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наУКоВо-осВітня сКладоВа інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

АКАДЕмічНі НАУКОВі ДОсЛіДжЕННЯ  
ЯК НЕВіД’ЄмНА сКЛАДОВА іННОВАціЙНиХ ПРОцЕсіВ  

У ГАЛУЗі ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я УКРАїНи

наголошено, що обов’язковою передумовою ефективного функціонування будь-
якої ланки економіки держави, у тому числі й медичної галузі, є вдосконалення управ-
ління результатами на у кової та науково-технічної діяльності. Для координації зусиль 
МоЗУ і наМнУ, спрямованих на реалізацію у стратегічній перспективі національних 
інтересів України, доцільно визначити порядок проведення експертизи та створити  
реєстр розробок вітчизняних науковців, опрацювати механізми передавання розробок 
у практику роботи установ охорони здоров’я із забезпеченням авторського нагляду за 
їх впровадженням, сформувати механізми стимулювання державних закладів, приват-
них клінік і фармацевтичних підприємств за впровадження вітчизняних розробок.
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В умовах ринкової економіки науково-технічний та економічний 
розвиток будь-якої держави все більше залежить від усвідомлення сус-
пільством значущості творчої діяльності людини для розвитку країни і 
забезпечення на державному рівні сприятливих умов для такої діяль-
ності та комерціалізації її результатів. сучасне суспільство зацікавлене 
у появі нових виробів, які б сприяли науково-технічному прогресу та 
задовольняли потреби, що постійно зростають. основним фактором ви-
робництва в економіці стали знання та технології, а не володіння мате-
ріальними й енергетичними ресурсами, хоча такі ресурси є необхідними 
складовими виробничого процесу. на сьогодні конкурентоспроможність 
багатьох товарів та послуг передусім зумовлюється кількістю та якістю 
нових технологій, застосованих у їх виробництві [1].

світова практика свідчить, що ключовим аспектом передових стра-
тегій соціально-економічного та інноваційного розвитку є підвищення 
конкурентоспроможності, в тому числі за рахунок інвестицій у наукові 
дослідження, міжнародної економічної інтеграції наукових розробок і до-
сліджень та оптимізації управління інтелектуальною власністю [2, 3]. 

на сьогодні в Україні ситуація в науковій сфері залишається неспри-
ятливою. Протягом тривалого часу щодо науки здійснювалася безпер-
спективна політика “виживання” наявного науково-технічного потен-
ціалу замість його оновлення та якісного поліпшення для приведення 
у відповідність до потреб ринкової економіки. Малоефективна система 
фінансування української науки надзвичайно залежить від державних 
коштів, при цьому відбулося значне скорочення обсягів інвестування в 
науку як державою, так і недержавним сектором [4].

Водночас інтелектуальний потенціал України залишається досить 
потужним, незважаючи на істотне зменшення за останні роки його ка-
дрових і технічних ресурсів. За оцінками фахівців, науково-технічний 
потенціал суттєво перевищує обсяги платоспроможного попиту вну-
трішнього ринку, а вітчизняна наука, яка має значний науковий доро-
бок, усе ще недостатньо інтегрована в українську економіку [5].

У квітні цього року Президент України В.Ф. Янукович з метою зосе-
редження державних ресурсів для розв’язання актуальних проблем у сфе-
рі національної безпеки країни та впровадження ефективної інноваційної 
моделі розвитку економіки доручив кабінету Міністрів України активізу-
вати діяльність щодо аналізу ефективності реалізації науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт, державних, галузевих, регіональних 
та інших програм, які фінансуються за рахунок державного бюджету.

отже, удосконалення управління результатами наукової та нау-
ково-технічної діяльності стає обов’язковою передумовою ефективного 
функціонування будь-якої ланки економіки держави, у тому числі ме-
дичної галузі. таке управління має гарантувати її стійкий розвиток, за-
лучення позабюджетних коштів, та при цьому бути достатньо гнучким, 
щоб постійно забезпечувати узгодження наукових цілей з конкретними 
суспільними потребами та реальними можливостями фінансування.

