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Визначено наявність проблем реалізації публічної політики у сфері надання медичної допо�
моги при онкологічних захворюваннях, що перешкоджають забезпеченню високоефективного
лікування онкологічних захворювань в Україні.

Встановлено, що на сьогодні в Україні створена та функціонує система онкологічної допомо�
ги населення, представлена онкологічними закладами (диспансерами) охорони здоров'я.

Доведено, що важливим напрямом удосконалення реалізації публічної політики у сфері на�
дання онкологічної допомоги є впровадження інновацій (інноваційних технологій) у систему
профілактики онкологічних захворювань, діагностики, лікування та реабілітації онкологічних
хворих. Важливим напрямом є підвищення доступності до інноваційного лікування хворих на
злоякісні захворювання, в тому числі і до інноваційних лікарських засобів. У зв'язку з цим необ�
хідно запровадити оцінку медичних технологій та договорів керованого доступу, що дозволить
онкохворим отримати доступ до оригінальних інноваційних лікарських засобів за кошти дер�
жавного та/або місцевих бюджетів.

Розроблено та запропоновано інноваційну модель реалізації публічної політики щодо надання
медичної допомоги при онкологічних захворюваннях в Україні, в основу якої покладено прин�
цип взаємозв'язку її основних складових, впровадження якої надасть можливість удосконали�
ти систему підготовки медичних кадрів та систему організації надання онкологічної допомоги
з метою підвищення якості надання онкологічної допомоги в Україні.

Встановлено, що у зв'язку із розвитком медичної науки та впровадження інноваційних ме�
тодів лікування онкологічних хворих необхідно переглянути галузеві стандарти у сфері надан�
ня онкологічної допомоги, а також виникає необхідність перегляду системи освіти у сфері он�
кології з урахуванням міжнародних стандартів.

The existence of problems in the implementation of public policy in the field of medical care for
cancer, which hinder the provision of highly effective treatment of cancer in Ukraine.

It is proved that the basic principles of formation and implementation of public policy in the field of
health care, in particular in the provision of cancer care are defined by the legislation of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Однією з найнебезпечніших медико�соціальних про�

блем в Україні є злоякісні новоутворення, які щороку

виявляють більш як у 180 тис. осіб. Щороку помирає

від раку майже 90 тис. осіб, з них 35% населення пра�

цездатного віку. Внаслідок пізньої діагностики онколо�

гічних захворювань в Україні виявляється значна

кількість хворих, які помирають протягом року після

встановлення діагнозу (38—40%). У розвинених краї�

нах такий показник не перевищує 30% [1].

Захворюваність на рак в Україні складає 380 ви�

падків на 100 тис. населення, що виводить країну в лі�

дери на Європейському континенті. Станом на 1 січня

2019 року на онкологічному обліку в Україні перебува�

ло близько мільйона хворих (975 301 осіб). За даними

Національного канцер�реєстру, щорічно у нашій державі

рак вперше діагностують у близько 140 тис. дорослих

осіб і у понад 1 000 дітей. Згідно з прогнозними оцінка�

ми рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в

Україні до 2030 року може зрости до 180 тис. осіб у рік

[2].

It is established that today in Ukraine the system of oncological care of the population, represented
by oncological institutions (dispensaries) of health care, is created and functions. The Order of the
Ministry of Health of Ukraine approved the Regulations on the oncological institution (dispensary) of
health care.

It is proved that an important direction of improving the implementation of public policy in the field
of cancer care is the introduction of innovations (innovative technologies) in the system of cancer
prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of cancer patients. An important area is to
increase access to innovative treatment of patients with malignant diseases, including innovative
drugs. In this regard, it is necessary to introduce an assessment of medical technologies and
controlled access agreements, which will allow cancer patients to access original innovative
medicines from the state and / or local budgets.

