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Вступ. Ефективність інноваційної діяльності онкологічних наукових установ визначається рівнем правового за-
хисту інтелектуальної власності та впливає на ступінь впровадження результатів наукових досліджень в практику 
охорони здоров’я.

Проблематика. Подолання онкологічних захворювань — одна із найважливіших медико-соціальних проблем 
сучасності, прогрес у вирішенні якої може бути досягнутий шляхом використання фундаментальних знань як ваго-
мих ресурсів інновацій.

Мета. Оцінка стану патентно-винахідницької діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і ра-
діобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР) для формування стратегічних управлінських рішень щодо її 
оптимізації.

Матеріали й методи. Оцінено основні кількісні показники патентно-винахідницької діяльності ІЕПОР за 2009—
2017 рр., зокрема, подання заявок та кількість виданих патентів; отримання патентів різних видів; рейтинг патенту-
вання за підрозділами ІЕПОР. На основі кількісного аналізу та аналізу міжнародної патентної класифікації об’єктів 
права інтелектуальної власності (МПК ОПІВ) досліджено тематичну спрямованість ОПІВ.

Результати. Найбільша патентна активність відмічена у 2010 (13 ОПІВ), 2013 (17 ОПІВ) та 2016 (12 ОПІВ) рр. Ана-
ліз даних за 2009—2017 рр. щодо отриманих охоронних документів різних видів виявив пріоритетність декларацій-
них патентів на корисну модель.

Рейтинг патентування за 2009—2017 рр. за науковими підрозділами ІЕПОР свідчить про різний рівень патентної 
активності науковців. Характерним у розвитку патентно-винахідницької діяльності науковців є узгодженість тематики 
ОПІВ з основними напрямами дослідної роботи установи.

Висновки. Показники патентної активності свідчать про високий рівень результативності наукової діяльності 
установи та інноваційний потенціал розробок і є інформаційним підґрунтям для формування стратегічних управлін-
ських рішень щодо оптимізації патентно-винахідницької діяльності. 

К л ю ч о в і  с л о в а: патентна активність, об’єкти права інтелектуальної власності, винахідницька діяльність, інно-
ваційний потенціал, інформаційний супровід, експериментальна онкологія.
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Подолання онкологічних захворювань є од-
нією із найбільш актуальних медико-біоло-
гічних і соціально-економічних проблем охо-

рони здоров’я України. Прогрес у сфері прак-
тичної онкології, як і всієї медицини, може 
забезпечити нова парадигма використання 
фундаментальних знань як найважливіших 
ресурсів інноваційної політики. Інноваційні 
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процеси в експериментальній онкології варто 
розглядати як пріоритетні в розвитку онколо-
гічної медичної науки та практичної охорони 
здоров’я, а правову охорону інтелектуальної 
власності, зокрема результатів науково-тех-
ніч ної діяльності, — як ключовий момент цього 
процесу. Від ефективності інноваційної діяль-
ності значною мірою залежить ступінь впро-
вадження результатів досліджень наукових ус-
танов онкологічного профілю в практику охо-
рони здоров’я. При цьому, перед науковцями 
постає низка проблем, пов’язаних як із певною 
недосконалістю законодавчої бази у сфері ін-
телектуальної власності [4, 6], недосконаліс-
тю системи управління правами на об’єкти ін-
телектуальної власності, відсутністю іннова-
ційного менеджменту та технологій трансферу 
результатів наукової діяльності, недостатньо 
сформованим ринком об’єктів права інтелек-
туальної власності (ОПІВ), системним недо-
статнім рівнем бюджетного фінансування нау-
кових установ, так і з відсутністю досвіду та 
системного підходу до зазначених питань у нау-
ково-дослідних установах [10].

Одним із факторів, що надає суттєві кон-
курентні переваги суб’єктам винахідницької 
діяльності, є патентування власних наукових 
розробок та впровадження їх у практичну он-
кологію, а кількість поданих заявок та зареєст-
рованих патентів є важливим індикатором ре-
зультативності такої діяльності. Світовий по-
пит на патентний захист винаходів щороку 
збільшується, залучаючи дедалі більше фінан-
сових та людських ресурсів до захисту прав 
інтелектуальної власності, крім того, паралель-
но зростає обсяг міжнародного трансферу тех-
нологій [22].