Постає запитання: чи достатній внесок здійснює академічна медич-
на наука у створення інноваційного потенціалу розвитку галузі охоро-
ни здоров’я в Україні?

нині в 36 наукових установах національної академії медичних 
наук України (наМнУ) за рахунок коштів державного бюджету фінан-
сується виконання фундаментальних (кПкВ 6561020 “Фундаментальні 
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дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини”) і приклад-
них (кПкВ 6561040 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державними 
замовленнями у сфері профілактики і лікування хвороб людини, під-
готовка наукових кадрів”) досліджень.

створення і трансфер нових способів, методів і технологій діагности-
ки, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань людини 
(у т. ч. нових лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного 
призначення) — одна з найважливіших складових діяльності  наМнУ 
щодо реалізації інноваційної політики держави в галузі охорони здоров’я, 
зокрема стратегічних і середньострокових пріоритетних напрямів інно-
ваційної діяльності галузевого рівня, визначених Законом України “Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” [6]. 

При виконанні науково-дослідних робіт (нДР) в інститутах наМнУ 
щорічно у середньому створюється 400 нових методів діагностики, лі-
кування і профілактики та вдосконалюється близько 250. більшість 
нових розробок захищено патентами України. З 2003 р. здійснено дер-
жавну реєстрацію близько 900 технологій.

Медичній галузі традиційно притаманна достатньо висока винахід-
ницька активність, що є одним з основних індикаторів науково-технічного 
прогресу. наприклад, протягом 2006—2010 рр. до ви нахідницької діяль-
ності було залучено понад третину наукових спів  робіт ників підвідомчих 
установ наМнУ. частка нДР, при виконанні яких створено об’єкти 
права інтелектуальної власності, в середньому становила 83%.

Як відомо, однією з категорій показників для здійснення аналі-
зу впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток на 
макроекономічному рівні є показники загальної характеристики ре-
зультативності науково-технічної діяльності, до якої входять дані про 
безпосередні результати цієї діяльності [7]. Проведений аналіз інди-
каторного показника кількості отриманих патентів у патентних ві-
домствах свідчить про стабільну позитивну динаміку щодо одержання 
установами наМнУ охоронних документів на об’єкти права інтелекту-
альної власності протягом 1993—2010 рр. (див. рис.).

Рис. Охоронні документи на об’єкти промислової власності, створені в 
установах НАмНУ при виконанні НДР за рахунок коштів державного 
бюджету України (1993—2010 рр.)

Примітка. стовпчиками показано загальну кількість патентів, отри-
маних усіма установами за певний рік. лінія тренду відображає динаміку 
змін кількості отриманих патентів у розрахунку на одну підвідомчу уста-
нову (загальна кількість установ змінювалася).
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При цьому слід брати до уваги, що частка наМнУ у загальному 
обсязі фінансування наукових і науково-технічних робіт (у фактичних 
цінах) у 2000 р. становила 1,2%, а у 2008 р. — 2,5% (для порівняння: 
частка національної академії наук (нан) України стабільно та суттєво 
зростала з 15% у 2000 р. до 24% у 2008 р.) [8].

більшість розробок спрямовано на вирішення актуальних питань 
сучасної клінічної та санітарно-гігієнічної практики в Україні, частина 
з них має світовий рівень новизни. Фахівці наМнУ брали участь у роз-
робленні методів оригінального термоструминного з’єднання біологіч-
них тканин та безконтактного зварювання трубчастих і порожнистих 
органів (ДУ “національний інститут хірургії і трансплантології імені 
о.о. Шалімова” наМнУ), низки приладів та пристроїв, лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів та комплексів для лікувально-
профілактичного харчування. оцінці внеску медичної науки у розви-
ток охорони здоров’я України було присвячено Загальні збори наМнУ, 
які відбулися у києві 31 січня — 1 лютого 2011 р. [9].