An innovative model of implementation of public policy on medical care for cancer in Ukraine has
been developed and proposed, based on the principle of interconnection of its main components,
the implementation of which will improve the system of medical training and the organization of cancer
care to improve oncological care in Ukraine.

The model is based on a system of health standards. It is determined that the legislation of Ukraine
establishes both state social norms in the field of health care and industry standards.

It is noted that the provision of cancer care involves the creation of a system of preventive activities
for the prevention and occurrence of cancer, the main measures of which should be to minimize the
risks and factors influencing the occurrence of such diseases, as well as informational and educational
activities.

It is established that in connection with the development of medical science and the introduction
of innovative methods of treatment of cancer patients it is necessary to revise industry standards in
the field of cancer care, and there is a need to revise the education system in oncology to international
standards.

Ключові слова: охорона здоров'я, публічна політика у сфері охорони здоров'я, система онкологічної
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У 2017 році почалася трансформація системи охо�

рони здоров'я, яку зараховано до першочергових ре�

форм, з метою вирішення актуальних проблем галузі, в

тому числі організації надання медичної допомоги при

онкологічних захворюваннях.

Отже, актуальними питаннями на сьогодні є впро�

вадження заходів з профілактики та ранньої діагности�

ки найбільш розповсюджених видів злоякісних новоут�

ворень, що дозволить суттєво підвищити рівень ран�

нього виявлення таких захворювань та заощадити бюд�

жетні кошти [2], а також знизити кількість хворих на

онкологічні захворювання в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти публічної політики та управління у

сфері охорони здоров'я, а також дослідження проблем

реалізації публічної політики при наданні онкологічної

допомоги в Україні проаналізовано в наукових працях

таких науковців: М. Білинської, С. Бугайцова, Л. Бу�

равльова, Н. Васюк, О. Виноградова, А. Віленського,

Л. Жаліло, В. Князевича, П. Кузьмінського, Н. Кризиної,

Я. Радиша, Н. Рингач, І. Солоненко, Т. Юрочко, Н. Ярош

та інших.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Залишаються невирішеними питаннями щодо ство�

рення інноваційної моделі реалізації публічної політи�

ки щодо надання медичної допомоги при онкологічних

захворюваннях в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є пошук інноваційної моделі

реалізації публічної політики щодо надання медичної

допомоги при онкологічних захворюваннях в Україні та

виявлення особливостей вдосконалення реалізації пуб�

лічної політики у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Визначено наявність проблем реалізації публічної

політики у сфері надання медичної допомоги при онко�

логічних захворюваннях, що перешкоджають забезпе�

ченню високоефективного лікування онкологічних за�

хворювань в Україні, а саме: відсутність політики щодо

превенції онкологічних захворювань, виникненню яких

можна запобігти; невідповідність професійної підготов�

ки медичних працівників у сфері онкології та онкогема�

тології міжнародним стандартам; неефективність вико�

ристання наявних матеріальних ресурсів; відсутність

(або застарілість) галузевих стандартів у сфері охоро�

ни здоров'я, що стосуються онкологічних та онкогема�

тологічних захворювань; не належна оцінка даних На�

ціонального канцер�реєстру України з метою прийнят�

тя управлінських рішень; відсутність або недостатність

розвитку системи надання психологічної, реабілітацій�

ної та паліативної медичної допомоги онкохворим па�

цієнтам [3].

Онкологічну допомогу визначено як систему заходів

щодо організації діагностики онкологічних захворю�

вань, лікування і реабілітації онкологічних хворих, об�

ліку ураження населення злоякісними новоутворення�

ми [4].

