. 



 
 

                                             - 4 – 

 

     Проведено дослідження динаміки РГЗ з метою виявлення 

особливостей його розвитку як в популяції України, так й на 

територіях, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

        15. Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню за 

даними національного канцер-реєстру України /Федоренко З.П. та ін. 

//Клиническая онкология.- 2015.- № 3.- С.7-13. 

     Досліджено показники стану організації лікувально-

діагностичного процесу з урахуванням локалізації та стадії 

злоякісного новоутворення, статі хворих в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях України. 

 

        16. Порівняльна характеристика стану ураження злоякісними 

новоутвореннями міського та сільського населення України  

/Щепотін І.Б. та ін. //Клиническая онкология.- 2011.- № 1.- С.4-9. 

     Проведено дослідження динаміки онкоепідеміологічного процесу в 

Україні з метою виявлення особливостей його розвитку в міській та 

сільській популяції за статево-віковими ознаками. 

 

        17. Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених 

злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової 

медицини (урок міжнародного досвіду) /Михайлович Ю.Й., Гайсенко 

А.В., Журбенко А.В. //Клиническая онкология.- 2012.- № 6.- С.6-11. 

     Реформи в медицині вкрай потрібні, проте вони не є взірцем для 

простого копіювання розробок інших країн або жорсткого 

керівництва до дії. 

 

        18. Стадник О.М., Тріль О.В. Онкологія та радіологія і Львові: 

від перших кроків до становлення //Укр. радіологічний журнал.- 

2015.- № 3.-С.7-20. 

 

        19. Федоренко З.П., Михайлович Ю.Й. Стан організації 

онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу 

наслідків аварії на ЧАЕС //Клиническая онкология.- 2014.- № 3.-  

С.4-9. 

     Вивчення стану онкологічної допомоги населенню радіаційно 

забруднених областей порівняно із загальноукраїнським рівнем  
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продемонструвало, що забезпеченість ліжками, нижча за норму в 1,4 

– 2,6 раза. Поліпшення стану протиракової боротьби має  

базуватися на підвищенні матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення, вдосконаленні стану лікувально-діагностичного 

процесу. 

 

        20. Федчишин Н.Є. Аналіз деяких причинно-наслідкових зв’язків 

між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та 

чинниками, що на них впливають // Вісник соц. гігієни та організ. 

охорони здоров’я України.- 2012.- № 3.- С.36-40. 

     В статті наведений аналіз захворюваності та смертності від 

злоякісних новоутворень та встановлені причинно-наслідкові зв’язки 

між факторами, що впливають на рівні даних показників. 

 

        21. Філоненко К.С., Крячок І.А. Харчування та злоякісні 

новоутворення: крок до здоров’я або хвороби? //Клиническая 

онкология.- 2014.- № 2.- С.29-38. 

     Метою даного огляду літератури є вивчення впливу особливостей 

харчування на розвиток раку. 

 

        22. Цигика Д.Й. Клініко-епідеміологічні аспекти білатерального 

раку молочних залоз у західних областях України //Новоутворення.- 

2011.- № 2.- С.73-78. 

     Робота спрямована на дослідження закономірностей розвитку 

БРМЗ і покликана покращити розуміння цієї патології задля 

досягнення успіхів у профілактиці та лікуванні даного захворювання. 

 

        23. Чепелевська Л.А., Орда О.М. Сучасні особливості смертності 

населення від новоутворень в регіонах України //Вісник соц. гігієни 

та організ. охорони здоров’я України.- 2011.- № 3.- С.28-34. 

     Вивчалися особливості динаміки смертності населення України 

від новоутворень за 2005-2009рр. по регіонах, за типом поселення, 

статтю померлих. 
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        24. Чехун В.Ф. Сучасний стан та перспективи фундаментальних 

досліджень в експериментальній та клінічній онкології //Онкологія.- 

2010.- № 3.- С.219-224. 

    Проаналізовано сучасні відомості про молекулярні механізми 

злоякісної трансформації, молекулярну сертифікацію пухлинних 

клітин для індивідуалізації терапії. Сформульовано основи нових 

стратегій медикаментозної терапії при злоякісних новоутвореннях. 
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