Вперше в Україні та на теренах колишнього сРсР за участі нау ковців 
ДУ “інститут гігієни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” розробле-
но, науково обґрунтовано та впроваджено на алчевському водоочисному 
заводі нову сучасну багатоступеневу промислову технологію підготовки 
питної води з мінералізованої поверхневої водойми, в якій акумулюються 
шахтні води. бар’єрну роль для мінеральних речовин виконує баромемб-
ранний модуль (нанофільтраційні машини), і забезпечуються демінералі-
зація води від суми солей, видалення  хлорорганічних сполук, очищення 
від хлороформу, бромдихлорметану, дибромхлорметану та бромоформу. 
наказом Міністерства житлово-комунального господарства України вве-
дено в дію інструкцію з експлуатації заводу з виробництва питної води у 
м. алчевську (технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги).

наМнУ разом з Міжнародною клінікою відновлювального ліку-
вання у м. трускавці розпочинає створення на базі ДУ “інститут гігі-
єни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” науково-практичного 
центру медичної реабілітації, який, по суті, стане пілотним проектом 
відродження в Україні відновлювальної медицини. центр забезпечить 
науково-методичний супровід міжнародного медичного екоміста на 
арабатській стрілці (до речі, найсучаснішого інноваційного проекту). 

Медична реабілітація — необхідна складова лікування важких за-
хворювань після надання хворому спеціалізованої допомоги. Як ефек-
тивний засіб повернення людині здоров’я цей напрям інтенсивно роз-
вивається у багатьох країнах і дає змогу набагато зменшити витрати 
коштів на лікування хворих, знизити рівень інвалідизації, прискорити 
відновлення працездатності. В Україні, на жаль, методи медичної реа-
білітації впроваджуються в роботу медичних закладів надто повільно, 
не здійснюються їх науковий супровід і підготовка фахівців. сучасних 
багатопрофільних медико-реабілітаційних центрів взагалі немає. Функ-
ціонування згаданого центру та розбудова екоміста дозволять активно 
розвивати фундаментальні та прикладні аспекти реабілітаційного на-
пряму і впроваджувати їх у практику охорони здоров’я.

науковці наМнУ у складі робочої групи працюють над національ-
ним проектом зі створення вітчизняного конкурентоспроможного ви-
робництва радіофармпрепаратів і прискорювачів для променевої терапії 
онкозахворювань, здійснюваним за ініціативи президента нан Украї-
ни, академіка б.є. Патона.
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Розпочато серійне виробництво вітчизняних лікворошунтувальних 
клапанів, які розроблені в ДУ “інститут нейрохірургії імені акад. а.П. Ро-
моданова” та впроваджені у клінічну практику цього інституту та нейро-
хірургічних відділень України. З використанням лікворошунтувальних 
клапанів вітчизняного виробництва у 2010 р. у лікувальних закладах 
України виконано 550 втручань. клінічні дані свідчать про позитивні ре-
зультати їх застосування. Пристрій сертифіковано, а вартість виробництва 
одного такого пристрою становить 1500 грн, тоді як закордонні аналоги 
(фірм Medtronic, Codman) коштують 2400—3200 грн. отже, прямий еко-
номічний ефект від впровадження лікворошунтувальних клапанів вітчиз-
няного виробництва становить близько 495 тис. грн на рік. 

За участі науковців ДУ “інститут неврології, психіатрії і нарколо-
гії” розроблено швидкодіючий “аналізатор неінвазивний формули кро-
ві аМП” та програму “USPIH”, які дають змогу протягом 3—6 хвилин 
одержати неінвазивним способом понад 100 параметрів стану різних 
функцій організму. Прилад може працювати у стаціонарних і польових 
умовах та дозволяє без суттєвих матеріальних витрат й спеціального 
обладнання дістати інформацію про різні порушення гомеостазу 
людини. Метод широко впроваджений та отримав високу оцінку в 
різних областях України, а також в умовах Українського антарктичного 
центру та в багатьох країнах світу (Російській Федерації, Польщі, 
німеччині, австрії, китаї, об’єднаних арабських еміратах та ін.).