Патентна статистика, разом із таким по-
ширеним індикатором наукової діяльності, 
як пуб лікаційна активність, є інструментом, 
який дозволяє оцінити технологічні резуль-
тати наукової діяльності. Останні досліджен-
ня свідчать, що статистичний аналіз патентної 
активності є поширеним методом оцінки ре-
зультативності науково-технічної діяльності 

у вітчизняних та зарубіжних наукових ус та-
новах [1, 14], а також засобом оцінки інно ва-
ційної сфери. Методологічні питання вико-
ристання статистичного аналізу патентно-лі-
цен зійної діяльності досить широко висвітле-
но в іноземних [15—17] та вітчизняних працях 
[4, 7, 9].

Так, Британська програма Research Assess-
ment Exercise оцінює результативність ОПІВ 
національних університетів один раз на чоти-
ри роки й на основі сформованого рейтингу 
надається відповідне фінансування [19]. Авст-
ралійський уряд реалізовує програму Research 
Quality Framework, де на основі мета-аналізу 
даних університетських репозитаріїв та інди-
каторів Thomson Scientific оцінюється продук-
тивність організацій, наукових лабораторій та 
окремих вчених [15, 18, 20, 21]. 

Аналіз патентно-винахідницької активності 
успішно застосовують для визначення про-
дуктивності наукової діяльності, зважаючи на 
його переваги:
 зручність у використанні, оскільки біль-

шість даних патентної статистики є публіч-
ними й доступними для аналізу; 

 експертне оцінювання заявки на патенто-
спроможність (на новизну та технічний рі-
вень), що підвищує конкурентоздатність 
запропонованих новацій, а отже, патентні ін-
дикатори слугують базисом майбутніх ко-
мерційних пропозицій;

 можливість здійснення міжнародних порів-
нянь патентної статистики завдяки стандар-
тизації патентного законодавства; 

 рівень патентування є ефективним індика-
тором результативності прикладних дослі-
д жень і розробок [3].
Незважаючи на загальновідомі недоліки (ка-

піталовкладення та трудомісткість патентної 
заявки) патентна статистика має позитивні та 
оптимістичні прогнози щодо    економічного та 
комерційного потенціалу новацій. Патентний 
аналіз також є корисним щодо визначення 
перспектив розвитку технологій та їх конку-
рентоздатності в окремих сферах діяльності 
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та в різних країнах. Формування національ-
них, орієнтованих на сучасні технології, стра-
тегій не можливо без урахування результатів 
патент ного аналізу, які також можуть бути ви-
користані й для формування моделі розвитку 
ринку нових технологій [16, 22].

Розробка та впровадження нових ОПІВ у 
галузі експериментальної онкології сприяє за-
безпеченню сучасного рівня розв’язання клі-
нічних завдань щодо діагностики, дозволяє по-
ліпшувати засоби та підходи до профілактики 
онкологічних захворювань, лікування хворих 
на злоякісні новоутворення, підвищення якос-
ті життя пацієнтів. Тому реалізація ОПІВ Інс-
титуту експериментальної патології, онкології 
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН Украї-
ни в галузі експериментальної патології, мо-
лекулярної біології та біотехнології, клінічної 
онкології, розвитку способів ранньої та дифе-
ренційної діагностики, лікування хворих на зло-
якісні пухлини на засадах досягнень сучасної 
науки є надзвичайно актуальною. 

Метою дослідження була оцінка стану па-
тентно-винахідницької діяльності ІЕПОР для 
формування стратегічних управлінських рі-
шень щодо її оптимізації.