Основні засади щодо формування та реалізації пуб�

лічної політики у сфері охорони здоров'я визначені у

Законі України "Основи законодавства України про

охорону здоров'я" [5], зокрема:

— основи державної політики у сфері охорони здо�

ров'я формує Верховна Рада України шляхом закріп�

лення конституційних і законодавчих засад охорони

здоров'я, визначення її мети, головних завдань, на�

прямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів

і обсягів бюджетного фінансування, створення систе�

ми відповідних кредитно�фінансових, податкових, мит�

них та інших регуляторів, затвердження загальнодер�

жавних програм охорони здоров'я;

— реалізація державної політики охорони здоро�

в'я покладається на органи виконавчої влади. Кабінет

Міністрів України організує розробку та здійснення дер�

жавних цільових програм, створює економічні, правові

та організаційні механізми, що стимулюють ефективну

діяльність в сфері охорони здоров'я та здійснює інші

заходи. Міністерства, інші центральні органи виконав�

чої влади в межах своєї компетенції розробляють про�

грами і прогнози в сфері охорони здоров'я, визначають

єдині науково обгрунтовані державні стандарти, кри�

терії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я на�

селення, здійснюють державний контроль і нагляд та

іншу виконавчо�розпорядчу діяльність в сфері охоро�

ни здоров'я. Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, місцеві державні адміністрації, а також органи

місцевого самоврядування реалізують державну політи�

ку у сфері охорони здоров'я в межах своїх повноважень,

передбачених законодавством.

На сьогодні в Україні створена та функціонує сис�

тема онкологічної допомоги населення, представлена

онкологічними закладами (диспансерами) охорони здо�

ров'я.

Так, відповідно до статей 16, 33 Основ законодав�

ства України про охорону здоров'я та Положення про

Міністерство охорони здоров'я України, наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2013

№ 845 затверджено Положення про онкологічний зак�

лад (диспансер) охорони здоров'я; Положення про

інформаційно�аналітичний відділ медичної статистики

онкологічного закладу (диспансеру, центру, лікарні)

охорони здоров'я; Положення про відділення денного

стаціонару онкологічного закладу охорони здоров'я;

Положення про онкохіміотерапевтичне відділення он�

кологічного закладу охорони здоров'я; Положення про

кабінет амбулаторної хіміотерапії онкологічного закла�

ду охорони здоров'я; Положення про онкологічний ка�

бінет (диспансерне відділення) закладу охорони здоро�

в'я; Положення про жіночий оглядовий кабінет закладу

охорони здоров'я; Положення про кабінет патології

шийки матки закладу охорони здоров'я; Положення про

мамологічний кабінет закладу охорони здоров'я; Поло�

ження про чоловічий оглядовий кабінет закладу охоро�

ни здоров'я; Положення про кабінет протибольової те�

рапії закладу охорони здоров'я; Положення про цент�

ралізовану цитологічну лабораторію; Положення про

протиракову експертну комісію; Положення про міжре�

гіональний онкологічний центр; Положення про дитя�

чий онкологічний кабінет закладу охорони здоров'я [6].

Грунтуючись на викладеному вище, нами розробле�

на інноваційна модель реалізації публічної політики

щодо надання медичної допомоги при онкологічних

захворюваннях в Україні, яка представлена на рисунку

1 — (далі — модель), в основу якої покладено принцип

взаємозв'язку її основних складових, зокрема:

— механізми реалізації публічної політики щодо

надання медичної допомоги при онкологічних захворю�

ваннях в Україні (організаційний, нормативно�правовий,

кадровий, освітній, фінансовий, інформаційний та ін.);

— суб'єкти та об'єкти публічної політики щодо на�

дання медичної допомоги при онкологічних захворю�

ваннях в Україні.

Модель грунтується на системі стандартів у сфері

охорони здоров'я, до яких належать державні соціальні

нормативи та галузеві стандарти [5].