В ДУ “інститут загальної та невідкладної хірургії” створено вдос-
коналений пристрій, який дає змогу звести до мінімуму можливість 
газової емболії легеневої артерії або її гілок при мінімальній травмати - 
зації тканин і покращенні технологічності процесу. Застосування при-
строю дозволяє здійснювати розділення біологічних тканин з міні-
мальною травматизацією клітин в зоні поверхні, яка підлягає резекції, 
а також уникнути їх гідратації і формування коагуляційного некрозу. 
Пристрій може бути використано в абдомінальній, торакальній хірургії 
або урології при резекціях органів, насамперед паренхіматозних.

В ДУ “інститут нейрохірургії імені акад. а.П. Ромоданова” створено 
інфузійну систему для постійного введення лікарських речовин з метою 
здійснення регіонарної фармакотерапії, що може застосовуватися при 
хронічних захворюваннях (наприклад, цукровому діабеті) та при хроніч-
них больових синдромах і спастичності. клінічні дослідження свідчать 
про позитивні результати лікування у 85—90% хворих. Міністерство 
охорони здоров’я України (МоЗУ) надало дозвіл на використання цієї 
системи. Потенційно в Україні щороку її потребуватимуть 45—50 тис. 
осіб, а вартість за одиницю становить близько 5—10 тис. грн, тоді як за-
кордонні аналоги коштують близько 10 тис. євро.

В ДУ “інститут урології” розроблено технічну документацію та 
модель пристрою для інтраопераційної електростимуляції верхніх се-
човивідних шляхів, а також модель електрода та спосіб відведення 
біоелектричної активності верхніх сечовивідних шляхів. створення мі-
ніінвазивних методів лікування гідронефрозу та уретерогідронефрозу 
з обґрунтуванням використання інтраопераційної електростимуляції 
верхніх сечовивідних шляхів відповідає світовому рівню досліджень.

В ДУ “інститут отоларингології імені професора о.с. коломійчен-
ка” опрацьовано дослідний зразок цифрового аудіометра, сучасного за 
конструкцією та будовою, який має необхідне оснащення та функціо- 
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нальні можливості, відповідає стандартам щодо аудіометрів і може 
працювати згідно з вимогами. 

В ДУ “інститут гематології та трансфузіології” розроблено новий 
метод вірусінактивації крові, що на відміну від уже наявних перед-
бачає елімінацію вірусних контамінантів з плазми крові за допомогою 
імуномагнітних нанорозмірних біосорбентів.

науковці ДУ “інститут ендокринології та обміну речовин імені 
В.П. комісаренка” спільно з колегами з інституту молекулярної біоло-
гії та генетики й інституту біохімії імені о.В. Палладіна нан України 
створили новий вітчизняний продукт нанобіотехнологій для доставки 
антиангіогенного цитокіну еМаР іі на основі альгінату натрію та гіа-
луронової кислоти, який не має світових аналогів і може бути застосо-
ваний для нанотерапії злоякісних пухлин людини.

Гемоконсервант “адглюфоцит” та розчини для ресуспендування 
еритроцитів “Глюкофосфоксил” і “сахарофосфоксил” — це практично 
перші українські розробки такого класу речовин, здійснені ДУ “інсти-
тут патології крові та трансфузійної медицини”. В Україні досі не було 
вітчизняних розчинів для ресуспендування еритроцитної маси після 
консервування як при додатній температурі, так і після заморожу-
вання. на основі комплексного оцінювання результатів лабораторно-
експериментальних та клінічних досліджень гемоконсервант “адглю-
фоцит” зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських 
засобів України. Розгляд розчинів для ресуспендування еритроцитів 
показав, що розроблені прописи, технологія виготовлення та методи 
контролю є технологічними та придатними для серійного виробництва. 
наявність високоякісних гемоконсервантів і розчинів для ресуспенду-
вання еритроцитів відкриває нові перспективи для створення запасів 
та оптимального застосування донорської й автологічної еритроцитар-
ної маси, а також має велике значення для вдосконалення діяльності 
закладів служби крові та трансфузіологічної допомоги.