В дослідженні використано патентну ін фор-
мацію за результатами пошуку у спеціа лі зо-
ваній базі даних «Винаходи (корисні моделі) в 
Україні» Українського інституту промислової 
власності за період 2013—2017 рр. Ключовими 
словами в назвах ОПІВ слугували: «лікування 
раку», «діагностика раку», «прогнозування ра-
ку», «профілактика раку», а також здійснюва-
ли пошук за назвою провідних установ онко-

логічного профілю. Проаналізовано матеріали 
патентно-винахідницької діяльності ІЕПОР 
(2013—2017 рр.). на основі щорічних звітів для 
НАН України. Проведено оцінку основних 
кількісних показників патентної активнос ті — 
показник надходження заявок на видачу охо-
ронних документів (патентів) усіх видів та кіль-
кість виданих охоронних документів патент-
ними відомствами; показник отриманих охо-
ронних документів різних видів (на винаходи, 
корисні моделі та промислові зразки); рей-
тинг патентування за науковими підроз діла-
ми ІЕПОР. Базуючись на результатах зазначе-
ного кількісного аналізу та аналізу МПК ОПІВ 
досліджено тематичну спрямованість ОПІВ.

За даними Державного підприємства «Ук-
раїнський інститут інтелектуальної власнос- 

ті» («Укрпатент») [13] було проаналізовано 
загальну кількість виданих в Україні патентів 
у галузі онкології за період 2012—2016 рр. За 
результатами пошуку знайдено 328 патентів, 
зокрема, 52 з них (16 %) — на винаходи та 276 
(84 %) — на корисні моделі. Серед тематичних 
напрямків, що активно удосконалюють роз-
робники, виокремлено такі: способи лікуван-
ня хворих на онкологічні захворювання, таких 
патентів було найбільше — 211 (64 %), спосо-
би діагностики — 94 (28,6 %), способи прогно-
зування перебігу хвороби — 16 (5 %), способи 
та засоби профілактики — 7 (2,4 %). Слід та-
кож зазначити, що серед патентів щодо удо-
сконалення способів лікування хворих на он-
кологічні захворювання, майже всі винаходи 
(47 патентів) належать іноземним заявникам — 
представникам 12 країн світу, більшість з них 
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Рис. 1. Загальна кількість 
об’ єктів права інтелектуаль-
ної власності, що перебува-
ли на балансі ІЕПОР НАНУ 

за період 2010—2018 рр.
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запатентовано у США (52 %) [11]. Наведені 
да  ні свідчать про високу актуальність дослі-
джень проблеми злоякісних новоутворень, а 
різне відомче підпорядкування установ-па тен-
товласників — про корисний вклад як фунда-
ментальної науки, так і клінічних установ для 
медичних новацій у галузі онкології [23].

Охоронними документами ОПІВ є патент 
на винахід, деклараційний патент на корисну 
модель, патент на промисловий зразок, свідоцт-
во на знак для товарів та послуг [8]. Аналіз па-
тентної активності в ІЕПОР, результатом якої 
є створення ОПІВ, зокрема винаходів, корис-
них моделей, промислових зразків, раціоналі-
заторських пропозицій, знаків для товарів та 
послуг, показав, що на балансі нематеріальних 
активів ІЕПОР у період 2010—2018 рр. знахо-
дилось в середньому 93 ОПІВ на рік (рис. 1). 
При цьому патентна активність науковців 
найбільш високою була в 2015-му та 2016-му 
роках, коли на балансі Інституту перебувало 
107 та 104 ОПІВ відповідно. Станом на 2018-
ий рік підтримується чинність 74 ОПІВ.

Проведений аналіз співвідношення кіль-
кості поданих до «Укрпатенту» заявок та от-
риманих охоронних документів, власником 
яких є ІЕПОР, у період 1994—2017 рр. виявив 
їх відповідність, що свідчить про успішне про-
ходження формальної та кваліфікаційної екс-
пертиз і отримання позитивного рішення про 
видачу ОПІВ. 

На рис. 2 проілюстровано динаміку кількіс-
них показників отриманих охоронних доку-
ментів в ІЕПОР за період 1994—2017 рр. Від-
повідно до наведених даних, найбільш висока 
патентна активність, що визначалась за кіль-
кістю поданих заявок на видачу ОПІВ України 
та відповідно отриманих документів, спосте-
рігалась у 2010-му, 2013-му та 2016-му роках. 
Так, у 2010-му році інститутом було отримано 
13 ОПІВ, з яких патентів на винахід — 4, на ко-
рисну модель — 8, на промисловий зразок — 1; у 
2013-му році отримано 17 ОПІВ, а у 2016-му — 
12 рішень, з них, патентів на винахід — 3, на 
корисну модель — 6, на промисловий зразок — 2, 
на знак для товарів і послуг — 1 (свідоцтво).