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здо�

ров'я встановлюються відповідно до Закону України

"Про державні соціальні стандарти та державні со�

ціальні гарантії". Так, до державних соціальних норма�

тивів у сфері охорони здоров'я включаються [7]:

— перелік та обсяг гарантованого рівня медичної

допомоги громадянам у державних і комунальних за�

кладах охорони здоров'я;
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— нормативи надання медичної допомоги, що вклю�

чають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактич�

них процедур;

— показники якості надання медичної допомоги;

— нормативи пільгового забезпечення окремих ка�

тегорій населення лікарськими засобами та іншими

спеціальними засобами;

— нормативи забезпечення стаціонарною медич�

ною допомогою;

— нормативи забезпечення медикаментами дер�

жавних і комунальних закладів охорони здоров'я;

— нормативи санаторно�курортного забезпечення;

— нормативи забезпечення харчуванням у держав�

них і комунальних закладах охорони здоров'я.

Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я скла�

дають стандарт медичної допомоги (медичний стан�

дарт), клінічний протокол, протокол надання реабіліта�

ційної допомоги у сфері охорони здоров'я, табель ма�

теріально�технічного оснащення, лікарський формуляр

[5].

Надання онкологічної допомоги передбачає ство�

рення системи профілактичної діяльності щодо попе�

редження та виникнення онкологічних захворювань,

основними заходами якої мають бути мінімізація ризиків

та факторів впливу на виникнення таких захворювань,

а також здійснення інформаційно�просвітницької діяль�

ності.

Важливим напрямом удосконалення реалізації

публічної політики у сфері надання онкологічної до�

помоги є впровадження інновацій (інноваційних тех�

нологій) у систему профілактики онкологічних захво�

рювань, діагностики, лікування та реабілітації онко�

логічних хворих, на що і направлена розроблена нами

модель.

Міжнародна взаємодія покликана покращити дос�

туп пацієнтів до інноваційних ефективних методів ліку�

вання, профілактики і діагностики небезпечних для жит�

тя захворювань і сприятиме розвитку системи охорони

здоров'я України сфері надання медичної допомоги при

онкологічних захворюваннях [8].

Важливим напрямом є підвищення доступності до

інноваційного лікування хворих на злоякісні захворю�

вання, в тому числі і до інноваційних лікарських за�

собів.

У цьому контексті необхідне впровадження оцінки

медичних технологій та договорів керованого доступу

(ДКД), що дозволить пацієнтам отримати доступ до ори�

гінальних інноваційних лікарських засобів за кошти дер�

жавного та/або місцевих бюджетів. Варто зазначити,

що в договорах керованого доступу передбачена спіль�

Рис 1. Інноваційна модель реалізації публічної політики
щодо надання медичної допомоги при онкологічних захворюваннях в Україні
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на відповідальність компанії�постачальника лікарських

засобів і медичного закладу за результат лікування, а

фінансування здійснюватиметься з урахуванням показ�

ників ефективності лікування за результатами моніто�

рингу [9].

У зв'язку із розвитком медичної науки та появою

нових розділів у медицині сфера охорони здоров'я стик�

нулася із питаннями перегляду системи освіти у сфері

онкології та потребі в удосконаленні системи підготов�

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медич�

них кадрів із застосуванням інноваційних методів на�

вчання у відповідності до міжнародних підходів, що і є

одним із очікуваних результатів від впровадження нашої

моделі.

ВИСНОВКИ
Розроблено та запропоновано інноваційну мо�

дель реалізації публічної політики щодо надання ме�

дичної допомоги при онкологічних захворюваннях в

Україні, впровадження якої надасть можливість удос�

коналити систему підготовки медичних кадрів та сис�

тему організації надання онкологічної допомоги з

метою підвищення якості надання онкологічної допо�

моги в Україні.

Встановлено, що у зв'язку із розвитком медичної

науки та впровадження інноваційних методів лікуван�

ня онкологічних хворих необхідно переглянути галу�

зеві стандарти у сфері надання онкологічної допомо�

ги, а також виникає необхідність перегляду системи

освіти у сфері онкології з урахуванням міжнародних

стандартів.

Перспективи подальших розвідок у зазначеному на�

прямі стосуються формуванню та розроблення конкрет�

них пропозицій в реалізації публічної політики щодо

впровадження інновацій при наданні онкологічної до�

помоги.
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