ДУ “інститут патології хребта та суглобів імені М.і. ситенка” 
спільно з інститутом фізики твердого тіла, матеріалознавства та тех-
нологій ннц “хФті” нан України на основі нанотехнологій розро-
блено покриття на титан з антибактеріальною дією, яка індукується 
рентгенівським випромінюванням. створено нові види імплантатів із 
вуглець-вуглецевого композитного матеріалу для остеосинтезу при ме-
тафізарних та метадіафізарних переломах довгих кісток, що відтворю-
ють анатомічну будову метафізарного відділу кістки, а також розро-
блено нові способи операцій, покладені в основу оригінальних методів 
лікування переломів у хворих похилого віку з використанням вугле-
цевих імплантатів.

створені в ДУ “інститут мікробіології та імунології імені і.і. Меч-
никова” молекулярно-генетичні тест-системи для виявлення резис-
тентних до протитуберкульозного препарату ізоніазиду мікобактерій 
туберкульозу дають можливість швидко (протягом одного дня порівня-
но з традиційним бактеріологічним методом культивування, за якого 
інформація про негативний результат надається через 90 днів) виявити 
резистентність/чутливість мікобактерій туберкульозу безпосередньо у 
клінічному зразку. Розроблений метод детекції може використовувати-
ся в обласних туберкульозних диспансерах МоЗУ для коректного не-
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відкладного призначення відповідних хіміотерапевтичних препаратів 
для ефективної протитуберкульозної терапії.

У ДУ “інститут гематології та трансфузіології” та “інститут епі-
деміології та інфекційних хвороб імені л.В. Громашевського” також 
було отримано протикоровий імуноглобулін для внутрішньом’язового 
введення з титром антитіл 1:960—1:1440 (75,0—122,0 Мо/мл), що 
у 2—3 рази перевищує вміст відповідних антитіл у нормальному 
імуноглобуліні. 

науковці ДУ “інститут педіатрії, акушерства та гінекології” спільно 
з технологами харчової промисловості розробили технології створення 
продуктів на основі сої для дітей з алергією до білків тваринного по-
ходження (сухі адаптовані суміші з гідролізованим білком для дитячо-
го лікувального харчування та сухі каші швидкого приготування для 
дитячого харчування починаючи з 5—6-місячного віку). технологію 
отримання на основі переробки соєвого та інших білків високоякісних 
спеціалізованих продуктів із заданими властивостями для дитячого 
лікувально-профілактичного харчування (суміш суха адаптована з гід-
ролізованим білком для дитячого лікувального харчування “Малютка 
Га”) впроваджено у виробництво Ват “хорольський молочноконсерв-
ний комбінат дитячих продуктів”.

В ДУ “інститут стоматології” розроблено рецептури препаратів з 
вмістом речовин природного походження для профілактики та ліку-
вання стоматологічних захворювань (зубні еліксири “лізомукоїд”, 
“санодент”, “цикорій” та ін.; зубні пасти “бактулін”, “інулін” та ін.). 
Виробництво засобів гігієни ротової порожнини здійснюється на 
нВа “одеська біотехнологія”.

У результаті наукових досліджень створено низку нових лікар-
ських засобів (“нейрогерін”, “кораргін” (ДУ “інститут геронтології”), 
“есмін”, “Вітам”, “ліпофлавон” (ДУ “інститут фармакології та токси-
кології”), “Реосорбілакт”, “сорбілакт”, “Глюксил”, “ксилат” (ДУ “ін-
ститут патології крові та трансфузійної медицини”) та ін.). Розробки 
науковців наМнУ впроваджені або перебувають на стадії підготовки 
до впровадження на фармацевтичних підприємствах (Зат “технолог” 
(м. Умань), Зат нВц “борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” 
(м. київ), Зат “київський вітамінний завод”, “біофарма” (м. київ), 
тоВ “юрія-фарм” (м. київ), на луганській фармацевтичній фабриці).