У 2010-му та 2013-му роках втратили чин-
ність та призупинено дію 4 ОПІВ через закін-
чення терміну дії патентів. Найбільший спад 
патентної активності спостерігався в період 
1998—2000 років. 

Слід зазначити про підвищення патентної 
активності науковців установи за період 2013—
2017 рр., оскільки кількість поданих заявок на 
видачу охоронних документів щодо рез уль та-
тів робіт, виконаних за рахунок загаль ного фон-
ду, збільшилась у середньому на 11,6 % за рік. 

Наприкінці 2017-го року на балансі нема-
теріальних активів інституту знаходилося 
76 ОПІВ, з них 20 патентів України на вина-
хід, 41 патент України на корисну модель, 3 па-
тенти України на промисловий зразок, 1 свідо-
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Рис. 2. Кількість отриманих закладом патентів та їх статус (1994—2017 рр.)
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цтво на знак для товарів і послуг та 6 свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на службо-
вий твір. 

Динаміка патентування ОПІВ ІЕПОР за 
період 2006—2017 рр., складена на основі що-
річних звітів про «Створення та використання 
об’єктів права інтелектуальної власності» 
(рис. 3), свідчить, що, починаючи з 2008-го 
року, загалом відбувається активізація проце-
су патентування результатів науково-дослідної 
та науково-технічної діяльності в установі з 
невеликим зменшенням активності у 2011-му 
та 2014-му роках та підвищенням у 2012-му 
році (на 15 %) та у 2015-му році (на 11 %). 
Максимуми патентування спостерігаються в 
роки завершення у більшості наукових під-
розділів науково-дослідних робіт і, відповідно, 

отриман ня результатів, що мають високий 
інноваційний потенціал та потребують ра-
ціонального використання — імплементації в 
практичну он кологію, тобто трансферу техно-
логій, або подальшого розвитку у власних на-
укових дослідженнях [12].

Аналіз даних щодо отриманих охоронних 
документів різних видів — на винаходи, ко-
рисні моделі та промислові зразки (рис. 4), за 
період 2010—2017 рр. продемонстрував пріо-
ритетність деклараційних патентів на корисну 
модель, кількість яких, наприклад, у 2014-му 
році перевищувала патенти на винахід май же 
у чотири рази, що пояснюється відмінностя-
ми у процедурі отримання патентів (експерти-
зи по суті) та формальної експертизи. Також у 
зазначений період інститутом отримано 6 ав-

Рис. 3. Загальна патентна активність в ІЕПОР НАНУ за 2006—2017 рр.

Рис. 4. Види об’єктів права інтелектуальної власності, отримані ІЕПОР НАНУ 
за 2010—2017 рр. 
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торських свідоцтв, 1 знак для товарів та по-
с луг (2016 р.). 

Наведений рейтинг патентування в період 
2010—2017 рр. за науковими підрозділами 
ІЕПОР (рис. 5) демонструє в загальному різ-
ний рівень патентної активності (кількість от-
риманих ОПІВ) наукових співробітників різ-
них підрозділів. Значні відмінності у кількості 
отриманих охоронних документів на резуль-
тати науково-дослідної та науково-технічної 
діяльності можуть слугувати інформаційним 
підґрунтям для прийняття об’єктивних управ-
лінських рішень.

Переважна більшість патентів ІЕПОР 
ім. Р.Є. Кавецького НАНУ мають однакову 
класифікацію МПК [5], тобто, отримані ОПІВ 
належать до одного класу, розділу, групи, під-
групи та за тематикою належать до галузі екс-
периментальної і клінічної онкології. На ос-
нові кількісного аналізу та аналізу МПК ОПІВ 
визначено, що характерною рисою розвитку 
патентно-винахідницької діяльності науков-
ців установи є тематична спрямованість ОПІВ 
відповідно до основних напрямів діяльності 
інституту:
 виявлення маркерів злоякісної трансфор-

мації з метою ранньої та диференційної діа-
гностики й прогнозу перебігу хвороби; 

 встановлення біологічних особливостей пух-
линних клітин і факторів їх мікрооточення; 