ДУ “інститут педіатрії, акушерства та гінекології” спільно з тоВ “Ме-
діфлора” (м. київ) налагоджено промисловий випуск комплексів для 
лікувально-профілактичного харчування із застосуванням спеціа лізованих 
дієтичних добавок “бронхо-флора”, “Гастрин-флора”, “Релакс-флора” та 
ін., розроблено медико-біологічне обґрунтування та нормативно-технічну 
документацію на нову дієтичну добавку “іму но-флора” на основі проро-
щених злаків “солоди-флора” та лікарських трав.

В ДУ “інститут гігієни та медичної екології імені о.М. Марзєєва” 
створено рецептури харчових продуктів для корекції раціону харчуван-
ня населення України: “М’ясні консерви для дитячого та дієтичного 
харчування”, “сирний десерт для дитячого та дієтичного харчування”, 
“лікувально-профілактичний напій”, “консерви м’ясо-рослинні для 
дитячого та дієтичного харчування” та ін. У ДУ “інститут стоматоло-
гії” розроблено лікувально-профілактичний засіб “біопшениця” й тех-
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нологію його отримання із зерна пшениці молочної стиглості. його за-
стосування значно знижує ступінь дисбіозу травної системи та сприяє 
загоєнню виразок слизових оболонок.

З використанням технології отримання хлорсульфонілізоціана-
ту — вихідної речовини для одержання цукрозамінника ацесульфа-
му калію (розробка ДУ “інститут ендокринології та обміну речовин 
імені В.П. комісаренка”) створено дослідні партії ацесульфаму калію, 
які було передано підприємству “житомирські ласощі” та чернігів-
ській компанії “Ясен” для відпрацювання рецептури кондитерських 
виробів із низьким гіпоглікемічним індексом. нині є вже три рецеп-
тури, придатні для застосування у виробництві дієтичних продуктів 
для хворих на цукровий діабет, і дослідження тривають. Розроблено 
нормативно-технічну документацію (лабораторний регламент, тУ) для 
організації виробництва ацесульфаму калію в Україні, зокрема фірмою 
“Укроргсинтез”.

співробітники ДУ “інститут невідкладної та відновної хірургії імені 
В.к. Гусака” вперше в Україні провели операції інтракардіальної авто-
трансплантації культури мезенхімальних стовбурових клітин кістко-
вого мозку при рефрактерній стенокардії з позитивними найближчими 
результатами.

науковцями наМнУ створено програмні продукти для забезпечен-
ня потреб галузі охорони здоров’я, зокрема програму автоматизованого 
долікарського обстеження функціонального стану особи похилого віку, 
програму для визначення хімічного складу (за 70 хімічними елемента-
ми) та харчової цінності фактичного раціону харчування людини, про-
грамне забезпечення оперативного реєстру хворих на цукровий діабет 
(передано в області та регіони України), програмний продукт “інформа-
ційна система для скринінгових досліджень” та ін.

У цілому в управлінні наМнУ перебуває більше ніж 1100 об’єктів 
права інтелектуальної власності, кількість яких щорічно збільшується. 
інформація про наукові пропозиції підвідомчих установ, рекомендова-
ні для впровадження в практику закладів охорони здоров’я, щорічно 
публікується в “інформаційному бюлетені” (у 2011 р. побачив світ 31-й 
випуск [10]), що узгоджується з міністром охорони здоров’я України 
та доводиться до відома обласних управлінь охорони здоров’я, науково-
дослідних установ і вищих навчальних закладів системи МоЗУ.

Проведений аналіз свідчить, що медична наука зберегла здатність 
(за умов забезпечення розвитку кадрового потенціалу та матеріально-
технічної бази) виконувати дослідження та отримувати результати сві-
тового рівня з таких напрямів: 

— створення нових біосумісних матеріалів для використання в ор-
топедії, травматології та щелепно-лицьовій хірургії;

— розроблення нанотехнологій для цілеспрямованого транспорту-
вання лікарських засобів у організмі людини;

— створення технологій та комплексу апаратури для зварювання 
живих тканин при хірургічних втручаннях;

— використання стовбурових клітин в регенеративній медицині для 
відновлення пошкоджених структур паренхіматозних органів (міокард, 
нирки, підшлункова залоза та ін.), нервової та гемопоетичної систем;
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— створення препаратів крові, комплексних трансфузійно-
інфузійних препаратів та гемоконсервантів;

— розроблення та вдосконалення технологій трансплантації вну-
трішніх органів.

Зрозуміло, що ефективність інноваційних процесів залежить не 
тільки від результативності діяльності наукових установ та організа-
цій, а й від їхньої взаємодії як елементів колективної системи створен-
ня та використання знань [11]. В Україні ж паралельно розвиваються 
дві незалежні, проте тісно взаємопов’язані системи — галузь охорони 
здоров’я, якій виділяються певні фінансові ресурси для закупівлі за 
кордоном наукомісткого устаткування для оснащення лікарень, пере-
дусім обласних, і система медичної науки, фінансування якої постій-
но перебуває на гранично низькому рівні, а матеріально-технічна база 
майже не оновлюється.

Для підвищення ефективності співробітництва та координації зу-
силь МоЗУ та наМнУ, спрямованих на впровадження розробок віт-
чизняних науковців у медичну практику, доцільно:

1) вирішити питання щодо порядку проведення експертизи науко-
вих розробок перед впровадженням їх у практику;

2) створити на базі центру наукової медичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи МоЗУ Реєстр розробок вітчизняних науковців, які 
рекомендуються для впровадження, і відпрацювати умови та порядок 
внесення відомостей до цього реєстру;

3) опрацювати механізми передавання розробок у практику охорони 
здоров’я із забезпеченням авторського супроводу та нагляду за їх впро-
вадженням, оцінки економічного та соціального ефекту впровадження, 
технології зворотного зв’язку щодо ефективності впровадження;

4) розробити механізми стимулювання державних закладів охорони 
здоров’я, приватних клінік і фармацевтичних підприємств за впрова-
дження вітчизняних розробок.

Врахування зарубіжного досвіду науково-технічної інтеграції при 
посиленні спеціалізації країн у міжнародному поділі праці та праг-
ненні сконцентрувати на власній території фактори, які стануть ви-
значальними у конкурентній боротьбі третього тисячоліття, набуває 
важливого значення для встановлення власних переваг. У стратегічній 
перспективі це має забезпечити конкурентоспроможність економіки та 
реалізацію національних інтересів України.
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А.м. сердюк, Л.м. Овсянникова, Е.В. Носач. Академические научные исследова-
ния как неотъемлемая составляющая инновационных процессов в системе здраво-
охранения Украины.

Подчеркивается, что обязательным условием эффективного функциониро вания 
любого звена экономики государ ства, в том числе и медицинской отрасли, являет-
ся усовершенствование уп равле ния результатами научной и научно-технической дея-
тельности. Для координации усилий МЗУ и наМнУ, направленных на реализацию в 
стратегической перспективе национальных интересов Украины, целесообразно опре-
делить по рядок проведения экспертизы и создать реестр разработок отечественных 
ученых, сформировать механизмы передачи разработок в практику здравоохране-
ния, обеспечив авторский надзор за их внедрением, и механизмы стимулирования 
государственных учреждений, частных клиник и фармацевтических предприятий за 
внедрение отечественных разработок.

A.M. Serdyuk, L.M. Ovsyannikova, O.V. Nosach. Academic studies as natural part 
of innovative processes in health care system.

Improvement of innovative scientific and technological management is recog-
nized as obligatory reason for effective functioning of any branch of national econo-
my, including healthcare sphere. To coordinate efforts of profile Ministry Academy 
of Science, the next measures are recommended: to establish procedure for expertise 
and registry of innovative products produced by domestic scientists; to develop tools 
for transfer of innovative products into business and to provide author supervising; 
to develop instruments for state institutions, private clinics and pharmaceutical en-
terprises to push domestic innovations into practical life. 