 розробка біотехнологічних і сорбційних за-
собів фармакокорекції метаболічних про-
цесів при пухлинній хворобі; 

 розробка підходів до таргетної терапії на ос-
нові застосування наночастинок і наноком-
позитів; 

 розробка ефективних засобів профілактики 
злоякісних новоутворень на основі дослі-
дження молекулярно-генетичних основ пух-
линної хвороби;

 патогенетичний вплив канцерогенонебез-
печних факторів навколишнього середови-
ща тощо.
Трендом патентної активності науковців 

ІЕПОР є орієнтація на захист результатів ін-
телектуальної праці щодо розвитку нових спо-
собів діагностики, профілактики  злоякісних 
новоутворень та лікування хворих на онколо-
гічну патологію. 

Ще одним способом оцінки патентної актив-
ності Інституту щодо створення і використан-
ня винаходів та корисних моделей є проведен-
ня щорічного конкурсу установ НАН У країни 
з досягнень кращих показників у винахідниць-
кій роботі, зі створення, охорони та викорис-
тання ОПІВ. За результатами зазначеного кон-
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Рис. 5. Патентна активність наукових підрозділів ІЕПОР НАНУ за 2010—2017 рр.
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курсу десяти кращим винахідникам щороку 
надається звання «Винахідник року НАН Ук-
раїни». Діяльність оцінюють за 17-ма диферен-
ційованими показниками, за кожен з яких на-
дають бали. За результатами визначають кращі 
наукові установи в кожному Відділенні НАН 
України та в Національній академії наук Украї-
ни в цілому. Також вагомим здобутком є при-
судження Почесного звання «Заслужений ви-
нахідник України» 12-ти кращим винахідни-
кам НАН України.

Щорічно науковці ІЕПОР беруть участь у 
конкурсі «Винахідник року НАН України». 
Так, у 2014-му році на підставі Постанови Пре-
зидії НАН України № 119 від 21.05.2014 р. 
«Про підсумки конкурсу установ НАН Украї-
ни за досягнення кращих показників у вина-
хідницькій роботі, створенні, охороні та вико-
ристанні об’єктів інтелектуальної власності та 
за звання «Винахідник року Національної ака-
демії наук України» в 2013-му році» перемож-
цями конкурсу по Відділенню біохімії, фізіо-
логії і молекулярної біології НАН України 
визнано ІЕПОР і присуджено першу премію 
конкурсу. У 2015-му році ІЕПОР визнано пе-
реможцем конкурсу по Відділенню біохімії, фі-
зіології і молекулярної біології НАН України 
та присуджено другу премію, а 2016-го року 
науковцями отримано третю премію конкурсу.

Таким чином, наведені показники патент-
ної активності Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Ка-
вецького НАН України (загальна кількість 
отриманих патентів за 1994—2017 рр.); ди на-
міка патентування (отримані патенти за 2006—
2017 рр.); розподіл за різними видами отри-
маних ОПІВ (2010—2017 рр.); патентна ак-
тивність за науковими підрозділами устано-
ви) можуть свідчити про високорезульта-
тивний рівень наукової діяльності установи, 
інноваційний потенціал розробок та слугу-
вати інформаційним підґрунтям та супрово-
дом прий няття об’єктивних управлінських 
рішень.

Виявлено, що характерною рисою патентно-
винахідницької діяльності науковців устано-
ви є тематична спрямованість ОПІВ відповід-
но до основних напрямів діяльності Інституту, 
тобто тематичним спрямуванням патентної ак-
тивності є орієнтація на захист результатів ін-
телектуальної праці щодо розвитку нових спо-
собів діагностики, підходів до профілактики 
злоякісних новоутворень та способів лікуван-
ня хворих на онкологічну патологію. 

Високий рівень результативності наукової 
діяльності та патентно-винахідницької актив-
ності установи та її науковців підтверджується 
отриманням перших премій у Всеукраїнсько-
му конкурсі «Винахідник року НАН України» 
як окремих дослідників, так і ІЕПОР НАНУ 
по Відділенню біохімії, фізіології і молекуляр-
ної біології НАН України.
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ANALYSIS OF PATENT ACTIVITY IN RE KAVETSKY INSTITUTE 
OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY, ONCOLOGY 

AND RADIOBIOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE 

Introduction. The effectiveness of innovation activities of R&D oncology institutions is determined by the level of le-
gal protection of intellectual property and affects the degree of implementation of research results in health care practice.

Problem Statement. Combatting cancer is one of the most important medical and social problems of our time and 
progress in solving it can be achieved through the use of fundamental knowledge as a significant source of innovation.

Purpose. To assess the status of patent and inventory activities of the RE Kavetsky Institute of Experimental Patho-
logy, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine (IEPOR) in terms of the formation of 
strategic management decisions concerning its optimization.

Materials and Methods. The main quantitative indicators of patent and invention activities of the IEPOR for 2009—
2017, in particular, the number of applications and the number of patents issued; the index of patents of various types (for 
inventions, utility models, industrial designs) obtained; and rating of patent activities by the IEPOR departments have been 
evaluated. On the basis of the quantitative analysis and analysis of the international patent classification (IPC) of IPR ob-
jects, the orientation of the IPR objects by themes and subjects has been studied.

Results. The peaks of patent activities were reported for 2010 (13 objects of IPR), 2013 (17 objects of IPR), and 2016 
(12 objects of IPR). Data analysis for 2009—2017 on the received patent documents of various types has shown the priority 
of declarative patents for utility model.

The patenting rating for 2009—2017 by the IEPOR research departments shows a different level of patent activities of 
researchers. A characteristic feature of the development of patent and inventory activities of researchers is the thematic 
orientation of the objects of IPs in full accordance with the main directions of the research work of the institute. 
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Conclusions. The indicators of patent activities show a high level of the scholarly research activities and innovative 
potential of the institute and are an informative basis for the formation of strategic management decisions regarding the 
optimization of patent and invention activities.  

Keywords : patent activity, objects of intellectual property rights, invention activity, innovative potential, information 
support, experimental oncology.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
В ИНСТИТУТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ 

И РАДИОБИОЛОГИИ им. Р.Е. КАВЕЦКОГО НАН УКРАИНЫ

Введение. Эффективность инновационной деятельности онкологических научных учреждений определяется 
уровнем правовой защиты интеллектуальной собственности и влияет на степень внедрения результатов научных 
исследований в практику здравоохранения.

Проблематика. Преодоление онкологических заболеваний — одна из важнейших медико-социальных проблем 
современности, прогресс в решении которой может быть достигнут путем использования фундаментальных знаний 
как весомых ресурсов инноваций.

Цель. Оценка состояния патентно-изобретательской деятельности Института экспериментальной патологии, 
онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (ИЭПОР) для формирования управленческих реше-
ний по ее оптимизации.

Материалы и методы. Оценены основные количественные показатели патентно-изобретательской деятельнос-
ти ИЭПОР за 2009—2017 гг., в частности — подача заявок и количество выданных патентов; полученных патентов 
различных видов; рейтинг патентования по подразделениям ИЭПОР. На основе количественного анализа и анализа 
международной патентной классификации объектов права интеллектуальной собственности (МПК ОПИС) иссле-
дована тематическая направленность ОПИС.

Результаты. Наивысшая патентная активность отмечена в 2010 (13 ОПИС), 2013 (17 ОПИС) и 2016 (12 ОПИС) 
гг. Анализ данных за 2009—2017 гг. по полученным охранным документам различных видов выявил приоритетность 
декларационных патентов на полезную модель.

Рейтинг патентования за 2009—2017 гг. по научным подразделениям ИЭПОР свидетельствует о разном уровне 
патентной активности ученых. Характерным в развитии патентно-изобретательской деятельности ученых является 
согласованность тематики ОПИС и основных направлений исследовательской работы учреждения. 

Выводы. Показатели патентной активности свидетельствуют о высоком уровне результативности научной де-
ятельности учреждения, инновационном потенциале разработок и являются информационной основой для форми-
рования управленческих решений по оптимизации патентно-изобретательской деятельности. 

Ключевые слова : патентная активность, объекты права интеллектуальной собственности, изобретательская 
деятельность, инновационный потенциал, информационное сопровождение, экспериментальная онкология.


